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Piotr Czajkowski is a graduate of Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts  in Łódź, where since 1999 he 

has been working as a lecturer. In 2020 he obtained postdoctoral degree. The topic of his habilitation disser-

tation was a cycle of drawings and paintings called METRO. Artist began this cycle in 2012.

The works of Czajkowski are in private collections in Poland, France, Germany, Belgium, the Netherlands, 

Spain, Switzerland, Great Britain, Japan and USA. 

The premiere edition of “Metro” cycle took place in Alliance Francaise in Łódź, 2013. The artist has been 

presenting his works sequentially on many prestigious exhibitions in Poland and abroad, among the others, in 

Salon Des Beaux Arts in Carrousel du Louvre in Paris and Art Capital exhibition, Grand Palais, Salon des 

Artistes Independants Comparainsons in Paris. He took part in important for the art world events, such as 

Spectrum Miami / Art Basel, Dekumo Stuttgart or Warsaw Art Fair.

______________________________________________________________________________________

In the labyrinth of Paris metro , on the platforms, travelling from one city end to another, Piotr is 

collecting stray words. He puts together puzzles, however, is one letter going to find the second 

one? Suddenly, in the dark corridors appears a poem which enlightens the meaning of forgotten 

wall: it’s marvelous painting by Piotr and discovered route. Thank you Piotr.  / Irène Jacob /

______________________________________________________________________________________
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Propertydesign.pl, „Art & Design”, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / styczeń /

2021
______________________________________________________________________________________

www.artinfo.pl, „Rekord Piotra Czajkowskiego na aukcji!”, „[...] Praca o wymiarach 120 x 170 cm została sprzedana za 68 

440 zł (z opłatą aukcyjną)! Jest to drugi obraz z nowej serii artysty [...]”, / 19 grudnia /

Radio 357, prowadzący: Kuba Strzykowski / 27 grudnia /

Radio 357 w akcjach bożonarodzeniowych zebrało 1,3 mln zł dla Fundacji Świętego Mikołaja.

Aukcje bożonarodzeniowe Radia 357, m.in. trzy licytacje na antenie rozgłośni, przyniosły 1,3 mln zł

na cele charytatywne. Praca Piotra Czajkowskiego, rysunek „Roosevelt”, 53 x 63 cm, z roku 2020 został

wylicytowany za 33, 357 zł  

Magazyn „Dobre Wnętrze”,  „Bum Sprzedane”, felieton: Ewa Mierzejewska / wrzesień /

Magazyn „Dobre Wnętrze”,  „Dom pełen Czajkowskich”, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / wrzesień /

2020
______________________________________________________________________________________

Book of Luxury, „New Luxury”, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / styczeń /

Magazyn Elle Decoration, „Podróże i szyfry”, rozmawiała:Ewa Mierzejewska / czerwiec /

BMW Art Club, YT, „Rozmowy o sztuce. Oswajamy malarstwo abstrakcyjne.”, rozmawiała:Ewa Mierzejewska / czerwiec /

Label Magazine, rozmawiała:Ewa Mierzejewska / czerwiec /

Podcast www.konikreatywny.pl, rozmawiała: Katarzyna Moczulska / wrzesień /

Program tv, Dzień Dobry TVN, prowadzący: Łukasz Radwan / grudzień /
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Portal www.niezlasztuka.net, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / listopad /

Magazyn VOGUE POLSKA, „Klub otwarty dla wszystkich”, tekst: Anna Konieczyńska / listopad /

Program tv, Dzień Dobry TVN, prowadzący: Łukasz Radwan / grudzień /


