Łucja Kłańska-Kanarek jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Wydziału Plastycznego Akademii
Pedagogicznej w Krakowie.
Pierwsze miejsce wśród jej malarskich
inspiracji zajmuje „zaczarowany” Kraków i pejzaż zapamiętany z dzieciństwa.
Maluje również portrety, martwą naturę, interesuje ją tematyka judaistyczna.
Maluje obrazy olejne, sięga też chętnie
po gwasz, pastel, piórko i akwarelę. Jest
autorką 47 wystaw indywidualnych,
uczestniczyła też w wielu wystawach
zbiorowych. Jej prace znajdują się w licznych zbiorach prywatnych i galeriach
w Polsce i wielu krajach Europy, USA,
Kanadzie, Izraelu i Japonii.
Mistrz Twardowski, olej, płyta, 20 x 20 cm, 2012

Smoczysko, olej, płyta, 20 x 20 cm, 2012

Gotyk Krakowa, olej, płótno, 70 x 50 cm, 2012

www.klanska.prv.pl
e-mail kanarkowie@gmail.com
tel. kom. 606-140-545
Stradomskie Centrum Dialogu mieści się w historycznej kamienicy przy ul. Stradomskiej 11.
W XVI w., w części północnej posesji stał tu dom kuśnierza Wojciecha, po potopie szwedzkim dom
stelmacha Bocheńczyka, a w XVIII w., cała posiadłość stała się własnością niejakiego Wyszyńskiego.
W XIX w., mieściła się tu oberża „Pod Wołem”, której nazwę po przebudowie zmieniono na „Hotel
Londres”. Z początkiem XX w., w ogrodzie posesji dawał swoje spektakle teatr polsko-żydowski.
Obecnie pod tym adresem działa Fundacja Stradomskie Centrum Dialogu, podejmująca liczne
akcje na rzecz budowania międzykulturowego porozumienia. Starając się łamać bariery społeczne,
związane z pochodzeniem, zawodem, stanem zdrowia czy wiekiem, walcząc ze stereotypami, które nadal są obecne we współczesnym świecie, proponujemy wszystkim Państwu udział w naszych
przedsięwzięciach, takich jak:
– wystawy i wernisaże,
– wykłady o tematyce historycznej, judaistycznej,
– warsztaty,
– wieczory poetyckie,
– promocje książek,
– konferencje naukowe,
– warsztaty terapeutyczne dla pacjentów Kliniki Hematologii CM UJ,
– udostępnianie obszernego zbioru materiałów archiwalnych oraz czytelni,
– wynajem galerii dla innych organizacji oraz osób prywatnych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

W moim
zaczarowanym
Krakowie

Pod sklepieniem Sukiennic, olej, płótno, 70 x 50 cm, 2012

XIX-wieczny widok Hotelu Londres przy ul. Stradomskiej 11 w Krakowie

FUNDACJA STRADOMSKIE CENTRUM DIALOGU

Przybysze, olej, płyta, 20 x 20 cm, 2012

Gość, olej, płyta, 20 x 20 cm, 2012

Biuro: ul. Stradomska 11/13, I piętro
Galeria: ul. Stradomska 11 (w oﬁcynie)
31-068 Kraków
tel. 12 421-22-99
e-mail: scd@scd.krakow.pl www.scd.krakow.pl
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Zaczarowana dorożka, tech. mieszana, papier, 70 x 50 cm, 2012

Opowieści z Kazimierza I, olej, płyta, 70 x 50 cm, 2012

Krakowski mędrzec XV, olej, płyta, 70 x 50 cm, 2012

Co za noc!, tech. mieszana, papier, 100 x 70 cm, 2012

Kazimierskie księżyce, olej, płyta, 70 x 50 cm, 2012

Czarodziejska noc, tech. mieszana, papier, 100 x 70 cm, 2011

Panny Norbertanki, tech. mieszana, papier, 70 x 50 cm, 2012

Kazimierz roztańczony, olej, płótno, 70 x 50 cm, 2012

Wawelska duma, tech. mieszana, papier, 100 x 70 cm, 2012

