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Uściski światła i wody



Noc świętojańska Autoportret w listopadzie



W objęciach słońca. Gdańsk Tęcza wodospadu



Nadeszła wiosna Klon tatarski



O lga Nowicka urodziła się i mieszka w stolicy 
Białorusi Mińsku. Absolwentka Białoruskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, na kie-

runku wzornictwo przemysłowe. Od wielu lat zajmuje 
się projektowaniem wnętrz. Mówi o sobie:

„Maluję, odkąd pamiętam. Kilka lat temu otrzyma-
łam prezent – pudełko farb akwarelowych – i wtedy 
moje życie zmieniło się. Zajęłam się malowaniem 
akwarel. Pragnę za pomocą pędzla i kolorów wyrazić 
wszystko, co tkwi we mnie, w mojej twórczości pojawia 
się fabuła historyczna, są portrety, ale lubię również 
krajobrazy oraz bukiety kwiatów. Cały czas się uczę, 
wypełnianie kartki papieru odsłania przede mną nowe 
horyzonty, pozwala poznawać przyjaznych mi ludzi, 
malowanie dostarcza za każdym razem barwnych 
emocji, które mnie wzbogacają”.

Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe:
2016

• Wystawa indywidualna, Holding Improma Grupp 
w Mińsku, Białoruś.

• Międzynarodowy Festiwal Akwareli w  Kijowie, 
Ukraina.

2017
• Wystawa Ja Monet, ja Szyszkin, ja Malkiewicz, Ga-

leria Dom Obrazów, Mińsk, Białoruś.
• Wystawa indywidualna, Klub Muzyki i Literatury 

we Wrocławiu, Polska.
• Międzynarodowy Festiwal Akwareli w Torres Ve-

dras, Portugalia.
• Festiwal IWS Bratysława, Słowacja.

2018‒2019
• Międzynarodowy Festiwal Akwareli Fabriano, 

Włochy.
2018

• Wystawa Czas kwitnienia, Muzeum Miejskie w Paw-
łowsku, Sankt Petersburg, Rosja.

• Republikańska wystawa Code: 25/03/18, poświęcona 
100-letniej rocznicy ogłoszenia niepodległej Biało-
ruskiej Republiki Ludowej, Pałac Sztuki w Mińsku, 
Białoruś.

• Wystawa indywidualna Marzenia o Białorusi zorga-
nizowana przy wsparciu ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w  Mińsku, Dom-Muzeum Wańkowicza, 
Mińsk, Białoruś.

• Międzynarodowy Festiwal Piąty Jedwabny Szlak, 
Siań, Chiny.

2019
• Zwyciężczyni konkursu Step by Step, IWS, Gdańsk, 

Polska.
• Festiwal Akwarelowy, galeria w Instytucie Kultury, 

Mińsk, Białoruś.
• Międzynarodowa wystawa World of High Water-

color, Moskwa, Rosja.
• Wystawa poświęcona 200-leciu urodzin Stanisława 

Moniuszki, Miejska Galeria Artystyczna im. L. Sze-
meliowa, Mińsk, Białoruś.

Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach 
na Białorusi, w Rosji, Niemczech, Grecji, na Tajwanie, 
w Polsce, na Słowacji, Ukrainie, Litwie, w Korei, Turcji, 
Chinach, Malezji, Holandii i USA.



KLUB MUZYKI I LITERATURY
pl. gen. T. Kościuszki 10 • 50-028 Wrocław
tel. 71 344 43 30 • 506 85 50 00
klubmil@wp.pl • www.klubmil.pl
Galeria Klubu MiL otwarta:
pn. – pt. 10.00 –18.00, sob. 12.00 –18.00

Wydała Ofi cyna Wydawnicza 
Klubu MiL Akwedukt

Proj. graf. i DTP: 
Sławomir Pęczek – editus.pl

Wernisaż 
10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 18.00
Prace eksponowane w Galerii Klubu MiL 
do 13 marca 2020 r.

Wstęp wolny. Zapraszamy

W części muzycznej:
Nadzieja Brońska – śpiew
Witalij Oleszkiewicz – akompaniament
Usłyszymy piosenki hiszpańskie, 
francuskie, włoskie i polskie. ► Obraz na 1. stronie: Taniec czerwca

Gdy świeci słońce
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