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To już czwarte urodzi-
ny bydgoskiej Galerii 
NEXT, jest więc oka-
zja, żeby przybliżyć 

działalność tej niezwykłej in-
stytucji. Galerię stworzyło 
małżeństwo architektów, Sła-
womir i Andrzej Malingowscy. 
Piętno ich architektonicznego 
wizjonerstwa i geniuszu jest 
mocno odciśnięte na Byd-
goszczy, odnieśli niekwestio-
nowany sukces i nie ma prze-
sady w stwierdzeniu, ze zmie-
nili miasto na lepsze. Przy-
znam jednak szczerze, że kie-
dy pierwszy raz usłyszałem 
o pomyśle utworzenia Galerii 
NEXT nie byłem do końca 
do niego przekonany. Zasta-
nawiałem się, czy w Bydgosz-
czy jest rynek na nową sztu-
kę? Czy taka inicjatywa ma 
szanse powodzenia? Dzisiaj 
znamy odpowiedź: NEXT to 

pełen sukces, niezwykłe miej-
sce, wspaniała szansa na pro-
mocję młodych artystów. 
W ciągu zaledwie czterech lat 
udało się wejść do absolutnej 
krajowej czołówki, zdomino-
wać rynek lokalny. W Galerii 
regularnie organizowane są 
aukcje takie jak: Aukcja Mło-
dej Sztuki, Aukcja Abstrakcji, 
Aukcja City - street art 
i współcześni, Aukcja Sztuki 
Nowoczesnej - Art Invest 
i Aukcje Zimowa oraz Waka-
cyjna. Profil funkcjonowania 
galerii i domu aukcyjnego 
opiera się na eksponowaniu, 
promocji i sprzedaży dzieł 
sztuki współczesnych arty-
stów polskich. Założeniem 
głównym jest prowadzenie 
działalności wystawienniczej 
i regularny udział w obrocie 
dziełami sztuki nowoczesnej. 
W ostatnich latach rynek dzieł 
sztuki na świecie jest najlepiej 
rozwijającą się branżą inwe-
stycyjną dlatego też zachęca-
my i pomagamy w nabyciu 
odpowiednich dzieł. Coraz  
więcej bydgoszczan właśnie 
w sztukę inwestuje swoje osz-
czędności. I dzięki Galerii 
NEXT ma możliwość realizo-
wania swojej pasji w Bydgosz-
czy. Dołączam się do gratula-
cji jubileuszowych, gratuluję 
sukcesu i odwagi, życzę kolej-
nych wspaniałych lat. Są tacy 
ludzie, że czego się nie dot-
kną, zamienia się w złoto. 
Bez wątpienia należą do nich 
Sławomira i Andrzej 
Malingowscy.
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To już kolejna 
wystawa ma-
larstwa zorga-
nizowana przez 
prężnie działa-
jącą na rynku  
Galerię Sztuki 
NEXT. Tym ra-
zem Stanisław 
Tomalak zapre-
zentował cykl 
swoich prac 
pod roboczym 
tytułem Frag-
menty świata - 
obrazy i reliefy. 
Na wernisażu 
spotkać można 
było wielu mi-
łośników talen-
tu malarza.

Stanisław Tomalak i jego prace
W wernisażu uczestniczyli m.in.: dr Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz, Katarzyna Kordelewska, Wojciech Zytkiewicz 
z żoną, Adam Nowacki, Szymon Kaźmierczak oraz współwłaściciel GS NEXT arch. Andrzej Malingowski

Sabina Maria Grzyb - na stałe współpracująca  
z Galerią Sztuki NEXT

Właściciele Galerii Sztuki NEXT  
Sławomira i Andrzej Malingowscy oraz Stanisław Tomalak

Załoga Galerii Sztuki NEXT  
Szymon Kaźmierczak i Anna Janicka.

Bożena i Jan Wawrzkowiczowie właściciele Arkada InvestW Galerii Sztuki NEXT wystawa malarstwa Stanisława Tomalaka FOTOREPORTAŻ  Wojciecha „SZCZAPY” Romanowskiego

Fragmenty świata na płótnie

W Galerii Sztu-
ki NEXT 
przy ul. Po-
znańskiej 31 
w Bydgosz-

czy odbył się wernisaż Stanisła-
wa Tomalaka. Była to  to wspa-
niała okazja dla bydgoskich ko-
lekcjonerów sztuki i miłośni-
ków współczesnego malarstwa 
polskiego do obejrzenia i naby-
cia najnowszych prac wrocław-
skiego artysty. Prezentowane 
prace pochodzą z różnych lat 
twórczości artysty. Niektóre - 
najnowsze z cyklu, który został 
przygotowany specjalnie 
na bydgoską wystawę. Bywalcy 
aukcji, organizowanych przez 
NEXT, doskonale znają twór-
czość Stanisława Tomalaka, 
który stałe współpracuje galerią 
i domem aukcyjnym. Przez sze-
reg lat uprawiał tradycyjne ma-
larstwo pejzażowe. Następnie 
bliski mu był nurt zbliżony 
do realizmu fantastycznego. 
Od roku 2000 coraz częściej 
skłania się w stronę abstrakcji. 

Od tego czasu nieustannie ek-
sperymentuje, stosując oprócz 
tradycyjnych metod autorskie 
techniki i technologie.  

Sukces Marcina Szpaka 
Duże wyróżnienie spotkało 
wyjątkowo zdolnego bydgo-
skiego artystę fotografika 
Marcina Szpaka. Został on 
finalistą Sony World 
Photography Awards 2018. 
Zachwycił oceniających por-
tretem wykonanym na tere-
nie Zachemu, a ciekawostka 
może być fakt, że na 11 edycję 
konkursu nadeszło przeszło 
320 000 zgłoszeń, wśród któ-
rych nie brakuje najwybitniej-
szych światowych fotografii, 
które powstały w ubiegłym 
roku. Zwycięzcę poznamy 20 
marca, jednak już teraz 
można śmiało powiedzieć, że 
nominacja finałowa to  
ogromne wyróżnienie. Mar-
cin Szpak jest absolwentem 
Warszawskiej Szkoły Filmo-
wej. Jego projekty artystycz-
ne przeplatają się z pracą 
komercyjną, w ramach której 
porusza się w obszarze foto-

grafii modowej i filmu. Zdję-
cia z sesji z projektantką Kata-
rzyną Konieczką były prezen-
towane w brytyjskim Elegant 
Magazine. Przez wiele lat 
budował swoje portfolio bio-
rąc udział w sesjach zdjęcio-
wych zarówno w kraju jak 
i za granicą. Obecnie współ-
pracuje również ze studiem 
filmowym METRAGE, 
nad którym pieczę  
artystyczną sprawuje znany 
reżyser Wojciech 
Smarzowski. Sukces Marcina 
w redakcji Vipa przyjęty 
został z wielką satysfakcją, 
bowiem jest on synem Graży-

ny i Antoniego Szpaków. 
Wszak Antek Szpak to wielo-
letni felietonista Expressu 
Bydgoskiego i współzałoży-
ciel kabaretu Klika. Wszyscy 
czekamy więc na 20 marca 
kiedy to ogłoszone zostaną 
wyniki konkursu Sony World 
Photography Awards 2018, 
życząc Marcinowi oczywiście 
wygranej. 

5 urodziny Kina Kobiet 
Alicja Rączka, szefowa kina 
Helios nie ustaje w działa-
niu, żeby uatrakcyjnić 
widzom pobyt w kinie. 
Właśnie skromne 5 urodziny 
obchodzi cykl, który już 
na stałe przyjął się 
u widzów, czyli Kino Kobiet. 
Skromne początki, kiedy to 
na sali zasiadało 20 widzów 
panią Alicję nie zniechęciły 
i z uporem starała się uatrak-
cyjnić pokazy filmowe 
w ramach tego cyklu. Dziś 
na kobiece projekcje filmo-
we przybywa spora ilość 
widzów - w tym już można 
by to nazwać - stałe bywal-
czynie i fanki Kina Kobiet. 

Nie inaczej będzie i tym 
razem. W najbliższą środę 21 
marca widzowie zostaną 
zaproszeni na małą filmową 
imprezę urodzinową. Będzie 
okolicznościowy tort przy-
gotowany przez firmę 
cukierniczą Rem Marco oraz 
dodatkowe atrakcje, które 
mają być niespodzianką 
przygotowaną przez panią 
Alicję. Kulminacją wieczoru 
będzie projekcja najnowsze-
go filmu bydgoszczanina 
Roberta Wichrowskiego 
„Kobieta Sukcesu” Dodatko-
wą atrakcją przed filmem 
i po nim będzie spotkanie 
z Agnieszką Więdłochą, 
popularną aktorką, która 
w „Kobiecie Sukcesu” obsa-
dzona została w głównej 
roli. Będzie więc okazja 
do poznania aktorki 
i przy słodkościach po pro-
jekcji zrobienia sobie pamiąt-
kowego zdjęcia. Ze swojej 
strony możemy tylko dodać, 
że na „Kobietę Sukcesu” 
w pierwszy weekend wybra-
ło się blisko 200 tys. widzów. 
WOJCIECH „SZCZAPA” ROMANOWSKI
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Marzec 2008 ostatnia wizyta 
w Bydgoszczy Bolesława Procha. 
Na spacerze w towarzystwie Wik-
tora Włodarczyka i Waldemara 
Badowskiego


