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Pochodzę z rodziny o francuskich korzeniach – mój ojciec (Francuz z
pochodzenia) biegle mówił po francusku. W jego rodzinnym domu
podtrzymywano francuską kulturę – między innymi tradycyjną francuską
kuchnię, której wielokrotnie miałam okazję spróbować. 

Moi przodkowie pochodzili z Nicei, gdzie mieli winnicę, a moja prababka
uczyła tam baletu. Babcia natomiast prowadziła lekcje francuskiego w
klasztorze Urszulanek we Lwowie, gdzie również uczył się jej syn, a mój
ojciec.

Tata zaszczepił mi pasję artystyczną we wczesnym dzieciństwie (miał
zdolności plastyczne oraz był bardzo muzykalny – pięknie grał na pianinie).

Kiedy byłam małą dziewczynką szczególnie podobały mi się kryształki i
kolorowe szkiełka, które znajdowały się w kościele na Bogurodzicy w
Szczecinie. W późniejszych latach zamiłowanie do kolorów przekształciło
się w wielką witrażowniczą pasję. 

Moje umiejętności szlifowałam w Łodzi pod okiem mistrza witrażu
Grzegorza Gierłowskiego.

Mam w życiu dwie największe miłości: kulturę francuską oraz witraże,
które konsekwentnie rozwijam. Cieszę się, że poprzez tę wystawę mam
okazję te dwie pasje połączyć i podzielić się nimi.

Zajrzyjcie do mojego świata – zapraszam!

Kontakt: 
e-mail:    mariakaszubowska@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/maja.kaszubowska.75
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Maria (Maja) Kaszubowska

 



 
 
 

      ZAJRZYJCIE DO MOJEGO ŚWIATA
 
 
 

Wystawa prac Marii (Mai) Kaszubowskiej obejmuje 11 witraży i 6 lamp.
 

Lampy tworzą serię pt. Bursztynowa komnata
 

Wybór witraży zawiera prace zatytułowane:

 
1. Winogrona z Traugutta 
2. Pejzaż jesienny
3. AGATa
4. Konik w bursztynie
5. Ważka w bursztynie
6. Bursztynowe okno
7. Maki dla Mamy
8. Agatowe wariacje
9. Łukęciński konik
10 Pani Lilia
11 Lotos z Unisławy

Lampa nr 4 AGATa Łukęciński konik
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