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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Pro-
simy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem na numer (58) 341 54 56 lub e-mailem modern@
sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

 Imię i nazwisko
 

 Dokładny adres
 

 Telefon, fax, e-mail            NIP (dla firm)               Numer dokumentu tożsamości

       	 SDA	gwarantuje	poufność	danych	osobowych.

Proszę	o	licytację	następujących	pozycji:

Zlecenie	licytacji	z	limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o:   % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie	telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się 
z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

 Numer Państwa telefonu do licytacji

Ja	niżej	podpisany/a	oświadczam,	że:
Zapoznałem się i Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się na 
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.

  Imię i nazwisko             data, podpis

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprze-
daży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte 
jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważ-
nioną zwaną dalej Aukcjonerem.

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wyco-
fania z licytacji bez podania przyczyn.

4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera 
lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można 
otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, 
a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formu-
larz dostępny w katalogu, w siedzibie SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). 
W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt 
w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie 
przez telefon.

7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 
100 zł. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez 
Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między SDA a li-
cytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

8. Wszystkie obiekty na aukcji Młoda Sztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem 
cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwo-
ta wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom 
Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 
dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na 
specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę 
w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym 
kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie do-
datkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny 
powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po do-
konaniu pełnej zapłaty.

13. Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie 
Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
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A
systent w Pracowni Malarstwa gdańskiej ASP, jeden z założycieli stowarzyszenia Obser-
watorium Rzeczywistości, stypendysta Hestii, Ministra Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta 
Gdańska i włoskiego miasta Spoleto. Sam stwierdza: „trzeba być trochę wariatem dzisiaj, 
żeby studiować malarstwo”.
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Urodziłem się w Brodnicy, wychowałem w Bydgoszczy i tam 
skończyłem Liceum Plastyczne, które uważam za bardzo 
dobre. Gdańsk nie był moim pierwszym wyborem. Zawsze 
chciałem studiować w Krakowie i dlatego bardzo często jeź-
dziłem tam na wystawy by przy okazji zajrzeć na uczelnię. 
Każda uczelnia ma swój zapach, Gdańsk pachnie inaczej, 
w Krakowie też pachniało inaczej. Jakoś mnie to miejsce 
pociągało, ale nie podobało mi się wtedy malarstwo, które 
tam widziałem. Potem przyjechałem do Gdańska, gdzie mój 
kolega, Adam Witkowski oprowadzał mnie po uczelni i po-
kazywał mi różne pracownie. Podczas tej pierwszej wizyty 
na Akademii zaskoczyła mnie różnorodność, zupełnie inne 
podejście niż w Krakowie. Tutaj ludzie robią swoje rzeczy, 
mogą je robić, pozwala im się na to i jeszcze się ich wspiera. 
Tak jest do dzisiaj w Gdańsku i za to lubię tę uczelnię, na której 
mam okazję pracować. A Gdańsk pachnie olejem lnianym, 
terpentyną, farbami olejnymi. Tym, co trzeba.

WŁAŚCIWIE	NIE	PRZESTAŁEM	STUDIOWAĆ

Obecnie jestem asystentem w Pracowni Malarstwa, którą 
prowadzi Pani profesor Teresa Miszkin. Praca na uczelni po-
doba mi się na tyle, że sam wciąż się uczę, jestem na bieżąco, 
nie zastygam w dziwnym marazmie w swojej pracowni i nie 
maluje w odosobnieniu. Zauważyliśmy jak dużym problemem 
jest to, że ludzie będąc na takich studiach jak malarstwo, 

przestają myśleć o artykulacji tego, co chcą malować. Nama-
wiamy ludzi do pisania tekstów, esejów, notatek, dzienników. 
Prosimy też, by te teksty umieszczali przy swoich obrazach 
podczas wystaw końcowo-rocznych. Chcielibyśmy, żeby nie 
zapominali jak ważna jest artykulacja literacka. Streszczenie 
w paru słowach własnych tęsknot, marzeń, słabości, błędów, 
sukcesów, czyli tego, co zawarli w swych pracach jest trudne. 
Malarstwo jest indywidualną i samotniczą ścieżką, a oni mu-
szą znaleźć własną i wiedzieć jak o tym opowiedzieć. Potem 
ludzie są bardziej świadomi tego co robią, a podstawowe 
pytania są już łatwiejsze.

NIE	UMIEM	INACZEJ

Moje obrazy powstają w cyklach, które nakładają się na sie-
bie, ponieważ fascynuje mnie wiele rzeczy naraz. Tematem 
mojego doktoratu były obrazy zainspirowane czarno-białymi 
fotografiami z moich zbiorów rodzinnych. To było malarstwo 
monochromatyczne, bardzo osobiste. Jednocześnie myślę 
już o kolorowych obrazach, chcę wrócić do aktu, mam go-
towe materiały do realizacji następnego cyklu. Natomiast te 
obrazy, które wystawiam na aukcjach to kompozycje, które 
sprawiają mi przyjemność, relaksuję się przy pracy nad nimi, 
chcę je robić. To jest mój wentyl bezpieczeństwa, ponieważ 
nimi odreagowuję duże obrazy, które powstają kilka miesięcy.
Spróbuję przybliżyć myślenie malarza z mojej perspektywy. 

Takie szufladki, jak fotorealizm, abstrakcja, te kategorie nie 
mają znaczenia, gdy myśli się o obrazie. Forma taka, a nie inna 
pojawia się przy temacie. Na przykład cały cykl obrazów, który 
powstał na przewód doktorski zatytułowałem: „O potrzebie 
portretowania”. Portretowanie niekoniecznie musi kojarzyć 
się z portretami. Chodziło mi raczej o proces portretowania 
bardzo osobistych historii związanych z moją rodziną, ludź-
mi, którzy już nie żyją lub są dla mnie bardzo bliscy. Dlatego 
myślę, że forma jest ważna wtedy, kiedy sama w sobie jest 
nośnikiem pewnych treści.
Poza tym zawsze staram się uświadamiać studentom, że nie 
ma takich kategorii. Nawet najbardziej realistyczne malarstwo 
jest totalnie abstrakcyjne i odwrotnie. Zawsze mamy do czy-
nienia z materią, kolorem, przestrzenią, światłem i cieniem 

i to są najważniejsze rzeczy. Dla mnie bardziej nośnym po-
jęciem jest na przykład słowo materia. Malarstwo jest takim 
fascynującym zjawiskiem, gdzie tak naprawdę to, co przed-
stawione jednocześnie jest i nie jest tym, co przedstawia. Jest 
kolor, przestrzeń, materia, możemy jej doświadczyć – dotknąć, 
nawet czując zapach tego płótna. Próbuję to wszystko za-
wrzeć również w swojej pracy dydaktycznej. Najważniejsze 
jest to, o czym chce się mówić poprzez takie, a nie inne 
medium, wykorzystując taką, a nie inną formę wyrazu. Malar-
stwo jest językiem, bardzo osobistym środkiem komunikacji 
i manifestacji wolności. Myślę, że cokolwiek chciałbym robić, 
jak bardzo bym się zmieniał i tak na koniec wyjdzie z tego 
jakieś malarstwo █

Opracowanie: Marek Wrzesiński i zespół SDA Modern

MAREKWRZESIŃSKI
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TOMASZKOŁODZIEJCZYK

PIOTRKOSSAKOWSKI
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1 KATARZYNA ADAMEK

Deszczowy 2011
technika mieszana, płótno, 90 x 120 cm, sygn. p.d.: AK’13 oraz na odwrocie

Absolwentka ASP w Krakowie, wydział Grafiki. Dyplom obroniła w 2005 r. w pracowni filmu animowanego prof. J. Kuci. W 2004 r. odbyła półroczne stypendium 
na wydziale Sztuk Pięknych Universidad Politechnica de Valencia w Hiszpanii. Wybrane wystawy indywidualne: 2011 – Galeria Ether, Warszawa; 2010 – 4h-art 
Galeria, Hanower/Niemcy; 2009 – Galeria Bottger, Berlin/Niemcy oraz udział w wystawach zbiorowych. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, 
grafiką, ilustracją, fotografią i projektowaniem graficznym.

Drgania 4 2013
olej, płótno, 120 x 95 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 2005 r. w Pra-
cowni Malarstwa prof. Z. Blukacza, dyplom 
dodatkowy z projektowania plakatu w Pra-
cowni prof. R. Kalarusa. Obecnie wykładow-
ca na Wydziale Artystycznym tej akademii, 
gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł doktora w dzie-
dzinie sztuk pięknych. Autor 13. wystaw in-
dywidualnych. Uczestnik ponad 100 wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą. W 2003 r. 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Koł-
łątaja, w 2004 Stypendium Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 r. 
Stypendium Marszałka Województwa Ślą-
skiego. Jest laureatem nagrody w konkursie 
Samsung Art Master (Fabryka Trzciny, War-
szawa, 2004). W 2005 r. otrzymał wyróżnie-
nie na Festiwalu Plakatu w Krakowie (Pałac 
Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych); w 2009 r. – wyróżnienie na 39. Bien-
nale Malarstwa „Bielska Jesień”; w 2012 r. 
nagrodę na Międzynarodowym Triennale 
Plakatu w Trnavie na Słowacji.

Przystań 2013
akryl, płótno, 60 x 80 cm,
sygn. na odwrocie

W latach 1997-2003 studiował na wydziale 
Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni prof. M. 
Olszewskiego w 2003 r. Mieszka i pracuje 
w Gdańsku, zajmuje się malarstwem, rysun-
kiem i malarstwem ściennym. Stypendysta 
Ministra kultury 2001/2002.
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4 VIOLAGŁOWACKA

Klub samotnych serc, z cyklu Camp 2013
tempera, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom 
w pracowni ad. II st. J. Gryki z malarstwa. W 2012 r. miała wystawę indywidualną „Fryzjer kelnerka i inni...”, Młode Forum Sztuki, Galeria Biała, 
Lublin. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych.

5 ALEKSANDRAHOŃKO(MATULEWICZ)

Bez tytułu
akryl, płótno, 150 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsztynie, oraz malarstwa na ASP we Wrocławiu w pracowni prof. L. Mickosia 
i dr. A. Kram. Organizatorka Maratonu Artystycznego oraz pierwszego festiwalu street art 
w Elblągu. Zajmuje się malarstwem. Zawodowo związana z Liceum Plastycznym w Gronowie 
Górnym. Uczestniczka Salonu Elbląskiego oraz bohaterka kilku indywidualnych wystaw.



1110

6 

7 

KATARZYNAKOŁTAN

BARTEKJARMOLIŃSKI

Otia 2013
tempera, płótno, 70 x 50 cm,
sygn. l.d.: Kołtan 2013

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Koszalinie oraz studia w poznańskiej 
Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Zajmuje 
się fotografią portretową i street photo oraz 
malarstwem w technice egg tempery. Lau-
reatka nagrody w konkursie fotograficznym 
Złota Muszla. Obecnie skupiona wyłącznie 
na malarstwie – jej prace znajdują się w licz-
nych zbiorach prywatnych w Polsce i w Euro-
pie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). 
Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, sta-
nowi nowoczesne połączenie renesansowej 
techniki malarskiej ze współczesną symboliką 
i językiem wyrazu.

Iconic 2013
akryl, płótno, 20 x 60 cm (3 x 20 x 20 cm), sygn. na odwrocie

Ukończył ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2001 r. w Pracowni Intermedia oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. R. Hałat. Ma w swoim 
dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i sztuką wideo.

WOJCIECHKALETA

MAGDALENAHANYSZ-STEFAŃSKA

8 

9 

Światłoczułość 
XII, z cyklu
Światłoczułość

2013

olej, płótno, 60 x 60 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwent Studium Konserwacji Za-
bytków oraz ASP w Łodzi. Dyplom 
z malarstwa powstał na Wydziale 
Edukacji Wizualnej, w pracowni ad-
iunkta dr P. Wachowskiego w 2009 r. 
Uczestnik wielu wystaw indywidual-
nych, zbiorowych i pokonkursowych 
W swych pracach porusza się w ob-
rębie podstawowych pojęć tj. koloru, 
światła i przestrzeni szukając w języ-
ku malarskiej abstrakcji odpowiedzi 
na frapujące pytania. Cechą wspólną 
dla wszystkich prac jest poszukiwa-
nie piękna, czyli wartości zepchniętej 
przez współczesne malarstwo na mar-
gines. Inspiruje go natura, ponieważ 
nie ma niczego doskonalszego. To ona 
stała się punktem wyjścia dla pejzaży 
oraz prac już czysto abstrakcyjnych. 
Wątkiem przewodnim wielu prac jest 
studium światła i jego analiza.

Rowerzysta 2011
akryl, płótno, 30 x 40 cm,
sygn. p.d.: MH 11

Ukończyła PWSP w Gdańsku (obecnie 
ASP) na Wydziale Malarstwa i Grafiki. 
Dyplom z malarstwa uzyskała w 1994 r., 
w pracowni prof. M. Świeszewskiego, 
aneks do dyplomu – grafika warszta-
towa w pracowni profesora Cz. Tumie-
lewicza, gdzie jest adiunktem.
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PAULINAZALEWSKA 11 

Rising star 2013
akryl, płótno, 60 x 90 cm, sygn. p.d.: PZ 2013 oraz na odwrocie: PAULINA ZALEWSKA Rising star 2013

W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Łodzi. W 2008 r. obroniła dyplom pod kierunkiem prof. K. Wawrzyniaka – 
Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu pod kierunkiem prof. R. Hungera – Pracownia Malarstwa. W 2007 r. odbyła 
stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.

10 KAROLINAMATYJASZKOWICZ

Łąkowe duszki 2013
akryl, sklejka, 60 x 120 cm, sygn. p.d.: K. Matyjaszkowicz 2013

W 2008 r. ukończyła Wydział Tkaniny i Ubioru (łódzka ASP im. W. Strzemińskiego), kierunek studiów i specjalność wzornictwo, projektowanie tkaniny. Praca 
dyplomowa: „Czy to Łódź” cykl tkanin inspirowanych pejzażem zurbanizowanym. Pracownia Druku Na Tkaninie pod kierunkiem prof. K. Jaguczańskej-Śliwińskiej, 
aneks: Pracownia malarstwa pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego praca pisemna „T-shirt. Kult, Ideologia, Sztuka” pod kierunkiem prof. K. Czajkowskiej.
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RAFAŁBOJDYS

KATARZYNABANAŚ

Zabawa na plaży 2012
akryl, płótno, 80 x 41 cm, sygn. Bojdys 2012 r

W latach 1988–93 studiował na ASP w Krakowie, Wydział Gra-
fiki w Katowicach. Dyplom w pracowni projektowej doc. T. Jury 
i w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. S. Kowalskiego. Wziął 
udział w wielu wystawach indywidualnych w Polsce i w Niemczech, 
a także w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Turcja, 
Słowacja). Uprawia malarstwo, plakat i grafikę.

Biała łódka 2007
olej, płótno, 60 x 80 cm,
sygn. l.d.: K. Banaś 07

Studiowała na ASP we Wrocła-
wiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby. Dyplom z malarstwa obroniła 
w 1997 r. w pracowni prof. J. Hałasa. 
Należy do Związku Polskich Artystów 
Plastyków. W 2008 r. wraz z duńskim 
poetą C. Juelem wydała książkę Per-
fekte Brudstykker (Idealne Fragmenty). 
W 2010 r. namalowała cykl obrazów, 
inspirowanych poezją H. Nordbrand-
ta, które były prezentowane na wysta-
wach w Polsce, Danii i Hiszpanii oraz 
na Festiwalu Kultury Skandynawskiej 
Nordalia. W 2012 r. wspólnie z poetą 
J. Fink-Jensenem zrealizowała projekt 
malarsko-poetycki, który był prezento-
wany w Galerii Miejskiej we Wrocławiu. 
Wystawa Olśnienia i powroty, pod ho-
norowym patronatem Konsulatu Króle-
stwa Danii, była częścią festiwalu Noc 
Muzeów we Wrocławiu 2012. Obecnie 
pracuje nad nowym cyklem obrazów in-
spirowanych wierszami T. Różyckiego. 
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce, Portugalii, 
Dani, Anglii, Niemczech.

JULIUSZKOSIN

ROBERTBUBEL

14 

15 

Aglomeracja 
IV 2013

olej, płótno, 80 x 90 cm, sygn. 
na odwrocie

Obecnie student 5. roku ma-
larstwa w pracowni prof. L. Mi-
siaka oraz pracowni rysunku 
prof. T. Kotkowskiej- Rzepeckiej 
na ASP w Krakowie. Laureat sty-
pendium twórczego i artystycz-
nego prezydenta miasta Czę-
stochowy w 2010 r.. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, grafiką 
i fotografią.

Tęsknota 2013
olej,  płótno, 65 x 80 cm, sygn. 
na odwrocie: ‚Tęsknota’ Robert 
Bubel Kraków `2013

Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, dyplom w pra-
cowni prof. Z.Grzybowskiego 
w 1997 r. Uprawia malarstwo, 
rysunek i techniki pokrewne. Po-
sługuje się tradycyjnymi środkami 
malarskiej ekspresji, ugruntowa-
nymi w XX w. Podkreślając war-
tość gestu i ekspresyjnej plamy, 
studiuje relacje między przedsta-
wieniami popularnie nazywanymi 
figuratywnymi i abstrakcyjnymi. 
Upiera się przy twierdzeniu, że 
każdy obraz jest abstrakcyjny. 
Aktualnie pracuje nad cyklami, 
nazywanymi roboczo: „Postaci 
i miejsca” i „Obiektyw i ekran”. 
Ostatnie wystawy: „Art & Go”, 
2009, wystawa zbiorowa, Aleph 
Gallery, Ciudad Real, Hiszpania; 
„Akt”, 2010, Galeria Barwoteka, 
Kraków; „Elementy. Labirynt”, 
2011, Centrum Sztuki Współcze-
snej „Solvay”, Kraków; „STILL 
NATURE”, 2013, Soho Factory, 
Warszawa.
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DOMINIKAWAJBERG

MAGDALENAWĘGRZYN

KATARZYNABLEKIEWICZ

ELŻBIETAKUŹNIAR

18 

19 

Casia II 2006
akryl, płótno, 50 x 40 cm, sygn. na odwrocie

W 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
na ASP w Gdańsku, gdzie obroniła pracę dyplomową w pra-
cowni M. Świeszewskiego. Wielokrotnie wystawiała w Polsce 
i za granicą. O swojej twórczości opowiada: „Znaki pojawia-
jące się w moich pracach wypływają z mojej wyobraźni. Na-
sycając się urokami przyrody dokonuję syntezy tego świata 
i przedstawiam go w formie wymyślonych przeze mnie symboli, 
które mają kusić fantazję widza”. Gość Konsulatu Generalne-
go w Strassburgu, pobyt zakończony wystawą indywidualną 
w tejże placówce w 2000 r. Współpracuje z wieloma galeriami 
w kraju i za granicą m.in. Monkdogz Urban Art Gallery w Nowym 
Jorku. Prace w kolekcjach prywatnych w Stanach Zjednoczo-
nych, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, 
Szwecji, Austrii, Francji i Polsce.

I-2013, Styczeń, 
z cyklu Calendar 2013

olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn.  
EA.Kuźniar 2013 oraz na odwrocie

Studiowała w Instytucie Sztuki 
Akademii Pedagogicznej w Krako-
wie. Zajmuje się tkaniną artystycz-
ną, malarstwem, obiektami. Brała 
udział w ponad siedemdziesięciu 
udokumentowanych przedsięwzię-
ciach artystycznych. Jej prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych 
oraz publicznych w Polsce i za gra-
nicą, m.in. w Museum Tapestry and 
Textile Arts, Tournai (Belgia), Sacs, 
Comune di Quiliano (Włochy), De-
partment of Art&Art History, Hunt-
sville (Alabama, USA) oraz w Cen-
tralnym Muzeum Włókiennictwa. 
Jest wielokrotną laureatką nagród 
na Międzynarodowym Biennale 
Tkaniny Artystycznej w Bytomiu.

Skalna interpretacja 2013
akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

W 2010 r. ukończyła ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi 
na Wydziale Sztuk Wizualnych. Dyplom z malarstwa 
obroniła w pracowni prof. J. Zduniewskiego, u którego 
odbyła również staż. Uczestniczka wielu wystaw oraz 
warsztatów ogólnopolskich i międzynarodowych w za-
kresie malarstwa, fotografii i rzeźby.

Kompozycja z trzema 
czarnymi pasami 2013

akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz Accademii 
di belle Arti w Palermo. Obecnie doktorantka na UMK 
na kierunku malarstwo. Współpracuje z Centrum Sztuki 
Współczesnej w Toruniu. Laureatka kilku stypendiów 
twórczych, m.in. stypendium Ministra Kultury i Sztu-
ki (2005–2006), stypendium Prezesa Rady Ministrów 
(2005–2006), stypendium Artystycznego Marszałka 
Woj. Kujawsko-Pomorskiego (2010 i 2012), stypendium 
Fundacji Akapi (2004 r.). Brała udział w kilku wystawach 
indywidualnych, m.in.: 2012 – Zabierz mnie do Wonder-
land, BWA, Sanok; 2011 – Operacje Booleanowskie, 
Galeria Sztuki Wozownia, Toruń oraz zbiorowych: 2010 
– Capolinea, Galeria Spazio Canatella, Palermo.
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20 NIKODEMBAISER

21 MAŁGORZATASĘK

Treat for the wicked 2013
technika mieszana, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Warm Afternoon 2013
akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: Sęk

Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi w 1999 r. 
Dyplom z malarstwa i projektowania ubioru, zdobyła 
nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w 2000 r. W 2004 r. 
miała wystawę zbiorową z najzdolniejszymi absolwen-
tami pracowni malarskiej prof. M. Wagnera i M. Wil-
czyńskiego. Zajmuję się głównie malarstwem akrylo-
wym (tematem są ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat 
kobiet) i ilustracje.

MARTAKOZŁOWSKA 22 

PAULINAMAKSJAN 23 

Tryptyk (Akt 1, 2, 3) 2013
linoryt, papier, 3 x 30 x 21 cm,
sygn. i numerowana

W 2011 r. ukończyła ASP w Warszawie, na kie-
runku architektura wnętrz. Mieszka i tworzy 
w Krakowie. Zajmuje się wieloma dziedzinami 
sztuki od architektury wnętrz, poprzez grafi-
kę warsztatową, grafikę użytkową, fotografię 
i rysunek. Jednak największa pasja to malar-
stwo, którego motywem przewodnim jest akt 
kobiecy. Wciąż podejmuje nowe wyzwania 
i poszerza zakres swoich zainteresowań. Ce-
lem poszukiwań jest tworzenie rzeczy wyjąt-
kowych i niepowtarzalnych. Wystawiała m. in.: 
na Art Fresh Festiwal w Warszawie; Targowi-
sko Sztuki w Arkadach Zamku Królewskiego 
w Warszawie; Art Inn w Warszawie; „Zmysły 
Rozmysły”, autorska wystawa malarska – No-
wohuckie Centrum Kultury w Krakowie; „Sztu-
kobranie” na Targach Młodej Sztuki Krakowie. 
Prace artystki znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach w Polsce i za granicą.

Paski
akryl, płótno, 27 x 33 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała 
w pracowniach prof. M. Targońskiej, prof. J. 
Okrassy oraz robiła specjalizację ze sceno-
grafii u prof. A. Markowicza. Dyplom w pra-
cowni malarstwa prof. M. Świeszewskiego. 
W 2007 r. reprezentowała Polskę na Wło-
szech na Biennale Młodych Artystów z Eu-
ropy i Krajów Śródziemnomorskich w Egip-
cie. Jej happening „Zapis tańca” została 
wyróżniona na Famie w Gdyni. W 2008 r. 
wyróżniona prestiżową nagrodą Artystycz-
na Podróż Hestii.
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MACIEJZABAWA

JOANNAMLĄCKA

25 

26 

Kaczuchna 2013
akryl, płótno, 70 x 100 cm, 
sygn. na odwrocie:
Maciej Zabawa

A bsolwent Wy ższej Szkoły 
Sztuki Stosowanej w Pozna-
niu, gdzie w 2007 r. uzyskał 
dyplom z malarstwa ścien-
nego u prof. A. M. Łubow-
skiego i malarstwa sztalu-
gowego u prof. W. Sadley`a. 
Uprawia malarstwo i malar-
stwo na jedwabiu, zajmuje 
się projektowaniem graficz-
nym. Brał udział w wielu wy-
stawach zbiorowych w kraju 
i za granicą m.i.n: w Trien-
nale Współczesnej Tkaniny 
Artystycznej Środowiska 
Wybrzeża Gdańskiego, 
w Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” w Ra-
domiu. Jest członkiem ZPAP 
i Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki w Gdań-
sku. Zdobył trzecią nagrodę 
w konkursie międzynarodo-
wym organizowanym przez 
www.artperiscope.com.

Niespodzianka 2011
olej /akryl, płótno, 50 x 40 cm,
sygn. na odwrocie: Niespodzianka Joanna Mlącka, 2011

Ukończyła ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. 
W 2010 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem rektorskim 
w pracowni prof. J. Modzelewskiego. Aneks z Fotografii 
w pracowni prof. G. Kowalskiego. W 2009 r. odbyła staż sty-
pendialny na Vysokiej Škole Výtvarných Umení w Bratysławie. 
Otrzymała nagrodę imienia Profesora Józefa Szajny (2010) 
oraz wyróżnienie Ewy Tomaszewskiej za pracę dyplomową. 
Została laureatką nagrody „Inicjatywy ENTRY” (2011).

24 MAREKWRZESIŃSKI

Crash 2013
olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent gdańskiej ASP. W 2005 r. uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. M. Świeszewskiego. Obecnie pracuje na ASP 
w Gdańsku na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa. W czerwcu 2012 r. otrzymał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie malarstwo. 
Przewód doktorski realizowany był w gdańskiej ASP. Od 2005 r. jest członkiem stowarzyszenia Obserwatorium Rzeczywistości.
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27 

28 

KAROLDRZEWIECKI

PIOTRKOLANKO

Jeździec z serii III-3
akryl, płótno, 140 x 60 cm, sygn. na odwrocie

Projektant, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej 
na ASP w Poznaniu. Dyplom w pracowni L. Talejko-Kwiatkow-
skiego. Trzy lata w pracowni scenografii zaowocowały zestawem 
prac zrealizowanych w tej technice oraz w połączeniu z pasją 
do pop-artu i street-artu, dały inspirację do tworzenia obrazów 
we własnej technice malarstwa akrylowego. Pasjonat twórczej 
pracy, obecnie zajmuje się grafiką użytkową oraz malarstwem. 
Prowadzi rodzinną Galerię Sztuki Łaźnia.

MARTASZAREK 29 

Mery 2013
akryl, płótno, 80 x 60 cm, sygn. na odwrocie

W 2005 r. ukończyła ASP w Łodzi dyplomem z Malarstwa i Rysunku. Projektantka odzieży 
i obuwia. Jej prace pojawiały się na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w całej Polsce. Finalistka konkursu „Oskary Fashion”. Udział w licznych wystawach 
zbiorowych (2000–2006): Radom, Poznań, Cieszyn, Kraków, Nowy Wiśnicz, Łódź, United 
Kingdom, Sztokholm. Kilka wystaw indywidualnych: 2004 r. – w Galerii Forum w Łodzi; 
2005 i 2008 r. – w budynku Polskiej Akademii Nauk, Klub Nauczyciela, Łódź; 2012 r. – 
wystawa rysunku, malarstwa, grafiki, Galeria Chełm, Chełm.

Oczekiwanie 2013
olej, płótno, 100 x 150 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Edukacji Artystycznej specja-
lizacji malarstwo w pracowni 
prof. S. Białogłowicza. Dyplom 
obronił w 2013 r. z wynikiem 
bardzo dobrym z wyróżnieniem. 
Zajmuje się malarstwem szta-
lugowym i monumentalnym, 
grafiką, rysunkiem i działalno-
ścią intermedialną. Jego prace 
prezentowane były na wielu wy-
stawach zbiorowych oraz indy-
widualnych. Zdobył wyróżnienie 
w konkursie międzynarodowym 
Tradycja a nowoczesność, 
Szymbark 2011 r.
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31 

MARTABILECKA-DUDZIŃSKA

NATALIAROZMUS

Silence XX
akryl, płótno,
80 x 100 cm, sygn. l.d.: 
MARTA BILECKA

Absolwentka ASP w Ło-
dzi Wydziału Grafiki i Ma-
larstwa. Dyplom uzyska-
ła w 2002 r. w Pracowni 
Malarstwa prof. M. Czaj-
kowskiego i w Pracowni 
Technik Drzeworytni-
czych prof. A. Bartczaka, 
realizując projekt książek 
autorskich. Aktualnie 
zajmuje się malarstwem 
i ilustracją. Swoje prace 
prezentowała na wysta-
wach indywidualnych 
oraz zbiorowych. Do naj-
ważniejszych osiągnięć 
zawodowych zalicza 
udział w Międzynarodo-
wych Targach Książki 
w Seulu (2012), Konkur-
sie Malarskim Strabag 
Artaward International 
w Wiedniu; (2011), V 
Biennale Ilustracji dla 
Dzieci w Lizbonie.

Fuerteventura architektura 2013
technika własna, akryl, płótno, 50 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Studia ukończyła na dwóch wydziałach Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: w 2008 r. na Wydziale Architektury i Wzornictwa oraz w 2012 r. na Wydziale 
Malarstwa. Asystentka w Pracowni Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej. Wybrane wystawy: 2012 – „inspiracje” – autorska wystawa malarstwa, 
Galeria Auto Watin, Jelonek k/Poznania; „Świeża krew” – wystawa zbiorowa, Galeria Socato, Wrocław; „Artist Wanted: Art Takes Times Square” – wystawa 
zbiorowa, Nowy Jork; 2011 – „Konstnärsföreningen Dymlingen 40 år” – wystawa zbiorowa, Szwecja; „Pracownia 226/Studio 226” – wystawa zbiorowa, galeria 
Dymlingen, Jönköping; 2009 – „Don’t stop me now” – w ystawa autorska malarstwa, galeria Dymlingen, Jönköping.

NATALIASROKA 32 

Coria, z cyklu El Pueblo 2013
akryl, płótno, 60 x 90 cm, sygn. p.d.: Natalia Sroka 2013

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu na wydziałach Edukacji Artystycznej i Malarstwa – dyplom z wyróżnieniem w pracowni T. Siwiń-
skiego. Stypendium międzynarodowe w Uniwersitea Nationala De Arte w Bukareszcie. Obecnie asystentka w pracowni malarstwa 
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uwzględniona w rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki 2010”. Wyróżniona 
na 2 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dialog „Dźwięki i Rytmy”, wystawiała m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych „Promocje 2010” w Legnicy oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.
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33 KATARZYNAPIOTROWICZ

VHS_93’ 2 2012
olej, płótno, 120 x 170 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka SSP w Częstochowie ze specjalizacją ceramika artystyczna. Dyplom w pracowni ceramicznej obroniła z wyróżnieniem przyznanym przez 
ASP we Wrocławiu. W 2007 r. odbyła staż w ramach programu Leonardo Da Vinci w Portugalii w Escola Superior De Artes E Design. Dyplom w pra-
cowni prof. I. Walczaka na ASP w Katowicach obroniła z wyróżnieniem w 2012 r. Obecnie studentka II roku studiów magisterskich ASP w Katowicach 
na kierunku malarstwo w pracowni prof. I. Walczaka. Wystawy: 2012 – wystawa indywidualna w galerii Art-Galeria, Bytom, wystawa Kulik/Piotrowicz/
Walczak – Tylko painting, Galeria Bibu, Katowice; 2011 – wystawa zbiorowa, Obszary Rysunku, Katowice-Poznań, Rondo Sztuki, Katowice, „Sezon 
Ogórkowy”, wystawa malarstwa studentów ASP w Katowicach, Galeria Piętro Wyżej, Katowice.

ZDZISŁAWZIELIŃSKI 35 

Pocztówka z Sopotu dla ojca 2012
olej, płótno, 75 x 110 cm, sygn. p.d.: Zieliński

W 1986 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dopiero niedawno wrócił do malarstwa. Jego prace charaktery-
zują się zgaszoną, niemal monochromatyczną kolorystyką oraz prostotą kompozycji. Przesycone melancholijną atmosferą, dotykają spraw 
egzystencjalnych.

34 JANWOJCIECHMALIK

Postój 2013
akryl, panel,  50 x 70 cm, sygn. l.d.: j.w.malik 2013

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. Miał 21 wystaw indywi-
dualnych i brał udział w ponad 150. wystawach malarstwa. 
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu i Szczecinie oraz w kolekcjach sztuki w Polsce, 
USA i Niemczech.
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36 ROBERTBODNAR

37 EWABOGUSZEWSKA

Bez tytułu 2013
tusz, płótno,
95 x 130 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwentka Uniwersytetu 
Artystyczngo w Poznaniu. 
Dyplom w 2011 r. w Pra-
cowni Malarstwa prof. W. 
Dudkowiaka. Stypendium 
Ministra Kultury (2005) 
oraz LLP Erasmus na Uni-
veridad de Granada (2010). 
Swoje prace prezentowa-
ła m.in.: na wystawach 
„Nowy Obraz/Nowe 
Spojrzenie”, Galeria UAP, 
Poznań (2012), Konkurs 
im. M. Dokowicz, Galeria 
Arsenał, Poznań (2011), 
„Obszary rysunku” Rondo 
Sztuki, Katowice (2011), 
„Promocje”, Galeria Sztuki, 
Legnica (2011), „Kontem-
placje”, Art Station Funda-
tion, Poznań (2011).

Nebula II 2013
akryl, płótno, 100 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: ROBERT BODNAR NEBULA II 2013

Absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. Dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. J. Marciniaka w 2009 r. Ar-
tysta, animator kultury, autor tekstów, uczestnik i koordynator wielu akcji 
edukacyjnych o charakterze artystycznym, niezależny kurator. Uczestnik 
wielu wystaw m.in.: 2009: „Pożar – Dziecko = zapałki” – galeria Przychod-
nia w Poznaniu; 2010: „Opowieści dziwnej treści” – galeria BWA w Lubli-
nie, „Art in Box” – Stara Rzeźnia w Poznaniu; 2011: „Dyktatura” – wystawa 
grupy artystycznej dodo8 – Strefa twórcza Stara Rzeźnia w Poznaniu.

EDYTAHUL 38 

JUSTYNASOŁOWIEJ 39 

Zwierzę
13-XXXVII 2013

technika własna, płótno, 
100 x 140 cm,
sygn. na odwrocie

Od 2012 r. absolwent-
ka Wydziału Malarstwa 
na ASP w Gdańsku. Zaj-
muje się malarstwem, ry-
sunkiem i grafiką. Mieszka 
i tworzy w Gdańsku. Wy-
brane wystawy: „Ogólno-
polska wystawa rysunku” 
na UMK w Toruniu (2011), 
„Bliskoznacznie” – wysta-
wa zbiorowa malarstwa 
w Muzeum ASP we Wro-
cławiu (2012); Wystawa 
dyplomowa „Wizerunki 
Zoomorficzne” w Gale-
rii Pionova w Gdańsku 
(2012); „Opowieści Nie-
samowite II” – las oliwski 
(2012); „Hortus Conclusus 
– Ogród szalony” – gale-
ria Pionova w Gdańsku 
(2013); „I Pomorskie 
Triennale Sztuki” – Pań-
stwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie (2013).

Ilustracja z cyklu Zbun-
towana 2011

technika mieszana, druk cyfrowy na papierze 
fotograficznym, 30 x 21 cm

Malarka, ilustratorka i blogerka. W latach 
2006‒2011 odbyła studia na Wydziale Sztuki 
w Olsztynie, a w 2011 r. obroniła dyplom z ma-
larstwa pod tytułem „Moda wśród nas”. Swoją 
prace dyplomową prezentowała na Street of De-
sign 2011 (Krakowskie Przedmieście, Warszawa). 
Późniejsze jej prace z cyklu „Rytm miasta” były 
prezentowana w programie Poziom 2.0 na tvp 2. 
W 2012 r. otrzymała stypendium artystyczne Mar-
szałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego 
na nowy cykl obrazów „Tętniące miasto nocą”. 
Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych.
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PAWEŁZAKRZEWSKI

MARCINTOMASZEWSKIAIBANTOMASH

42 

43 

40 KAMILASTĘPNIAK

41 JAGODASZYMAŃSKA

Tribe Leader 2013
olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: Stępniak

Absolwentka Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Ło-
dzi, magister sztuki i technik organizacji reklamy. W trakcie stu-
diów styczność z Pracownią Papieru, ukończona realizacjami lamp 
opublikowanymi przez pismo Salon i Sypialnia (2008). Inspirujący 
półroczny pobyt w Portugalii w ramach wymiany studenckiej Era-
smus zaowocował projektem futurystycznego wieszaka na ubrania 
„Eco Dryer” zauważonego w konkursie Elektrolux Design Lab’09 
Polska, wyróżnionego drugim miejscem. W malarstwie ujawnia 
fascynację technologią. Jej obrazy to często zderzenie kobiecej 
eteryczności ze zmechanizowaną cywilizacją.

Szyba XLI 2013
olej, płótno,  70 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Poznaniu. W 2009 r. 
obroniła dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. P. C. Kowal-
skiego. Podczas studiów odbyła zagraniczne stypendium CEEPUS 
na Uniwersytecie Technicznym w Brnie. Bierze udział w wysta-
wach i festiwalach. Zdobyła I Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego 
w Ogólnopolskim Konkursie „IX Salon Wielkopolski” w Czarnkowie. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Monkeyman 2013
akryl, olej, płótno, 80 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: Paweł Zakrzewski

Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa SWPS w War-
szawie, były student ASP w Poznaniu na Wydziale 
Multimediów, obecnie kończy kierunek Realizacji Fil-
mowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi. Artystyczne pola jego 
działań to film, sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy 
wyświetlał m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran 
Otwarty”, w 2010 r. Brał udział w akcjach promujących 
młodych artystów taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje 
Młodej Sztuki, ART INN, Sztuko Branie. Jego malar-
stwo to ekspresyjne, graficzne kompozycje, czasem 
groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości Pollocka, 
Basquiata, Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykań-
skiej sztuki etnicznej.

Podwójna głowa 2013
tusz, pastel, papier, 39,5 x 59,5 cm, sygn. na środku: Aibantomash 2013

Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskał w pracowni prof. M. Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK Toruń 2006 r. Miał kilka wystaw indywidualnych: Toruń – Dom Muz, Piwnica pod aniołem, Ga-
leria Omega. Brał udział w wystawach zbiorowych: Uniwersytet w Getyndze, galeria Internatinella 
Qvinnoforeningen Kunskapskallan Hoganas (Szwecja), Muzeum Okręgowe Grudziądz, Dni Młodych 
Twórców w Starym Browarze we Wrocławiu. Zdobył wyróżnienie w konkursie rysunkowym im. An-
driollego (Nałęczów). Prace w prywatnych kolekcjach w Nowym Jorku, Toronto, Niemczech, Szwecji.
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44 TOMASZCHODKOWSKI

45 MAGDALENAMOSAKOWSKA

Bez tytułu 2012
olej, płótno, 78 x 81 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwent warszawskiej ASP, Wydziału 
Grafiki. Zajmuje się malarstwem i video-
-artem. W pracach malarskich widoczna 
jest inspiracja sztuką i teologią prawosła-
wia, islamu i judaizmu.

Bez tytułu
z cyklu Przedmio-
ty

2012

akryl / olej, płótno, 40 x 40 cm,
sygn. z boku na ramie i na odwrocie

Studiowała malarstwo na ASP w Warsza-
wie. Otrzymała wyróżnienie za dyplom 
w pracowni malarstwa prof. R. Ziem-
skiego składający się z cyklu obrazów 
p.t. „Uśpione Ikary”. Obecnie zajmuje się 
edukacją artystyczną dzieci i młodzieży. 
Od 2008 r. współtworzy grupę artystycz-
ną OSOBNO (dawniej – Flogiston) oraz 
od 2009 r. grupę Hoovera. Otrzymała sty-
pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w 2005 r. Jej prace znajdu-
ją się w prywatnych kolekcjach w kraju 
i za granicą m.in. w Batuz Foundation 
w Niemczech.

AGNIESZKAFIGURSKA 46 

Metropolie 24 2013
akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.: A. Figurska

Absolwentka ASP im. Strzemińskiego w Łodzi. W 1999 r. obrona dyplomu z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. W. Garbolińskiego oraz w Pracowni
Projektowania Ubioru prof. A. Nawrota. Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, pracą projektową i ilustratorską.
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47 OKSANABAGRIY MARZENABIS 49 

ARKADIUSZTWARDOWSKI(K.I.M.) 50 

Suppression 2013
litografia, papier, 1/9, 60 x 40 cm

W 2006 r. ukończyła Państwową ASP i Archi-
tektury w Kijowie, uzyskując dyplom bakalarza 
w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. W 2007 r. 
otrzymała stypendium polskiego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program 
„Gaude Polonia”), które odbyła w ASP w Łodzi 
na kierunku Grafika Warsztatowa Litografia, pod 
kierownictwem prof. hab. M. Saka. Od 2010 r. 
była studentką EAS w Warszawie na kierunku 
Grafika Warsztatowa w pracowni prof. R. Osad-
czego. Studiowała też malarstwo w pracowni 
prof. A. Fałata. Obecnie studiuje na ASP w War-
szawie, w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. P. 
Smolnickiego. W 1999 r. została laureatką i sty-
pendystką w ramach ukraińskiego konkursu 
„Nowe imiona Ukrainy”. W 2010 r. reprezentowała 
Polskę na 2. Międzynarodowym Biennale Malar-
stwa i Rzeźby „Mediterranean 2010” w Splicie 
w Chorwacji. Prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Niemczech, Włoszech 
i Portugalii. Tworzy w technikach malarskich 
oraz graficznych.

Trainspotting
technika mieszana, płótno, 60 x 50 cm,
sygn. na odwrocie

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył 
Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku 
Reklama Wizualna i roczną Policealną Szkołę Wi-
deoklipu prowadzoną przez Yacha Paszkiewicza. 
Wspólne wystawiał z M-CITY, AUTONE i innymi 
podczas jamu grafitti w Gdyni. W swoich obra-
zach emanujących punkową energią nawiązuje 
do stylistyki street-artu i plakatu.

z cyklu Crowd 2013
technika mieszana, płótno, 50 x 100 cm, sygn. na odwrocie 

Absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu na kierunku Tkanina Artystyczna. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu M. Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni prof. W. Wróblewskiego w 2013 r. Ma na swoim koncie udział 
w wystawach m. in. w Lublinie: 2013 – Podaj dalej, UMCS WA, No Budget Show V, Dom Kolejarza lub Krakowie: 2012 – No Budget Show IV, MOCAK.

48 MATEUSZRYBKA

Huny’s work is 
never done 2013

akryl, karton, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: Twardowski

Freelancer i wolny rzemieślnik z wyboru. 
Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz 
Ogrodu i Krajobrazu z krótkim „romansem” 
z Grafiką Warsztatową na krakowskiej ASP 
Pracownia Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. 
Członek kreatywnej załogi ŻyWej Pracow-
ni na krakowskim Kazimierzu. Zajmuje się 
głównie technikami rysunku i grafiki ar-
tystycznej. Ma za sobą kilka wystaw au-
torskich (Kraków) i zbiorowych (Gdańsk, 
Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, Przemyśl).
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51 DANUTAWÓJCIK

52 EUGENIUSZOCHONKO

W cieniu kwiatów - taniec 2013
olej, płótno, 100 x 72,5 cm, sygn. na odwrocie

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
– specjalizacja z malarstwa w pracowni prof. J. Wojciechowskiego. 
W 2003 r. obroniła pracę magisterską i dyplom magistra sztuki – 
kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 
Pracując nad różnymi realizacjami artystycznymi (m.in. projekty 
witraży), nie rezygnowała z malarstwa. Nadal maluje, a inspiracje 
czerpie z otaczającej ją rzeczywistości. W malarstwie szczególnie 
pociąga ją ekspresja, silne emocje, tajemnica, zabawa kolorem, 
symbolami, wolnymi indywidualnymi skojarzeniami na temat rze-
czywistości i osobistych doświadczeń. Inspiruje ją taniec współ-
czesny, teatr, wybrana muzyka, ludzka dusza, egzystencja, ludzkie 
instynkty... Wystawiała m.in. w Akademii Centrum Kultury w Lu-
blinie, Klubie Centrala w Lublinie oraz w Lipskim Centrum Kultury. 
Obecnie przygotowuje się do kolejnej wystawy indywidualnej.

z cyklu Podróże w nieznane 2012
akryl, karton, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Ochonko 2012

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku w 1996 r. 
Bazując na precyzyjnej, wzorowanej na rysunkach starych mi-
strzów technice w sposób bardzo konsekwentny kontynuuje mie-
szanie świata rzeczywistego z fantasmagorią. W jego obrazach, 
poprzez intrygującą grę linii budujących przestrzeń tworzących 
lustra, w których niczym w powieściach Marqueza, świat realny 
ewokuje ten ukryty, magiczny. Wystawał na wielu krajowych i mię-
dzynarodowych wystawach, m.in.: „ART. GENDA 96”, w Kopenha-
dze, w Danii; „Prezentacja Polskiej Sztuki” w Parlamencie Bremen, 
w Niemczech, a także w Hiszpanii. W 2007 r. otrzymał nagrodę 
Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
kultury i sztuki. Od 2008 r. mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jego 
prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świe-
cie, m.in. u królowej Zofii w Hiszpanii, księcia Alberta II z Monaco.

MACIEJSIEMOŃSKI 53 

Sartre 1
tusz, papier, 51 x 71 cm, sygn.: Siemoński

Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej ASP w 2007 roku. Jego rysunki charakteryzują się niebywałym opano-
waniem kreski. Jak sam twierdzi potrafi rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, stąd pewnie surrealistyczny 
charakter prac.
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EWAKASPRZYK 55 

Sen 2013
olej, płótno, 180 x 140 cm, sygn. na odwrocie: Eva Kas 

Absolwentka Edukacji Artystycznej na ASP w Poznaniu – dyplom w pracowni malarstwa prof. P. C. Kowalskiego w 2000 r. Maluje serie obrazów 
zamykające kolejne etapy jej życia: Drzewa (wyst. Galeria de Arte El Catalejo, Hiszpania 2004); Afryka (wyst. Stary Browar, Piano Bar 2006). Aktualnie 
zakończyła pracę nad serią Trampolina.

54 OLGAGRALEWSKA

O 15:00 2013
technika własna, płótno, 92 x 73 cm, sygn. p.d.: Olgi 2013 r. oraz na odwrocie

Ukończyła z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Obecnie studentka kra-
kowskiej ASP w pracowni prof. A. Bednarczyka. Trzykrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa ASP 
(2011 r., 2012 r., 2013 r.). Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Lublin w 2007/2008 r. W 2013r. 
indywidualna wystawa „Dialog ze światem” w Galerii van Rij w Ćmielowie. Udział w wystawach zbiorowych 
w Lublinie (m.in.. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Schodach”), Supraślu 
(Ogólnopolskie Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu dla uczniów szkół plastycznych), Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą i w Krakowie. Twórczość z zakresu malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej. Prace w kolekcjach 
prywatnych.
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EWAZWARYCZ 58 

JUSTYNAADAMCZYK 59 

Nikim 2010
akryl, len, 70 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie w 2007 r. 
obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. P. 
Błażejewskiego. W latach 2006–2007 członek 
zarządu Fundacji ArtTransparent organizującej 
Survival Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremal-
nych Warunkach. Stypendystka Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (lata 
2005–2006). W 2007 r. została wyróżniona przez 
Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w Konkursie Pro-
mocje 17 Przegląd Malarstwa Młodych w Legnicy. 
Bierze udział w wielu wystawach oraz konkursach 
krajowych i zagranicznych. Mieszka i tworzy 
we Wrocławiu.

Kryjówka 4 2010
olej, płótno, 50 x 40 cm,
sygn. na odwrocie: Ewa Zwarycz 2010

Absolwentka wrocławskiej ASP. Dyplom z ma-
larstwa sztalugowego w pracowni prof. A. Dy-
mitrowicza oraz z malarstwa w architekturze 
i urbanistyce u prof. W. Kaniowskiego w 2007 r. 
Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 2006 r. studio-
wała na Ecole Superieure Des Arts Decoratifs De 
Strasburg (Francja), a w 2008 r. otrzymała stypen-
dium Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad 
zabytkami i upowszechniania kultury.

56 ROKSANAKULARSKA-KRÓL

57 AGATATRAFALSKA

Widma po-
morskie V 
technika mieszana, płótno, 
100 x 80 cm,
sygn. na odwrocie

Zajmuje się malarstwem, rzeź-
bą, grafiką. Zaczynała jako 
samouk. Absolwentka socjo-
logii UW i doktorantka polo-
nistyki na tej uczelni. Obecnie 
(od 2011 r.) studiuje w Aca-
demy of Art w San Francisco 
w Kalifornii. Ostatnia wysta-
wa – Times Square, New York 
(w ramach projektu Art Takes 
Times Square), czerwiec 2012. 
Rezydentka w Artestudio Gine-
strelle w Assisi (Włochy). Pra-
ce artystki znajdują się w wielu 
zbiorach prywatnych w Polsce 
i na świecie.

Miasto portowe X 2012
akryl, płótno, 40 x 40 cm, sygn. l.d.: ro | ix | 2012

Jest absolwentką Wydziału Edukacji Wizualnej 
ASP w Łodzi (dyplom nominowany do Nagrody 
Na Najlepszy Dyplom roku 2007 ASP w Łodzi). 
Ukończyła także kurs podyplomowy z zakresu 
Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim 
(2008). Dyplom z malarstwa pod kierunkiem 
prof. R. Hungera (temat: „Spotkani w barze”). 
Aneks1 w pracowni fotografii prof. L. Bartoszko, 
Aneks 2 w pracowni rysunku prof. Z. Olejniczaka. 
Wraz z mężem Sebastianem tworzy Duet Arty-
styczny robosexi. Obszary naszych działań to: 
obiekt, instalacja, video, performance... Uczest-
niczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
w 2012 m.in. „Królowe nocy” – wystawa indywidu-
alna malarstwa Galeria Młynek, DK Działdowska, 
Warszawa oraz „wir fahr’ n nach Lodz” – zbiorowa 
wystawa malarstwa, Niemcy (Norymberga, Stutt-
gart, Koln, Hamburg).
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60 

61 

MARTAKURCZYŃSKA

KLEMENTYNAADAMCZAK

ZBIGNIEWBLEKIEWICZ

TATAI

62 

63 

Jojo 2013
akryl, płótno, 90 x 60 cm,
sygn. l. d.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem 
PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowo-
sadzkiego. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW 
w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej 
„Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich net-
suke”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki 
Orientu. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach 
plastycznych, np. na projekt biżuterii dla firmy Kruk. 
Brała udział w wystawach artystycznych m.in. w eks-
pozycji „Inspiracje” w galerii Kuluary/Studio w War-
szawie. Współpracuje w warszawskimi galeriami, jej 
obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.

z cyklu Rezonans
akryl, technika własna, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. p.d.: Kle

Artystka jest absolwentką Zespołu Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni-Orłowie. W swoim malarstwie stosuje 
własną, niepowtarzalną technikę na papierze, łączącą 
temperę i pastel. Po obronie dyplomu (serii ekspre-
syjnych plakatów) wyjechała na wieś, gdzie mieszka 
i tworzy do dziś. Pod adresem Lizaki 5 znajduje się 
jej pracownia, którą urządziła na strychu.

z cyklu Dwoistości
olej, płótno, 40 x 60 cm, sygn. na odwrocie

Studiował na ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa 
w latach 1984–1989. Dyplom z wyróżnieniem obronił 
w pracowni prof. W. Łajminga. Wieloletni nauczyciel 
akademicki na Wydziale Malarstwa w ASP w Gdańsku. 
Gość Konsulatu Generalnego w Strassburgu, pobyt 
zakończony wystawą indywidualną w tejże placówce 
w 2000 r. Prace w kolekcjach prywatnych w Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, Francji i Polsce.

Memory III,
z cyklu
Internal Landscapes

2013

olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie obroniła dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. K. Skarbka na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo sztalugowe, 
oprócz tego rysunek i fotografię. Malarstwo jest dla niej 
podróżą i przede wszystkim poszukiwaniem i osobistą 
reakcją. Inspiruje się głównie miejscami granicznymi 
w kondycji człowieka, na styku różnorodnych kultur, 
pomiędzy realizmem i symbolizmem. Nie utożsamia 
się z żadnym nurtem. Bierze udział w wystawach po-
konkursowych i indywidualnych w kraju i za granicą.
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64 

65 

ANNAMARCZAK

BARBARASTĘPNIEWSKA-PATZER

SEBASTIANKUBICA 66 

Aż 2013
akryl, emulsja, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Ania Marczak / AŻ

Studentka ASP we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką i multimediami. Na koncie ma kilka wystaw zbiorowych, w tym pokon-
kursowych, m.in.: 40 x 40 SITO_UMK w ramach „Graficzny Białystok”, Galeria SPODKI, Białystok 2011; Biennale Grafiki Studenckiej, 
wystawa pokonkursowa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2013; „ArtAkcja w Nowej Papierni”, wystawa malarstwa członków Nieza-
leżnego Ruchu Artystycznego Yello, Nowa Papiernia, Wrocław 2013; wystawa zbiorowa litografii w ramach stypendium na ArtCamp 
2013, Pilzno, Czechy 2013; „Around the world” wystawa sitodruku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sitodruku Sito-Fest 2013. MARIUSZDYDO 67 

Miejsca znajome
akryl, płótno, 25 x 27 cm,
sygn. p.d.:
B. Stępniewska-Patzer

Ukończyła PWSSP w Gdań-
sku. Dyplom w pracowni 
prof. S. Borysowskiego 
i w pracowni tkaniny prof. J. 
Wnukowej. Ma na swoim 
koncie wystawy indywidu-
alne i udział w wystawach 
zbiorowych w Polsce, Fin-
landii, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Rosji i Japonii 
oraz nagrody i wyróżnienia 
w konkursach.

Ceratotherium Simum (Nosorożec Biały), z cyklu Polowanie
sitodruk, papier, nakład 25 szt, 70 x 100 cm, sygn. l.d. wzdłuż pionowej krawędzi: S. KUBICA

W latach 1995‒2000 studiował na ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmuje się plakatem, projektowaniem graficznym, 
drzeworytem i rysunkiem. Prowadzi działalność pedagogiczną w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Swoje prace z zakresu projektowania graficznego oraz grafiki warsztatowej prezentował na uznanych imprezach 
w kraju i za granicą.

Dziki, modele Pollock, black & white
dwa egzeplarze, 18,5 x 31 x 12 cm każdy, ceramika szkliwiona malowana wszkliwnie, edycja nielimitowana, wzór z 2013 r.
logotyp i numeracja od spodu

W latach 1999‒2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czynnie uczestniczył 
w działaniach autorskiej grupy Jacka Kucaby – Ruchome Święto, co zaowocowało wystawieniem na murach kamienic Tarnowskiego rynku 
15 wielkoformatowych obrazów w cyklicznie po sobie następujących wystawach tzw.: Zewnętrznej Galerii Miasta Tarnów. Wraz z grupą 
wziął również udział w wystawach na szlakach Bieszczadzkich Gór.
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