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WSTĘP WOLNY dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
i ich rodzin, Sybiraków, żołnierzy września1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej 
i akcji „Burza”, żołnierzy Powstania Warszawskiego’44, osób niepełnosprawnych 
wraz z opiekunami, dla seniorów z wnukami, studentów: ASP, historii sztuki UJ, 
PWST w Krakowie, Wydziału Sztuki UP, WSF-P „Ignatianum”, Historii Sztuki 
Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie, uczniów Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie, zorganizowanych grup uczniów ze Szkół Małopolski na karty wolne-
go wstępu, zastępów harcerzy oraz repatriantów, członków SMTG oraz rodzin 
wielodzietnych z kartą 3+.

patronat 
medialny



urodził się w 1966r. w Częstochowie. Jest absolwentem 
Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom otrzymał w 1993r. w pracowni prof. Wiesława Szam-
borskiego. Pierwszą indywidualną wystawę miał w Paryżu 
– jeszcze w trakcie trwania studiów.
Równocześnie z malarstwem Jacek Pałucha zajmował się 
muzyką. Był założycielem, wokalistą i twórcą sukcesu zespo-
łu „Formacja Nieżywych Schabu�” . Wydał w 1989 roku płytę 
„Wiązanka Melodii Młodzieżowych” zawierającą największy 
jego przebój „Klub wesołego szampana” czyli „Chciałabym, 
chciała…”. Po odejściu z Formacji pochłonęły go studia 
malarskie chociaż z muzyką nigdy nie zerwał.
Wydał płyty z zespołami o nazwach: „Furmanka”, „Super 
Pałka i Najeźdźcy z Kosmosu” oraz „Superpałka”.
W 1993 roku ujawnił swój kolejny talent – tym razem aktor-
ski. Zagrał główną rolę w �lmie Łukasza Wylężałka „Balanga” 
laureata nagrody na festiwalu polskich �lmów w Gdyni.
Jacek Pałucha nigdy nie narzekał na brak propozycji wystaw. 
Po pierwszych wystawach we Francji, wystawie dyplomo-
wej w Galerii 3xA w Warszawie, nie było roku bez udziału 
w wystawie indywidualnej bądź zbiorowej. Wystawiał wielo-
krotnie w Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii, Danii, oczy-
wiście w Polsce. Od 2001 roku współpracując z „The Society 
for Arts”  rozpoczął cykl wystaw w USA. Jego obrazy pokazy-
wane były w Chicago, Seattle, Huston, Charlotte. Po wysta-
wie w Charlotte obrazy mistrza tra�ły do największej 
prywatnej kolekcji współczesnego malarstwa polskiego 
– Chrisa Sztybera. Album zawierający dzieła z tej kolekcji to 
„Mój drugi świat. Kolekcja Malarstwa Polskiego”.
Pałucha jest też autorem wielu okładek płyt (Vacances 
Prolongees francuskiej grupy „Les VRP”, czy Spokojnie grupy 
„Kult”), współpracował jako ilustrator m.in. z „Rzeczpospoli-
tą”, „Gazetą Wyborczą”, „Jazzie Magazine”, „Mida”, i wieloma 
innymi magazynami i czasopismami ceniącymi humor i wni- 
kliwą obserwację otaczającego nas świata. Projektował pla- 
katy teatralne i ilustrował książki.
Jacek Pałucha nie jest obojętny na cierpienie innych. Zawsze 
chętnie pomaga biednym, chorym. Swoje obrazy przekazał 
na niezliczoną ilość aukcji charytatywnych.
Od czterech lat jako nauczyciel malarstwa i rysunku w Zes- 
pole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Często-
chowie uczy młodzież i przygotowuje do wystaw i konkur-
sów. 
Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 
w Dziedzinie Kultury w roku 2009.
W życiu prywatnym jest mężem Ilony i ojcem: Zo�i, Karola 
i Leona.
Z zamiłowania żeglarz i ogrodnik.

Trzy kubki, olej na płótnie, 55x46 cm, 2010

Casino Poland, olej na płótnie, 65x81 cm, 2013
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