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światła i cienia w obrębie
elementów architektonicznych
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metaforycznym przenikaniu do
przestrzeni,
przekraczaniu
granic. Od 2010 roku jest
członkiem Związku Polskich
Artystów
Plastyków.
Doświadczony pedagog w
zakresie
kształcenia
artystycznego
dzieci
i
młodzieży,
pracuje
jako
nauczyciel plastyki w szkole
podstawowej i gimnazjum,
gdzie prowadzi także koła
plastyczne
dla
uczniów
uzdolnionych i interesujących
się historia sztuki.
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