Warszawa, 27 września 2012

Młodzi artyści w Westwing
Prace Grzegorza Ptaka i No To Ładnie Studio od dzisiaj na Westwing
Już 27 września o godzinie 19:00 startuje nowa kampania zakupowa Westwing. Tym razem będzie
można nabyć prace wybitnych polskich artystów młodego pokolenia: baśniowe obrazy Grzegorza
Ptaka oraz retro grafiki przedstawiające Warszawę, przygotowane przez No To Ładnie Studio.
W Westwing staramy się wybierać rzeczy naprawdę piękne i wartościowe, dlatego też angażujemy się
w promocje młodych, obiecujących twórców. Dzisiejsza kampania jest wyjątkowa, gdyż przedstawia
dwa zupełnie odmienne style. Fantastyczno-bajkowe obrazy Grzegorza Ptaka przenoszą nas w krainę
nieskrępowanej wyobraźni. Natomiast grafiki retro z pracowni No To Ładnie Studio to zupełnie inna
estetyka. Są bardzo nowoczesne i przedstawiają warszawskie motywy bliskie każdemu mieszkańcowi
stolicy. W Westwing znajdziemy m.in. prace przedstawiające Pałac Kultury czy Dworzec Główny –
mówi Monika Sobień, Head of Style Westwing Polska.
Prace polskich artystów regularnie prezentowane są w klubie zakupowym Westwing Home & Living .
Do tej pory na stronie dostępne były m.in. grafiki Lecha Batora, Magdaleny Pankiewicz oraz obrazy
Roberta Motelskiego.

Dodatkowe informacje o artystach:
GRZEGORZ PTAK urodził się w 1977 roku w Kielcach. W latach 1993-97 był uczniem kieleckiego
Liceum Plastycznego im. J. Szermentowskiego. W 1997 roku rozpoczął studia
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego gdzie w 2002 obronił dyplom z malarstwa
(z wyróżnieniem) w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego. Grzegorz Ptak uprawia ilustracyjne
malarstwo akrylowe, które odzwierciedla inspiracje autora związane ze światem fantazji, baśni
i sekretnych opowieści. Tematy obrazów zmieniały się na przełomie lat, jednak ich rdzeń pozostaje
wciąż ten sam - charakteryzuje je atmosfera teatralności i... tajemnicy. Wcześniejsza twórczość
Grzegorza Ptaka była próbą interpretacji "północnych" baśni. Obecne obrazy skupiają się bardziej na
codzienności i intymności, widzianych jednak z pozycji kogoś, kto jedną nogą wciąż tkwi w... Krainie
Czarów. Grzegorz Ptak zajmuje się także ceramiką artystyczną, a wraz z żoną Mariolą prowadzi
projekt o nazwie TEATR KSIĘŻYC.
NO TO ŁADNIE Studio: Twórczość No To Ładnie Studio inspirowana jest tematyką warszawską: Sufity
w Pałacu Kultury, "Wiech na 102", kolejki na Średnicowym, wiklina w Lotosie, wschód słońca na
Zachodnim, stare neony, schody przy Gdańskim, spacery po linii, żółte balkony na wielkiej płycie...
Retro-grafiki inspirowane kultowymi obiektami Warszawy. Charakterystyczne i rozpoznawalne dla
wszystkich Warszawiaków, wykonane w stylu popartowskim. Jasny przekaz, wyraziste barwy
i kształty. Wszystkie projekty drukowane są na płótnie naciągniętym na krosno grubości 3cm.
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Westwing jest pierwszym w Polsce internetowym klubem zakupowym z branży Home & Living,
oferującym produkty zarówno znanych, jak i dopiero zdobywających popularność designerów
z całego świata. Założycielką Westwing jest Delia Fischer – była redaktorka magazynów ELLE oraz
ELLE Decoration. W Polsce wyboru ekskluzywnych marek, prezentujących na portalu swoje meble
i akcesoria dekoracyjne, dokonują doświadczone stylistki i projektantki wnętrz. Głównym zadaniem
pięcioosbowego zespołu, którym kieruje Monika Sobień, jest śledzenie światowych trendów
i wyszukiwanie designerskich perełek z całego świata. Westwing wydaje również magazyn on-line,
będący inspirującym źródłem w urządzaniu domowego wnętrza. Redaktor naczelną magazynu jest
Marta Suchodolska, była szefowa działu w magazynie „Dom i Wnętrze“ oraz redaktor naczelna
„Czterech Kątów“.

