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SOS SZTUKI to pracownia artystyczna i galeria sztuki z siedzibą na Starym Mieście, gdzie skupia się
życie kulturalne Lublina. Jest to miejsce, w którym swoje prace mogą wystawiać artyści, w tym także studenci Wydziału Artystycznego. Odbywa się tu również sprzedaż dzieł sztuki. Dodatkowo, lokal, który stanowi siedzibę firmy, posiada możliwość prowadzenia kursów z rysunku i malarstwa w atmosferze cudownie
pasującej do tego typu działalności. Jest tam bowiem klimat sprzyjający tworzeniu: zabytkowa kamienica
i piękne widoki na urzekającą architekturę Zamku Lubelskiego i Starego Miasta.
Właścicielka firmy jest z wykształcenia plastykiem, nadal studiuje na Wydziale Artystycznym.
Całe swoje życie poświęciła sztuce. Największą
jej pasją i sposobem na życie stało się malarstwo,
choć i inne dziedziny sztuki, m.in.: fotografia artystyczna i film, nie są jej obce.
Pomysł na biznes nie zrodził się nagle, nie był
też przypadkowy. Jak sama podkreśla: „On kiełkował gdzieś we mnie odkąd pamiętam. To wynika
z mojej osobowości i zamiłowania, które jest częścią mojej osoby i zostanie już do końca. Z tym
trzeba się urodzić i tylko od ciebie zależy czy podążysz tą drogą, czy zabraknie ci odwagi i na siłę
będziesz szukać czegoś innego”.
Idealny lokal, w świetnej do prowadzenia tego
rodzaju firmy lokalizacji, pojawił się nieoczekiwanie i natchnął do działania. To jest bardzo ciekawe
miejsce, odwiedzane przez wielu turystów jako
niesamowite miejsce, będące dumą Lubelszczyzny. Prowadzenie takiego przedsięwzięcia to bardzo specyficzna działalność, w której nie można
działać szybko, tylko z głową i solidnie.
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Działalność została zarejestrowana 3.02.2011.
Założycielka SOS SZTUKI doskonale rozumie zarówno świat sztuki, jak i potrzeby artystów,
sama należy do ich grona, odnajduje się również
w roli przedsiębiorczyni. W dziedzinie artystycznej posiada liczne wyróżnienia, m.in. wyróżnienie
dziekańskie za swoją pracę dyplomową z fotografii pt. „Dwa bieguny”, wyróżnienie w konkursie
malarskim „Lublin w malarstwie”, miała ponadto
swoje indywidualne wystawy, ostatnią w Kazimierzu w galerii „Pod 8-ką” pod tytułem „Samotność”. Pod szyldem firmy zorganizowała wystawę
„Marionetki” w galerii POMOST w Domu Kultury ABC na Czechowie w Lublinie.
Przedsiębiorczyni, dzięki otrzymanej dotacji
uwierzyła w siebie i w to, że marzenia się spełniają.
Rozwija firmę z tą wiarą i rzekonaniem, że wszystko się uda, a Pracownio-galeria SOS SZTUKI
odniesie sukces na rynku.

