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Klub Adwokatów imienia adwokat Janiny Ruth Buczyńskiej przy ul. Sławkowskiej 1 

w Krakowie to miejsce szczególne na kulturalnej mapie Krakowa i Polski. To miejsce 

nie tylko dla przedstawicieli palestry i „świata prawniczego”, lecz także znamienitej 

krakowskiej inteligencji w najlepszym rozumieniu tego słowa. Od wielu lat odbywają 

się tutaj wspaniałe koncerty, spotkania, wykłady, a od kilku lat wystawy malarstwa 

artystów polskich. 



ANNA LUTOSŁAWSKA - JAWORSKA

Aktorka i reżyser teatralna. Urodziła się 18 lipca 1927 roku w Krakowie. 

Córka malarki, wnuczka architekta i rzeźbiarza. Została jednak aktorką „Wesołej 

Gromadki” przy Studiu Starego Teatru w Krakowie, Teatru Kameralnego TUR w 

Krakowie, Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu, Teatrów Dramatycznych w 

Krakowie, Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Ludowego w Nowej 

Hucie, Teatru Polskiego we Wrocławiu. Ponadto wystąpiła w kilkudziesięciu 

spektaklach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. 

W latach 1972-1982 była pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 

Ludwika Solskiego w Krakowie. Artystka jest również autorką książek: Kwiaty też 

zasypiają; Niedyskretnie. Prawdziwe historie; Skojarzenia; Kilka wierszy: (pisanych nad 

Morzem Śródziemnym); Dla Ciebie... 

Akwarele przedstawiane w trakcie wernisażu oraz przeznaczone na aukcję powstały 

w okresie gdy autorka zrezygnowała z własnej kariery aktorskiej i wraz z mężem 

wyjechała na kilka lat do Algierii.

Prace obrazują zachwyt artystki nad jakże różnym i zachwycającym krajobrazem 

tego kraju i tęsknotę za krajem ojczystym.

„...Tymczasem gdy przyleciałam do Algierii na sześć lat oczarowały mnie kolory, 

światło, klimat tego kraju. Zaczęłam malować akwarele. Ale głupio. Na suchym 

papierze! Gdy zmoczyłam papier, rozpędziłam się w tym malowaniu i zobaczyłam, 

że farby muszą przestrzegać reguł, jak w życiu - nie wchodź w cudzą przestrzeń, 

szanuj jego osobowość, bo będzie brudno!”

Wybrane wystawy:

Annaba, Oran, Budapeszt

W krakowskich galeriach - Pod Orłem, w Ratuszu, Rękawka, Oko.

Udział w wystawie zbiorowej w Krzeszowicach - Vauxhall.

W jesieni prace te były wystawiane w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Krakowie.


