Andrzej Wawrzyniak
EXPOSITIES / OPDRACHTEN
1986

1987
mei
juli
dec.
dec.

1988
Jan.
feb.
juli
sept.
nov.
dec.
1989
febr.
maart

april
dec.

batik wandbespanningen 7.00x1.80m
voor trouwzaal te Zapolice (Polen)

“ART 87” Basel (gal. De Sluis)
galerie “de Sluis” Leidschendam
duo-expo met Nel Heins
galerie “BRAK”Voorburg
zeefdrukken voor de kunsteditie van het
maandblad “Elegance”
collectieve expositie van alle ingezonden
zeefdrukken in alle filialen van “de Bijenkorf”
galerie “het Maziehuisje” Den Haag (solo)
Reinier de Graaf Gsthuis Delft (solo)
galerie “het Maziehuisje” Den Haag
thema “het interieur”
Idem thema “ratatouille”
galerie “Art Propos” (coll.)
galerie “Brak” Voorburg (coll.)
galerie “de Sluis” Leidschendam (solo)

museum “het Prinsenhof” Delft
(op uitnodiging van de stichting “ de Kring”)
Circustheater Scheveningen
georganiseerd door galerie “Cadans” t.g.v.
Internationaal muziekfestival
restaurant “Nonnerie” (annex museum “het Prinsenhof”)
galerie “Brak” Voorburg (solo-expo)

1990
mei
Juni
sept.

nov.

1991
Jan
Juni
Sept.

1992
Jan.
okt.
dec.

1993
Jan.
Juni
Juli
1994
okt.
nov.

galerie Dordse Kunstenaars Vereniging (coll.)
(uitwisseling met kunstenaarsvereniging “Brak” Voorburg)
deelname “Nieuwe Haagse Salon”
Opdracht van het “Reinier de Graaf Gasthuis” te Delft
Drieluik (7.00 x 1.60 m) voor de hal van het B-gebouw
Titel : “het leven”
galerie “Brak” ledententoonstelling
t.g.v. 12 ½ -jarig jubileum

museum “het Prinsenhof” Delft
(op uitnodiging Stichting “de Kring”)
deelname manifestatie “ARTINOVA” Apeldoorn
deelname uitwisselingstentoonstelling ( met Brak/VVK)
te Hranice (Tsjecho Slowakije) zusterstad van Voorburg

galerie BRAK ledententoonstelling
balletdecor “Floravontuur” Zoetermeer
In alle showrooms van de firma
“van Waay en Soetekouw” te Delft (solo)

galerie BRAK Voorburg. Ledententoonstelling
galerie “de Vlaming” Zoetermeer
cultureel centrum “Abtswoude” Delft (coll.)

nov.

galerie “Anton Gidding” Den Haag
Grote Kerk - Den Haag “Art and Image”
( galerie Anton Gidding)
Provinciehuis Zuid-Holland – Den Haag

1995
dec.

galerie “Anton Gidding” Den Haag

1996
Jan.
nov.

galerie BRAK ledententoonstelling
galerie “Anton Gidding” – Den Haag

1997
mei
sept.
okt.
dec.

galerie “Art and Creation” Oudewater
Synagoge Delft (expo Poolse kunst)
galerie “Anton Gidding” – Den Haag
Price Waterhouse – Den Haag

1998
april
juni

“Holland Art Fair” - Den Haag ( gal. A.Gidding)
huis “Zijlzicht” Warmond

1999
Jan.
april
juni
sept.
nov.

galerie BRAK Voorburg (ledententoonstelling)
“Holland Art Fair” Den Haag (gal A.Gidding)
huis “Zijlzicht” - Warmond
galerie “Cobalt” – Delft
galerie “Anton Gidding” - Den Haag

2000
Jan.
feb.
april
juni
juli
sept.
dec.

galerie BRAK ( ledententoonstelling)
galerie “Aelbrecht” – Rotterdam-Delftshaven
“Holland Art Fair” Den Haag (gal Lewis Guy)
galerie “de Vlaming” – Zoetermeer
galerie LAERKEN - Roelofarendveen
(5 continenten 1 wereld)
galerie “Aelbrecht” Rotterdam – Delfshaven
galerie “Lewis Guy” Den Haag

2001
Jan.
april
juli

galerie BRAK Ledententoonstelling
galerie “Aelbrecht” Rotterdam – Delfshaven
“
“
zomerexpositie

2002
mei
dec.

“galerie Aelbrecht” Rotterdam – Delftshaven
30-jarig jubileum galerie
idem ( 5 verzamelaars)

2003
apr/mei
Juni
okt.
2004
Jan
febr.
mrt

galerie “Aelbrecht” solo-expositie
galerie Brak/VVK ledententoonstelling
galerie “de Vlaming” - Zoetermeer (solo)

Juli
dec.

galerie Brak/VVK ledententoonstelling
“Duingalerie” Domburg (3 kunstenaars)
galerie “Aelbrecht” Rotterdam-Delfshaven
Voorjaarssalon
galerie “Aelbrecht” zomertentoonstelling
galerie “BellEd” – Langbroek (Doorn)

2005
febr.
mrt
okt

galerie Brak/VVK solo-expositie
galerie “Aelbrecht” voorjaarssalon
“Park-Gallery” Hoorn solo-expositie

2006
dec/jan
maart
mei/juli
dec.

2007
Jan
april
mei
mei/juni

2008
mei
okt.

galerie “Lewis Guy” – Den Haag
galerie Brak/VVK ledententoonstelling
galerie “Aelbrecht” voorjaarssalon
galerie “de Vlaming” Zoetermeer+Den Haag
“grote kunstenaars – klein formaat”
kerkgebouw “de Regenboog” Zoetermeer
Iconenexpositie “advent”

Brak/VVK ledenexpositie
-docentenexpositie CKC-Zoetermeer
-galerie “Aelbrecht”Rotterdam voorjaarssalon
openingsexpositie gebouw “Tsoar” Leidschendam
galerie “de Vlaming” Den Haag + Zoetermeer
expositie “dikke dames”

- galerie “Aelbrecht” Rotterdam-Delftshaven (voorjaarssalon)
- galerie “BellEd” Langbroek (Doorn)
galerie ArtiBrak Voorburg (solo-expositie)2009

2009
Januari
maart
febr.
mei/aug
augustus
oktober
december

gal. “ArtiBrak”Voorburg (leden)
gal “Aelbrecht” Rotterdam
“Primavera” Rotterdam.
gal. “Aelbrecht” Rotterdam
Koningskerk Voorburg (iconen)
gal. “ArtiBrak” Voorburg (solo)
stichting “Koorenhuis” Den Haag

2010
Januari
gal. “ArtiBrak” Voorburg (leden)
december Stichting “Koorenhuis” Den Haag
2011
Januari
gal. “ArtiBrak ”Voorburg (leden)
oktober
gal. “ArtiBrak” Voorburg (solo)
november gal. “Artatra” Zandvoort
2012
Januari
maart
2013
Januari
januari

gal. “ArtiBrak” Voorburg (leden)
gal. “Artatra” Zandvoort

januari
juni

gal. “ArtiBrak” Voorburg (leden)
Oude Kerk te Naarden
(kunst- en antiekbeurs)
gal. “Artatra” Zandvoort
Gemeentemuseum Den Haag

2014

Haagse Kunstkring

