
 

 

Gliwice, 17 sierpnia 2020 r. 

W CH FORUM GLIWICE WYSTAWA NA WESOŁO 

400 RYSUNKÓW ANDRZEJA MLECZKI W CH FORUM 

400 prac Andrzeja Mleczki będzie można oglądać w gliwickim CH FORUM od 19 do 26 sierpnia.  

Na wystawę składają się czarnobiałe i kolorowe grafiki z okresu 40 lat działalności artystycznej słyn-

nego rysownika i satyryka. Jak to bywa w rysunkach Mleczki – będzie ironicznie, dowcipnie, choć 

także z nutką zadumy. 

Andrzej Mleczko zadebiutował w 1971 r. na łamach tygodnika „Student”. Od tego czasu zajmuje się 

przede wszystkim rysunkiem satyrycznym, ale także plakatem, scenografią, grafiką oraz rysunkiem  

reklamowym. 

Jest autorem ponad dwudziestu tysięcy rysunków i ilustracji opublikowanych w kilkudziesięciu  

pismach i magazynach. Dotychczas zbiory jego prac ukazały się w 55 książkach i albumach. Twórczość 

artysty była prezentowana na 135 wystawach indywidualnych w kraju i 30 za granicą. W 1982 roku 

otworzył Galerię Autorską w Krakowie przy ulicy św. Jana 14. W 2000 roku powstała filia Galerii w 

Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140. 

Rysunki i grafiki Andrzeja Mleczki w zabawny, często także w serdeczny sposób komentują otaczającą 

nas rzeczywistość: relacje damsko-męskie, życie społeczne, towarzyskie, religijne i polityczne.  

Teraz każdy gość CH FORUM ma okazję zapoznać się z twórczością artysty, odwiedzając wystawę jego 

prac. Miejscem jej prezentacji będzie scena główna i jej okolice na poziomie 0. Wstęp bezpłatny. 

O CENTRUM HANDLOWYM FORUM W GLIWICACH 

FORUM: centrum handlowo-rozrywkowe o pow. handlowej 43.000 m kw., położone w ścisłym centrum Gliwic.  
W 2017 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację części wspólnych i pasażu, pojawiły się także nowe ciągi 
komunikacyjne i rozwiązania funkcjonalne. 

Wśród około 120 najemców CH FORUM są renomowane marki modowe i z sektora „zdrowie i uroda”, w tym 
m.in.: C&A, CCC, Deichmann, Douglas, H&M, KappAhl, New Yorker, Reserved, Rossmann, Sephora,  SuperPharm. 
Inne branże także reprezentowane są przez wiodące marki: RTV Euro AGD, Pepco, Empik, Martes Sport, Smyk, 
TEDi, DUKA, Home&You. Część rozrywkowa FORUM to m.in. 13-ekranowe kino Cinema City – jedyny multipleks 
w Gliwicach. Ofertę gastronomiczną, m.in. w strefie restauracyjnej o oryginalnej architekturze i stylistyce, tworzy 
12 najemców reprezentujących kuchnie całego świata. W centrum pod nazwą Biblioforum działa  także jedyna w 
swoim rodzaju filia miejskiej biblioteki publicznej. 

Właścicielem CH FORUM w Gliwicach jest DEKA Immobilien GmbH; zarządcą: MVGM, jedna z czołowych w Euro-
pie firm w obszarze zarządzania nieruchomościami. 


