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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 2 CZERWCA

SDA.PL ∙ TEL. 603 949 004 ∙ (22) 828 96 98 ∙ WARSZAWA@SDA.PL



R E G U L A M I N  A U K C J I
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.

Z L E C E N I E  L I C Y T A C J I
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem na numer (22) 828 96 99 lub e-mailem 
warszawa@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



ARTYŚCI NA   START
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Tapeta, 2013, olej, akryl, płótno, 100 x 100 cm Hetfield, 2013, olej, płótno, 55 x 50 cm

9

 Ukończyłem Wydział Malarstwa ASP w Krakowie. Dy-
plom w 1997 roku zrobiłem w pracowni ś.p. prof. Zbigniewa 
Grzybowskiego. U Profesora studiowałem od wyboru pracowni 
malarstwa po I roku aż po dyplom. Nie szukałem, nie zmieniałem 
pracowni, bo od początku wiedziałem, że trafiłem we właściwe 
miejsce. Asystentem Grzybowskiego był wtedy Andrzej Bed-
narczyk, dziś profesor ASP. To dla mnie ważna postać do dziś.
 Czego się tam nauczyłem? Nie umiem powiedzieć. 
Dobre pracownie nie uczą umiejętności, które można wymienić 
w punktach, ale kształtują postawy i pozostają punktem od-
niesienia na całe życie. Pracownia Grzybowskiego była wtedy 
traktowana w akademii jak grupa artystyczna; mieliśmy nawet 
wspólną wystawę „Sala 200” (Pałac Sztuki, marzec ’96). To był 
kocioł osobowości, temperamentów, postaw i pomysłów na 
malarstwo. Spędzaliśmy mnóstwo czasu razem poza pracownią; 
były imprezy, dyskusje, spory, konflikty i współpraca. Wiele nas 
łączyło na różnych płaszczyznach.
 Mogę powtórzyć zdanie wypowiadane przez wielu ma-
larzy – muszę mieć stosunek emocjonalny do tego, co maluję. Tu 
nie chodzi o osoby, ale stosunek emocjonalny, który wiąże mnie 
albo z tematem, albo z postacią, albo też z określonym sposo-
bem jej przedstawienia. To może być również emocja związana 
z jakąś pamiątką, rzeczą, zdjęciem, powodująca pojawienie się 
imperatywu: „namaluj to”.

 Przez malarstwo opowiadam historie, które wydają mi 
się ważne. Sytuacje zaobserwowane obiektywem aparatu dają 
początek opowieści. W obrazach z dziećmi również. Tu akurat to 
dziecięce sylwetki ustawiane są trochę jak aktorzy w spektaklu. 
Choć wykorzystuję zdjęcia, to przecież nie o ładne przemalo-
wanie zdjęcia chodzi. Kadry video, kadrowanie fotograficzne to 
na pewno jest kontekst dla wielu moich obrazów, nie tylko tych 
figuratywnych z ostatnich lat, ale malarstwo ze swoimi środkami 
daje coś więcej, kreuje swoistą nadwyżkę sensu. W malarstwie 
pojawia się wątek opowieści, który snuje się między plamami 
farb. Obraz „Marianna”… zrobiłem serię zdjęć mojej córce, kil-
kanaście klatek różniących się mrugnięciem oka. Spojrzałem na 
nie i wiedziałem, że muszę to namalować. Była urocza, może 
smutna, a może tylko zamyślona. Ten skos betonowego blatu, na 
którym opierała ręce, wykraczał poza ten uroczy widoczek. Ta 
kreska krawędzi odcinała zamyślenie od reszty rzeczywistości. 
Zamyślenie zawieszone nad pustką? Może.
 Żyjemy w epoce cytatów. Oczywiście to, do jakiej tra-
dycji się odwołujemy ma znaczenie w całości przekazu. Wierzę w 
siłę i potrzebę sztuki. Uprawiam teraz malarstwo, bo ten środek 
akurat wydaje mi się właściwy dla mnie. Teraz, bo czy nie użyję 
kiedyś innych środków, tego dziś nie wiem. Co zaś się tyczy 
innych języków sztuki – jeśli działają, to są ok, jeśli nie działają 
na odbiorcę – to etykieta „nowoczesności” nic nie pomoże.

ROBERTBUBEL

W 1993	r.	pojechałem	na	dłużej	do	Rzymu.	Jednym	z	punktów,	które	sobie	wytyczyłem,	było	zobaczenie	
obrazów	Caravaggia.	Zacząłem	od	kościoła	Santa	Maria	del	Popolo.	Wszedłem	do	kaplicy,	gdzie	
wiszą	dwa	jego	obrazy	„Ukrzyżowanie	św.	Piotra”	i	„Nawrócenie	św.	Pawła”.	Żeby	cokolwiek	zo-

baczyć,	trzeba	było	wtedy	wrzucić	parę	monet	po	100	lirów	do	automatu	włączającego	oświetlenie.	Światło	
było	słabe,	odejścia	żadnego,	obrazy	ogromne.	Warunki	do	odbioru	malarstwa	–	jednym	słowem	–	fatalne.	
A	ja	stałem	tam	jak	zaczarowany,	wrzuciłem	całą	masę	monet	i	nie	mogłem	stamtąd	wyjść.	Caravaggio	
mnie	powalił.	Tak	działa	prawdziwe	malarstwo.	Sztuka,	w	tym	malarstwo,	ma	działać.	DZIAŁAĆ!	Budzić	
reakcje,	zmuszać	do	myślenia,	rodzić	interpretacje,	rozbudzać	emocje,	zmuszać	do	patrzenia	i	przeżywania.

 Każdy obraz jest abstrakcyjny. Dla mnie ciągle wiele 
mówiące jest zdanie, że „obraz, to powierzchnia płaska pokryta 
plamami w określonym porządku” (Maurice Denis). Każde przed-
stawienie malarskie zasadza się na abstrakcyjnej kompozycji: 
pion do poziomu, skos tu, inny skos tam, równowaga, przesu-
nięcie, węzeł kompozycyjny... I ta głęboka warstwa działa na nas 
przede wszystkim. Na niej, w jej kontynuacji, w dialogu z tą war-
stwą, zespolone, przenikające się lub tylko dodane, istnieje wiele 
innych warstw znaczeniowych. I czy to są warstwy, płaszczyzny, 
relacje, czy też użyjemy innych pojęć, to nie ma znaczenia. W ta-
kim rozumieniu obrazu to, czy jego elementy będą czytane jako 
dzieci, czołgi czy też 
plamy, linie i kolory jest 
sprawą wtórną. Oczy-
wiście inną ścieżką 
znaczeń prowadzi nas 
odniesienie do świa-
ta widzialnego, a inną 
próba oddziaływania 
na widza bez takich od-
niesień. Ale to już wy-
bór języka malarskiego, 
tego właśnie kryterium, 
które porządkuje pla-
my. Wszystko zasadza 
się na tych abstrakcyj-
nych rozważaniach. 
Tyle tylko, że malarz nie 
działa na płaszczyźnie 
pojęciowej, malarstwo 
posługuje się poza-
werbalnymi środkami 
przekazu. Ja nazywam 
to intuicją, ale to często 

rodzi nieporozumienia. Dość powiedzieć, że intuicja, to nie bez-
myślność, tylko logika z pominięciem pojęć.
 Malarstwo jest zawsze przekazem skrajnie subiek-
tywnym. Zawsze też jest ekspresją osobowości, nawet jeśli 
programowo ma być przeciwnie. Już w takim programie wyraża 
się osobowość twórcy. I nie ma przed tym ucieczki. Malując ob-
razy wyrażam coś za ich pośrednictwem, nie zaś bezpośrednio. 
Innymi słowy: nie wyrażam emocji, ale, że użyję takiej pretensjo-
nalnej metafory, „maluję emocje”. Niespecjalnie się przejmuję 
etykietą malarza „od kobiet i dzieci”, „taki Wyspiański, tylko 
nowszy”. Etykiety się zmieniają, czas i kolejne obrazy przyniosą 

jakąś inną i niezależnie 
od tego chcę, żeby 
moje obrazy działały. 
To określenie zawie-
ra w sobie wszyst-
ko, skrótowo opisuje 
skomplikowany feno-
men. Nie oczekuję, że 
moje obrazy będą do-
skonałe, choć to dzie-
dzina w której wypo-
wiadam się najpełniej. 
Ujmę to tak: chciałbym, 
żeby moje obrazy uwo-
dziły, bo zakochani są 
ślepi na mankamenty 
i wady, a przeżywają 
to, co w tym doświad-
czeniu najważniejsze █

Wniebowzięta, 2014, 100 x 130 cm
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1 URSZULATEKIELI

Reminescentia V 2014
olej, płótno, 80 x 60 cm, sygn. p.d.: Urszula Tekieli 2014

W 1999 r. ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich 
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego – Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Gra-
ficznego w 2005 r. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Inspiruje 
się malarstwem Łempickiej, Nowosielskiego, grafiką Stryjeńskiej, jak również grafiką Art Deco. 
Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz powo-
jennych. Jej prace malarskie są obecne w galeriach oraz prywatnych zbiorach w Polsce i Europie.

FILIPPRĘGOWSKI

NATALIASROKA

2 

3 

Zaczyna się 2008
olej, płótno, 130 x 89 cm,
sygn. na odwrocie

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu w dziedzinie konser-
wacji dzieł sztuki. Dyplom z wyróż-
nieniem w zakresie technologii XVII 
– wiecznego malarstwa flamandz-
kiego pod kierunkiem prof. J. Flika 
w 1998 r. Zajmuje się malarstwem 
i teorią sztuki, pracuje także jako 
konserwator dzieł sztuki. Bierze 
udział w ogólnopolskich i między-
narodowych wystawach malarstwa. 
Autor kilku wystaw indywidualnych. 
Laureat nagród i wyróżnień. Czło-
nek ZPAP oraz międzynarodowego 
stowarzyszenia krytyki artystycznej 
AICA. W 2009 r. obronił pracę dok-
torską w dziedzinie nauk o sztuce 
pod kierunkiem prof. dr hab. J. Mali-
nowskiego w Zakładzie Historii Sztu-
ki Nowoczesnej UMK. Autor książki 
„Francis Bacon. Metamorfozy obra-
zu” (Warszawa, 2011) oraz artykułów 
z zakresu teorii sztuki nowoczesnej. 
Od października 2012 r. prowadzi 
zajęcia na kierunku Krytyka Arty-
styczna na Wydziale Sztuk Pięknych 
macierzystego uniwersytetu.

Al Karama,
z cyklu Kalejdoskop 2014

akryl, płótno, 60 x 70 cm,
sygn. p.d.: Natalia Sroka 2014

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu na wy-
działach Edukacji Artystycznej i Malarstwa 
– dyplom z wyróżnieniem w pracowni T. Si-
wińskiego. Stypendium międzynarodowe 
w Uniwersitea Nationala De Arte w Bukaresz-
cie. 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 Mło-
dych „Promocje 2010” w Legnicy oraz XXIII Fe-
stiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie.
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4 

5 

PIOTRSZCZUR

PIOTRKOLANKO

Nuda 2013
olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. na odwrocie 

W latach 2007–2010 student PWSZ im. J. 
Grodka w Sanoku na kierunku Edukacja Ar-
tystyczna. Dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. S. Białogłowicza. W 2013 r. dyplom z ma-
larstwa w pracowni dr hab. M. Drzewińskiego 
na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS. 
Ważniejsze wystawy: „MAL– ARS–TWO” Ga-
leria Drugie Piętro, Zamość 2011; „NO BUD-
GET SHOW 4” MOCAK, Kraków 2012.

Fear 2014
olej, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: Kolanko

Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego Edukacji Artystycznej spe-
cjalizacji malarstwo w pracowni prof. S. Bia-
łogłowicza. Zajmuje się malarstwem sztalu-
gowym i monumentalnym, grafiką, rysunkiem 
i działalnością intermedialną. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: „Trak-
tat o Manekinach”, Katowice; performance 
„Rysowanie myśli” Festiwal Artfest, Mościce; 
wystawa międzynarodowa „Tradycja a nowo-
czesność” w Nowym Sączu; Polsko–Słowac-
kie Konfrontacje Malarskie, Rzeszów. Zdobył 
wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 
„Tradycja a nowoczesność” w Szymbarku.

6 

7 

TOMASZTAJAK

SZYMONKURPIEWSKI

Święty odpoczywający 2012
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Święty 
odpoczywający T. Tajak, Kraków 2012

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył 
wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycz-
nych, obecnie student drugiego roku studiów magister-
skich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk 
Plastycznych Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Dyplom 
licencjacki z malarstwa w pracowni prof. P. Jargusza, 
a obecnie student w pracowni prof. G. Borowik–Pieniek. 
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz 
animacją kultury. Od niedawna współpracuje z krakow-
skim teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor 
kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Św. Antoni, w 1857 r. 
odwołany do Hiszpanii, 
gdzie podjął posługę 
spowiednika królowej Izabeli 
II i wychowawcy dzieci 
królewskich

2014

akryl, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: SKurpiewski oraz na odwrocie

Absolwent Architektury Krajobrazu UP Poznań. Obecnie 
mieszka i pracuje w Poznaniu. Malarz, ilustrator, grafik, 
rysownik, artysta, architekt. Brał udział w kilkunastu 
wystawach, m.in.: 2009 „Galeria Sztuki Zakątek”, Stare 
Miasto; 2009 BROWAR MIESZCZAŃSKI, Galeria BrowArt 
Wrocław; 2013 Coffe Planet, WROCŁAW, Boys just wanna 
have fun, wystawa zbiorowa. Jego malarstwo prezentowa-
ne było między innymi w Art Pride. Gay Art From Poland. 
Pawła Leszkowicza. Jest laureatem konkursu People of 
501® realizowanego przez STREETMAG wraz z marką 
Levi’s®. Jego różnorodne pod względem technik prace 
przedstawiają fascynację człowiekiem, jego naturą, zwie-
rzęcością, fizycznością oraz psychiką. Cechują się dużą 
symboliką przedstawianych treści. Deformacja cielesnej 
figuracji rzeczywistości wynika z subiektywnego nace-
chowanego emocjonalnie postrzegania otoczenia i relacji 
łączących jego poszczególne elementy. Halucynogenne, 
kalejdoskopowe często bardzo odrealnione wizje pozo-
stawiają szerokie pole dla interpretacji.
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ROBERTBUBEL 9 

Marianna 2012
olej, płótno, 75 x 85 cm, sygn. na odwrocie: Marianna, KRAKÓW’2012, R. Bubel

Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Z.Grzybowskiego w 1997 r. Uprawia 
malarstwo, rysunek i techniki pokrewne. W swoich obrazach posługuje się tradycyjnymi środkami malarskiej 
ekspresji ugruntowanymi w XX w. Podkreślając wartość gestu i ekspresyjnej plamy studiuje relacje między 
przedstawieniami popularnie nazywanymi figuratywnymi i abstrakcyjnymi. Upiera się przy twierdzeniu, 
że każdy obraz jest abstrakcyjny. Aktualnie pracuje nad cyklami, nazywanymi roboczo: Postaci i miejsca 
oraz Narracje intymne. Ostatnie wystawy: 2011 – Elementy. Labirynt., Centrum Sztuki Współczesnej So-
lvay, Kraków; 2012 – Postaci, International School of Krakow; 2013 – Postaci i miejsca, Galeria Muzeum 
Częstochowskiego; 2013 – STILL NATURE, Soho Factory, Warszawa 2013 – Stelmachniewicz, Trojanow-
ski, Jaworski, Bubel, wystawa zbiorowa, Rossberg Gallery, Nikiszowiec; 2014 – OPOWIADANIA, Galeria 
Mostra, Warszawa.

8 TALATDARVINOĞLU

mene ragritte 2011
fotografia, technika mieszana, wydruk, papier 
uszlachetniony offset 160 g., 50 x 70 cm, sygn. p.g.: 
t. darvinoğlu 2014 oraz na odwrocie: mene ragritte, 
1/A, 2/10, 50 x 70 cm

Surrealista. W 2013 r. przeszedł wylew.
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ANNAMASIUL–GOZDECKA

TOMASZWOJTYSEK

Koncertowe 3 2010
technika mieszana, akryl, olej, kolaż, płótno, 
70 x 100 cm, sygn. p.d.: A. Gozdecka`10 oraz 
na odwrocie

Dyplom z malarstwa na warszawskiej ASP, 
w pracowni prof. K. Wachowiaka w 2000 r. Do-
datkowe specjalizacje: fotografia (pod kierun-
kiem prof. R. Szaybo) oraz film animowany (pod 
kierunkiem prof. D. Szczechury). Zajmuje się 
grafiką komputerową i fotografią, malarstwem 
realistycznym i abstrakcyjnym. Jej obrazy znaj-
dują się w wielu kolekcjach w Polsce, Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie, Australii oraz na Tajwanie. 
W 2007 r. powstała kolekcja 20 obrazów abs-
trakcyjnych namalowanych na zlecenie londyń-
skich projektantów Metro Desing Consultants 
dla Ujima Housing Group.

Akt z szarą sukienka 2014
olej, płótno, 70 x 50 cm,
sygn. l.d.: T. Wojtysek 2014 oraz na odwrocie

Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukoń-
czył tam studia na Akademii Jana Długosza, 
otrzymując w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni malarstwa prof. W. Lubosa (2007). 
Członek ZPAP Okręgu Częstochowskiego. 
W latach 2008, 2011 i 2012 został stypendy-
stą Prezydenta Miasta w dziedzinie plastyki. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projek-
towaniem graficznym.

KATARZYNABANAŚ

RAFAŁBOJDYS

12 

13 

Łódka 2013
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: K. Banaś 13

Studiowała na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malar-
stwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa obroniła 
w 1997 r. w pracowni prof. J. Hałasa. Należy do Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków. W 2008 r. wraz z duń-
skim poetą C. Juelem wydała książkę Perfekte Brud-
stykker (Idealne Fragmenty). W 2010 r. namalowała 
cykl obrazów, inspirowanych poezją H. Nordbrandta, 
które były prezentowane na wystawach 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 pre-
zentowany w Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Wysta-
wa Olśnienia i powroty, pod honorowym patronatem 
Konsulatu Królestwa Danii, była częścią festiwalu Noc 
Muzeów we Wrocławiu 2012. Obecnie pracuje nad 
nowym cyklem obrazów inspirowanych wierszami T. 
Różyckiego. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce, Portugalii, Dani, Anglii, 
Niemczech.

Eiger połączony
z Mount Blanc 2014

akryl, płótno, 68 x 105 cm,
sygn. p.d.: Bojdys`14 oraz na odwrocie: 
Rafał Bojdys Eiger połączony z Mount 
Blanc 2014 r.

W latach 1988–1993 studiował na ASP 
w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowi-
cach. Dyplom w pracowni projektowej 
doc. T. Jury i w Pracowni Malarstwa 
i Rysunku prof. A. S. Kowalskiego. Wziął 
udział w wielu wystawach indywidual-
nych w Polsce i w Niemczech, a tak-
że w wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą (Turcja, Słowacja). Uprawia 
malarstwo, plakat i grafikę.
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PAULINAPOCZĘTA

PAULINAPENC

Niepoczytalna 2013
akryl, płyta, 50 x 50 cm,
sygnowany na odwrocie: PPoczęta 2013 Niepoczytalna

Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
Grafiki Warsztatowej prof. J. Knopki obroniła w 2005 r. Od 2007 r. zatrudniona 
w macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia z rysunku i intermediów. W 2013 r. 
obroniła doktorat w dyscyplinie sztuki piękne. Autorka kilkunastu wystaw indywi-
dualnych (m.in.: Galeria Sztuki Współczesnej (Kołobrzeg) Bałtycka Galeria Sztuki 
Współczesnej (Słupsk), Galeria Engram, Górnośląskie Centrum Kultury (Kato-
wice), Galeria Szara (Cieszyn)). Wyróżniona honorowo w 2012 r. na V Międzyna-
rodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu. Jej prace znajdują się w kolekcji 
Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Miedzi w Legnicy, Guanlan Original Printmaking 
Base w Shenzen, Chiny. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą, m.in.: Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, SMTG Kra-
ków (2012); „Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880 – 2000”, 
Muzeum Śląskie, Katowice; dwukrotnie w Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 
w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej (2011, 2009); VII Międzynarodowe Bien-
nale Rysunku w Pilznie, Czechy (2010); VIII Triennale Małych Form Malarskich, 
Galeria Wozownia, Toruń; „Przeciąg – II Festiwal Sztuki Młodych”, Zamek Książąt 
Pomorskich, Szczecin (2009). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz 
tworzeniem obiektów.

Behind the wall 2014
akryl, olej, płótno, 60 x 90 cm, sygn. 
p.d.: Paulina Penc 2014 oraz na odwro-
cie: Behind the wall, Paulina Penc 2014

W latach 2004–2009 studiowała 
na Wydziale Konserwacji i Restaura-
cji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie. 
W 2013 r. obroniła dyplom z wyróżnie-
niem rektorskim w pracowni L. Tarasewi-
cza. Ma na koncie m.in. w 2012 r. indywi-
dualną wystawę w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, wystawienie performance 
w Performance Space w Londynie tego 
samego roku, stworzenie realizacji dźwię-
kowej z własnym podkładem wokalnym 
do klubogalerii Sen Pszczoły w Warsza-
wie tego samego roku, wiele wystaw 
zbiorowych. Obecnie w trakcie przygoto-
wywania kolejnej wystawy indywidualnej.

JAROSŁAWJAREMA

FRANCISZEKLEDÓCHOWSKI

16 

17 

Łaźnia 2011/2014
odbitka srebrowa (silver gelatine print), papier barytowy, 3/10, 34 
x 46 cm, sygn.: JAROSŁAW  JAREMA Łaźnia, ODB. 3/10

Skupia się na relacjach zastanej rzeczywistości i świata kreowane-
go, realnością a fantazją. Stara się przedstawiać balans pomiędzy 
tymi dwoma elementami. Buduje przekaz na uniwersalności symbo-
li. W swoich pracach sięga do odniesień do sztuki klasycznej w ma-
larstwie i poezji – łącząc je z elementami otaczającego nas świata. 
W fotografiach poszukuje relacji pomiędzy człowiekiem i przestrze-
nią. Pracuje w klasyczny sposób, robiąc zdjęcia na negatywie, a na-
stępnie własnoręcznie odbitki na papierze barytowym. Miał wiele 
wystaw indywidualnych, m.in.: „Akt”, Wałbrzych 2012; „Povidky”, 
Nachod, Czechy 2012; „Messa in Scena”, Casarano, Włochy 2012; 
„Retrospektywa”, Tychy 2011; „M”, Walbrzych, 2013. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych: I, II, III Triennale Fotografii Wał-
brzyskiej 2007/2010/2013; „Akt”, Wrocław 2014; „Modernistyczny 
Wałbrzych”, Wałbrzych 2012; „Uffo”, Trutnov, Czechy 2012; „World 
Pinhole Day” Zamek Książ 2012. Mieszka i pracuje w Wałbrzychu.

Poszedł jak rakieta, 
straszliwa bestia! 2013

olej, płótno, 110 x 120 cm,
sygn. na odwrocie

Studiował w EAS (gdzie duży wpływ wy-
warł na niego F. Starowieyski), Ecole Su-
perieure des Beaux Arts Angares (Francja) 
oraz na warszawskiej ASP na Wydziale 
Grafiki, którą ukończył w 2007 r. Zajmuje 
się filmem, fotografią, ilustracją, malar-
stwem oraz grafiką. Nagrody: VI Między-
narodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny 
Unikatowej Barwy i Faktury Gdynia, 2011 
- wyróżnienie, Konkurs „Triennale z Mar-
twą Naturą”, 2012 – wyróżnienie, KON-
KURS \UNTOUCHABLE\ Poznań 2012 – 
wyróżnienie, I Międzynarodowy Konkurs 
Artystyczny - PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY, 
Częstochowa 2012 – wyróżnienie. „Moje 
obrazy są właśnie takim kolażem form, 
stylów i odwołań. Nader często lubię po-
sługiwać się ikonami popkultury takim 
jak np. klocki lego, Gwiezdne Wojny, Ma-
rio Bross czy Bruce Lee by zestawiać je 
w nieoczekiwany sposób. Te zderzenia 
stylów, znaczeń, postaci prowadzą do 
stworzenia nowej rzeczywistości, która 
ośmiesza wszystkie znaczenia, do których 
się odwołuje lub reprezentuje. Te obrazy 
same w sobie nie posiadają konkretnych 
przekazów czy jedynej formy interpretacji, 
są samą zabawą znakiem i znaczeniem, 
przekazem i interpretacją.”
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18 JULIUSZLEWANDOWSKI(MARTWY)

Pijący żołnierze 2014
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: J. Lewandowski 2014 oraz na odwrocie

Ur. 1977 r. w Warszawie. Malarz samouk, tworzący prace o tematyce erotycznej. Najważniejsze 
wystawy: Showcase Richmix Gallery, Brthnal Green, Londyn (kwiecień 2011), Polska Sztuka 
Erotyczna – Noc Muzeów w Krakowie (maj 2011), Modern Fine Art International Artists Group 
Exhibition, Westbank Gallery, Londyn (czerwiec 2011). Współpracuje z Catharine Miller Gallery, 
Chelsea, Londyn.

WOJCIECHPIETRASZ

NATALIAANNAKALISZ

19 

20 

Ślepcy 2014
akryl, płótno, 70 x 80 cm, sygnowany na odwrocie

Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Uzyskał 
dyplom z wyróżnieniem w 1998 r. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, fotografią. Brał udział w wielu wystawach zbio-
rowych m.in: „XXX w DNA. Polska Sztuka Erotyczna. Teraz! 
”, Zbiornik Kultury, Kraków 2011; 9. Triennale Małych Form 
Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2013; 13. Ogól-
nopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA, Rawicz 
2013. W 2012 r. w krakowskiej Galerii Łącznik odbyła się 
indywidualna wystawa jego malarstwa pod tytułem „Czasami 
chciałbym Cię udusić”.

Nowenna 2014
olej, druk płaski, papier, 116 x 65 cm,
sygn. p.d.: Natalia Anna Kalisz 2014

W latach 2007–2012 studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
w łódzkiej ASP. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej, 
aneks w pracowni malarstwa. Obecnie mieszka i tworzy 
w Łodzi. Łączy w swojej twórczości malarstwo, techniki 
graficzne, oraz fotografię.
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PATRYKKOWALCZYK 22 

ANNABARANOWSKA 23 

21 TOMASZTOBOLEWSKI

Próba 2014
akryl, płótno, 120 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku Wklę-
słego prof. S. Kluski. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Wystawy Rysunku „Pierwszy 
Język” (Bielsko Biała, 2003), Wystawy młodych pracowników Instytutu Sztuki (Cieszyn, 2003), 
Konkursu Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004), Biennale Miniatury Graficznej (Często-
chowa, 2004), Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), Konkursu Rysunku im. 
Andorliego (Nałęczów, 2004), Internationale Mini Print (Sarajewo, 2005). Laureat nagród, m.in.: 
Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP (Katowice, 2004), I nagrody Międzynarodowego 
Biennale Rysunku (Pilzno, 2004).

No parachute 2014
akryl, mazak olejny, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. p.g.: Kowalczyk Patryk

Scenograf, malarz, rysownik, asystent w pra-
cowni filmu na wydziale scenografii w War-
szawskiej ASP.

Plaża Kupidyna 2014
akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: Anna Baranowska, 
2014 r, Plaża Kupidyna

Absolwentka ASP w Krakowie. W sztuce, któ-
rą tworzy duże znaczenie mają techniki malar-
skie, technologię i precyzję. Poza malarstwem 
olejnym, dyscypliną w której najczęściej się 
wypowiada jest ceramika. Uprawia fotografię, 
malarstwo, rzeźbę oraz stylizację wnętrz.
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JERZYKOWAL 26 

IVANHERÉNYI 27 

Gołota
olej, płótno, 100 x 150 
cm, sygn. p.g. KOWAL
oraz na odwrocie:
Gołota Jerzy Kowal

W 1981 r. ukończył Wy-
dział Grafiki na ASP 
w Krakowie. Uczestnik 
licznych wystaw zbio-
rowych i indywidual-
nych w kraju i za gra-
nicą, m.in. w Australii, 
gdzie w 1991 r. wygrał 
konkurs na okładkę 
roku „The Bulletin with 
Newsweek”, mającą 
ogólnoświatowy zasięg. 
Tematem powracają-
cym najczęściej za-
równo w grafikach, jak 
i w malarstwie artysty 
jest kobieta. Oszczędna 
kreska i użycie odważnej 
chromatyki sprawiają, że 
modelki zerkające z jego 
płócien ujęte często 
w dwuznacznych po-
zach tętnią erotyzmem 
i tajemnicą.

Sen starych morskich panien 2014
drzeworyt, papier japoński, 4/10, 43 x 26,5 cm, sygn. u dołu

24 
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ARKADIUSZTWARDOWSKI(K.I.M.)

EWAZWARYCZ

Noble and Right,
z cyklu Protection 2014

tusz, papier, 70 x 100 cm,
sygn. l.d.: Twardowski oraz na odwrocie

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 Pracowni 
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).

Jelonek 2010
olej, płótno, 22 x 33 cm, sygn. na 
odwrocie: Ewa Zwarycz 2010

Absolwentka wrocławskiej ASP. Dyplom 
z malarstwa sztalugowego w pracowni 
prof. A. Dymitrowicza oraz z malarstwa 
w architekturze i urbanistyce u prof. W. 
Kaniowskiego w 2007 r. Mieszka i pra-
cuje we Wrocławiu. W 2006 r. studiowała 
na Ecole Superieure Des Arts Decoratifs 
De Strasburg (Francja), a w 2008 r. otrzy-
mała stypendium Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w zakresie twórczości ar-
tystycznej, opieki nad zabytkami i upo-
wszechniania kultury.
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KALINABAŃKA

MACIEJZABAWA

Memento Mori 2011
olej, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: Maciej Zabawa

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej 
w Poznaniu, gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa ściennego u prof. A. M. Łubow-
skiego i malarstwa sztalugowego u prof. W. 
Sadley`a. Uprawia malarstwo i malarstwo 
na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem gra-
ficznym. Brał udział w wielu wystawach zbio-
rowych w kraju i za granicą m.in.: w Triennale 
Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowi-
ska Wybrzeża Gdańskiego, w Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Jest 
członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki w Gdańsku. Zdobył trzecią 
nagrodę w konkursie międzynarodowym or-
ganizowanym przez www.artperiscope.com.

Lama,
z cyklu Facelook 2013

akryl, spray, płótno, 80 x 60 cm,
sygn. p.d: Kalina Bańka 2013
oraz na odwrocie

Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła wro-
cławskiej ASP. Dyplom uzyskała w 2013 r. 
w Pracowni Szkła w Architekturze u dr R. Więc-
kowskiego oraz Pracowni Szkła Użytkowego 
prof. K. Pawlaka. W czasie studiów otrzymała 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, stypendium Prezydenta Wrocławia 
oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Od 2013 r. jest asystentką na ma-
cierzystej uczelni. Zrealizowała dwie wystawy 
indywidualne oraz wzięła udział w kilkudzie-
sięciu wystawach szkła i malarstwa w kraju 
i za granicą. Jest laureatką kilkunastu konkur-
sów krajowych i międzynarodowych z zakresu 
szkła, designu, grafiki i malarstwa. W 2013 r. 
otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Dą-
browy Górniczej za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz stypendium 
Ministra Kultury i i Dziedzictwa Narodowego 
„Młoda Polska”. Jej działania głównie balan-
sują na pograniczu projektowania szkła, gra-
fiki i malarstwa. W jej pracach wyraźnie widać 
inspirację sztuką ulicy, przepełnioną humorem 
i dużą ilością kolorów. Brała udział w ponad 
30 wystawach zbiorowych.

DOROTAGODHLEWSKA

BARBARASZAL–PORCZYŃSKA

30 
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The first time 2013
akryl, płótno, 73 x 60 cm,
sygn. p.d.: D. Godhlewska oraz na odwrocie 

W latach 1996–1998 studiowała edukację arty-
styczną w zakresie sztuk plastycznych na UMK 
w Toruniu. W latach 2003–2008 studiowała 
na ASP w Warszawie na Wydziale Rzeźby, w pra-
cowni multimedialnej prof. G. Kowalskiego, dy-
plom w 2009 r. Jej prace znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych.

Szepczące sumienia 
domu 2013

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

Obraz brał udział w wystawie: 3.TRIENNALE 
POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO 
JESIENNE KONFRONTACJE, RZESZÓW 2013

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
prof. S. Białogłowicza. Dwukrotna stypendyst-
ka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 
autorką 13. wystaw indywidualnych, brała udział 
w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą oraz plenerach międzynaro-
dowych. Laureatka nagród, m.in.: Nagroda „Ob-
raz Roku 2012”, Łańcut 2012; Biennale Młodych 
– Sztuki Piękne – nagroda w kategorii malarstwo 
– Radomsko 2012; I miejsce Artist Event „Bel-
le Époque” Bad Gastein Austria 2012; Nagroda 
Specjalna Muzeum Sztuki w Miszkolcu; Nagroda 
im. Jerzego Panka – I wyróżnienie za dyplom ar-
tystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego 2010/2011; II nagroda za zestaw obrazów 
w pokazie poplenerowym „Żar” – I Europejskie 
Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu 2011.. Publiku-
je w piśmie literacko-artystycznym FRAZA oraz 
na wortalu: artystycznestrony. pl. Członek ZPAP 
oraz Redaktor Naczelna biuletynu informacyjne-
go rzeszowskiego okręgu ZPAP „Sztuka i Życie”.
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PAWEŁNAUMOWICZ

OKSANABAGRIY

34 

35 
Imię 2011
olej, płótno, 70 x 55 cm, sygn. na odwrocie

W 2006 r. ukończyła Państwową ASP i Architektury 
w Kijowie, uzyskując dyplom bakalarza w dziedzinie 
konserwacji dzieł sztuki. W 2007 r. otrzymała stypen-
dium polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (program „Gaude Polonia”), które odbyła 
w ASP w Łodzi na kierunku Grafika Warsztatowa Lito-
grafia, pod kierownictwem prof. hab. M. Saka. Od 2010 r. 
była studentką EAS w Warszawie na kierunku Grafika 
Warsztatowa w pracowni prof. R. Osadczego. Studio-
wała też malarstwo w pracowni prof. A. Fałata. Obec-
nie studiuje na ASP w Warszawie, w Pracowni Grafiki 
Warsztatowej prof. P. Smolnickiego. W 1999 r. została 
laureatką i stypendystką w ramach ukraińskiego kon-
kursu „Nowe imiona Ukrainy”. W 2010 r. reprezentowała 
Polskę na 2. Międzynarodowym Biennale Malarstwa 
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.

Insomnia 3 2012
linoryt, papier, 3/50, 85 x 60 cm, sygn. p.d.: Paweł 
Naumowicz 2012

Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Licen-
cjat obronił w Pracowni Projektowania Ilustracji prof. Z. 
Januszewskiego, a tytuł magistra sztuk pięknych w Pra-
cowni Grafiki Warsztatowej prof. R. Strenta. Zajmuje 
się grafiką, malarstwem, rysunkiem i projektowaniem 
graficznym. Wśród licznego zbioru grafik, największy 
stanowią grafiki wykonane techniką linorytu. Choć tema-
tyka i forma prac jest zróżnicowana wiele z nich odnosi 
się do problemów egzystencjalnych – samotności, wy-
obcowania, zmagań człowieka z samym sobą, zawie-
szenia gdzieś w czasie i odrealnionej przestrzeni. Autor 
od 2007 r. stale współpracuje z Art Gallery Kafe, w Wood 
Dale, w USA. Jest też członkiem Stowarzyszenia Arty-
stycznego Kolegtyw, gdzie angażuje się w inicjatywy 
o charakterze interdyscyplinarnym, łączące m.in. sztuki 
wizualne, teatr i taniec. Laureat nagrody Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego w styczniowej edycji Grafika 
Warszawska 2008.

32 

33 

KATARZYNAURBANIAK

MARZENAŚLUSARCZYK

Czym skorup-
ka...III 2011

olej, płótno, 100 x 120 cm, 
sygn. na odwrocie: Katarzyna 
Urbaniak 2011

W 2011 r. ukończyła Wydział Ar-
tystyczny na UMCS w Lublinie, 
na kierunku Edukacja artystycz-
na w zakresie sztuk plastycznych. 
Zajmuje się malarstwem olejnym, 
ilustracją książkową i projekto-
waniem graficznym. Brała udział 
w wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, m.in.: 2 009 – C K 
„Chatka Żaka”, Lublin, wystawa 
indywidualna malarstwa; 2012 
– Biennale Wyróżnionych Prac 
Dyplomowych Szkół Artystycz-
nych makroregionu południo-
wo-wschodniego, Lublin; 2013 
– Ściana Ilustratorów, Muzeum 
Książki Artystycznej, Łódź.

Sweet 
Autumn,
z cyklu Funky

2010

olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. 
p.d.: M 2010 oraz na odwrocie

W latach 1997–2003 studiowała 
na wydziale Malarstwa i Gra-
fiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, które ukończyła z wy-
różnieniem w pracowni prof. M. 
Olszewskiego. Stypendystka Pre-
zydenta Miasta Gdańska w latach 
2001/2002. Finalistka konkursu 
„Obraz Roku 2003” oraz XXIII 
Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie 
(2010). Ma na swoim koncie wy-
stawy indywidualne w Austrii 
i zbiorowe w kraju i za granicą. 
Prace znajdują się w kolekcjach 
polskich i zagranicznych. Mieszka 
i pracuje w Gdańsku.
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TOMASZJĘDRZEJKO

SONIARUCIAK

Pejzaż metafizyczny nr 8 2013
akryl, płótno, 130 x 90 cm, sygn. na odwrocie: Pejzaż metafi-
zyczny nr 8, akryl, tjędrzejko 2013

Jeden z obrazów z cyklu malarskiego nominowanego do 
nagrody Strabag Art Award.

Studia w ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w 2005 r. 
Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. 
S. Łabęckiego, Pracowni Sitodruku prof. A. Smoczyńskiego 
oraz Pracowni Malarstwa prof. R. Hungera. Studiował filozofię 
na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódz-
kiego. Od 2005 do 2008 r. pracował jako asystent w Pracowni 
Malarstwa prof. R. Hungera w ASP w Łodzi. Obecnie pracuje 
na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania Graficznego 
Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, grafiką 
artystyczną oraz projektową. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Brał udział 
w 40 wystawach zbiorowych oraz 11 indywidualnych. Jest 
laureatem kilku nagród oraz wyróżnień w kraju i za granicą. 
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna 
stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). 
Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architek-
turze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu 
„Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” 
w Gdańsku. Sama mówi o swojej twórczości: „Surowość moich 
zalanych światłem form/obiektów ma przedefiniować znane 
nam percepcyjne przyzwyczajenia. Świat w moich obrazach 
jest pełen ciszy, symboli. Tworząc go, chciałabym skłaniać 
do refleksji nad samotnością, zapomnieniem, przemijaniem 
Moje prace ocierając się o rzeczywistość zmieniają się wraz 
ze mną, ulegając, co rusz nowym wpływom...”

RADOSŁAWSOWIAK

LECHMAŚLANKIEWICZ

38 
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Sen o Kazimierzu M. 2012
akryl, relief, płyta pilśniowa, 100 x 100 cm,
sygn. na odwrocie: R. SOWIAK 2012 / Sen o Kazimie-
rzu M / acryl

Radosław Sowiak ur. 1950 r. w Łodzi. Od 1986 r. zajmuje 
się twórczością artystyczną (malarstwo, informel, foto-
grafia) Prace w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w 
kolekcjach prywatnych. Od początku lat 70-tych związa-
ny ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner 
sztuki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej 
Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność 
Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Pol-
sce w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, 
podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 
1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego 
wydawnictwa Zakaz Zawracania 1985–1986 , w którym 
ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie Dywanów, 
książka Razem czy Osobno, płyta gramofonowa – Bądź 
honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów gazetek 
Mersapon. Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego 
Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenhadze, gdzie 
w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Ga-
lerii Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski i 
następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi, 
w 2011 r. zostały zaprezentowane wraz z pracami Ada-
ma Paczkowskiego i Radosława Sowiaka na Wystawie 
Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach Fe-
stiwalu Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra 
Jach, Maciej Cholewiński. W 2011 r. odbyła się również 
wystawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se 
sami” – Archiwa Galerii Czyszczenie dywanów, malar-
stwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazimierzu M.” w Cen-
trum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) projekt 
wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys 

Remont ślimaków
Trasy Łazienkowskiej 2014

akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie
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Ćma barowa 2012
technika mieszana, płyta, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Zamieszkały w Gdańsku. Absolwent technikum technologii szkła, kierunek witraż. Student ASP 
w Gdańsku na kierunku Malarstwo. Ważniejsze wyróżnienia: 2008 – wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie na plakat z okazji 90 rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego, 2009 – I Nagroda w IX 
edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Wielcy znani i nieznani” pt. „VELÁZQUEZ 
MALARZ KRÓLÓW, KSIĄŻĘ MALARZY”.

28

40 MAREKWRZESIŃSKI

Tom Waits 2014
olej, akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: znakiem autorskim

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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MAREKGŁOWACKI

AGATAKOSMALA

Kalendarz ludzki VIII 2014
technika własna, rysunek, kolaż, papier, tektura, 
50 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Marek Głowacki, 
Kalendarz ludzki VIII

Dyplom w 2007 r na Wydziale Artystycznym w In-
stytucie Sztuki w Cieszynie UŚ w Katowicach, zre-
alizowany u prof. E. Delekty (grafika warsztatowa) 
oraz w pracowni prof. A. Kowalczyk-Klus (rysunek). 
Od 2007 r. pracuje na macierzystej uczelni w Za-
kładzie Rysunku, realizując przewód doktorski. 
W pracy artystycznej wierny wartościom sztuki 
poszukującej w sferze formalnej i egzystencjalnej. 
Rysunek rozważa poprzez zgłębianie klasycznych 
oraz eksperymentalnych cech tego medium. Zajmu-
je się również grafiką użytkową, ilustracją oraz ma-
larstwem. Brał udział w wielu wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in.: VII 
Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2007; 21 Mię-
dzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 2008; 
Guanlan 2009 International Print Biennial, Chiny, 
a także VII. International Biennial of Drawing Pilsen 
2010 oraz Osten – 38th World Gallery of Drawings, 
Skopje 2010; XI Międzynarodowy Jesienny Salon 
Sztuki Homo Quadratus Ostroviensis; 23 Biennale 
Plakatu Polskiego w Katowicach 2013. Jest laure-
atem drugiej nagrody w VIII Konkursie na Obraz 
i Rysunek o Tematyce Biblijnej, Wadowice 2008 oraz 
wyróżnienia honorowego w III Międzynarodowym 
Konkursie na Rysunek im. Andriolliego Nałęczów 
2009. Jest dwukrotnym laureatem konkursu Praca 
Roku, w tym Grand Prix, nagroda Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego (Praca roku 2009), oraz nagrody 
równorzędnej (Praca roku 2012). Obecnie jest sty-
pendystą the Elizabeth Greenshields Foundation, 
wspierającej młodych twórców we wczesnym etapie 
kariery artystycznej zajmujących się sztuką figura-
tywną, oraz laureatem konkursu Młodzi Naukowcy 
2013 ze środków UŚ w Katowicach, na finansowanie 
badań naukowych i artystycznych.

MAGDALENASAWICKA

TATAI

44 
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Tajemnica, dyptyk 2014
biała ekolina, złoty cienkopis, czarny papier, 2 x 21 cm x 29,7 cm, sygn. na odwrocie: Magdalena Sawicka 2014

Zajmuje się rysunkiem, ilustracją, malarstwem, grafiką, kolażem, instalacją. Otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność 
artystyczną, stypendium Sapere Auso, stypendium Rektora ASP Kraków. Laureatka konkursów: Artystyczna Podróż Hestii, Granice rysunku, Grafika roku. 
Otrzymała tytuł laureata honorowego w kategorii sztuki wizualne na festiwalu „Fama”. Wystawiała swoje prace m.in. w Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Krakowie, Tarnowie, Świnoujściu, Gdańsku i w Sopocie. Swoje ilustracje prezentowała w magazynach kulturalnych w Polsce i na świecie. Została wybrana 
do reprezentacji 20 polskich młodych artystów do Curators network. W 2013 r. znajdowała się na 191 pozycji wg. kompasu młodej sztuki.

Anamnesis 2014
olej, płótno, 120 x 80 cm

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 po-
szukiwaniem 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 pokonkursowych i in-
dywidualnych w kraju i za granicą.

Podszepty 2014
akryl, olej, płótno, 50 x 50 cm,
sygn. p.d.: A. Kosmala 2014 oraz na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 2000 r.). 
Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Goł-
kowskiej i prof. P. Błażejewskiego. Jest członkiem 
ZPAP Wrocław. Wystawy indywidualne m.in.: 2008 
– Galeria „Formaty” Wrocław, wystawa prac z cyklu 
„Samotność rzeczy – stół”; 2009 – Galeria im Polni-
schen Haus Polonicum Berlin wystawa prac z cyklu 
„Szelest”; 2010 – Galeria na Solnym, Wrocław „Pik-
todram” oraz zbiorowe, m.in.: 2007 – Obraz Roku 
2005 wystawa finalistów konkursu Art& Business 
Warszawa; 2010 – II Międzynarodowy Konkurs Ma-
larski, Przestrzeń Publiczna Kontekst, Galeria Profil 
CK Zamek, Poznań; 2013 Art Brownie ZOO 2013, 
Toronto oraz Art- Prize 2013, USA.
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46 PATRYKRÓŻYCKI

Pieta 2014
technika własna, płótno, 170 x 150 cm, sygn. na odwrocie: Pieta 2014 Różycki

Absolwent ZSP w Kole na specjalizacji reklama wizualna u prof. J. Chodorowskiego. Obecnie student malarstwa na II
roku na ASP w Gdańsku w pracowni prof. J. Czerniawskiego. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, plenerów oraz wystaw
indywidualnych m.in. w Gdańsku.

JAKUBCZYŻ

PANDAALEKSANDRASTANISZEWSKA

47 

48 

Bez tytułu 2013
olej, suche pastele, węgiel, deska, 118 x 65 cm,
sygn. na odwrocie: J. Czyż 2013

Student III roku ASP w Katowicach, na kierunku Grafika Warsz-
tatowa, w pracowniach Grafiki Cyfrowej u prof. A. Romaniuka 
oraz w pracowni Działań Multigraficznych u prof. E. Zawadzkiej. 
Uczestnik wielu wystaw grupowych. Laureat II nagrody na II 
Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych – RADOM 
2013. Tematem przewodnim w jego twórczości jest człowiek. 
Przedstawienie psychologii, wewnętrznych przeżyć modela 
oraz emocji, które w znaczny sposób odzwierciedlają samego 
autora. Gitarzysta, twórca jednoosobowego projektu muzycz-
nego „Odmieniec” oraz projektu „Faaip de Oiad” (tłum. „Głos 
boga”), współzałożyciel zespołu „Noc”.

Bez tytułu 2013
ambrotyp, czarne szkło, egzemplarz unikatowy, 13 x 18 cm, 
sygn. na odwrocie: Panda Aleksandra Staniszewska
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SZAWEŁPŁÓCIENNIK

AGNIESZKAFIGURSKA

51 
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JULIUSZKOSIN

GRZEGORZWRÓBEL

Aglomeracja XVII 2014
olej, płótno, 50 x 73 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom zre-
alizował w 2013 r. w pracowni prof. L. Misiaka. Zdobył 
Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz nagrodę pisma artystycznego „Format” na 23 
Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Pro-
mocje 2013”. Laureat stypendium twórczego i arty-
stycznego Prezydenta Częstochowy (2010). Uzyskał 
wyróżnienie na XI Jesiennym Salonie Sztuki „Homo 
Quadratus Ostroviensis”. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i fotografią.

Dworzec Centralny 2014
akwarela, papier 300 g/m2 Aquafine Daler & Row-
ney, 50 x 70 cm, sygn. p.d: G. Wróbel

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszaw-
skiej. Od lat związany ze środowiskiem rysujących 
i malujących architektów z kręgu Warszawskiego Wy-
działu Architektury. Od 10 lat zajmuje się malarstwem 
akwarelowym nie tylko jako twórca, ale również na-
uczyciel. Czynnie bierze udział w plenerach w Polsce 
(Dolny Śląsk, Wrocław, Toruń, Kazimierz Dolny, Kalisz) 
oraz za granicą (Berlin, Barcelona, Sycylia, Paryż, Wie-
deń). Maluje z pasji dla siebie, ale wykonuje również 
prace zlecone. Największa realizacja została wyko-
nana w 2011 r. na zamówienie MSZ w celu promocji 
Polskiej Prezydencji w UE. Powstała wtedy seria 16 
akwarel, które były prezentowane w Teatrze Kamienica 
w Warszawie. W swoich akwarelach stara się uchwy-
cić niepowtarzalność miejsc poprzez pokazanie świa-
tła, kolorów i przede wszystkim przestrzeni. W jego 
pracach dominują tematy miejskie, architektura, ale 
nie brakuje krajobrazów czy portretów. Od 2013 r. jest 
członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Przebudze-
nie na Śród-
mieściu

2014

akryl, płótno, 70 x 100 cm, 
sygn. p.d.: Szaweł Płócien-
nik 2014 oraz na odwrocie

Absolwent warszawskie-
go Studium Plastycznego 
Collage. Twórca komiksów, 
muzyk i tekściarz w zespo-
łach Apacze Z Wolnej Woli 
i Żelazna Brama. Członek 
i założyciel grypy artystycz-
nej „Obiboki”. Wyróżniony 
w Międzynarodowym Kon-
kursie Na Rysunek Saty-
ryczno – Humorystyczny 
(Muzeum Karykatury w War-
szawie, 2013). Wystawy in-
dywidualne i zbiorowe: 2003 
– wystawa rysunków, Pałac 
kultury i Nauki; 2013 – „Mi-
strzowie Polskiego Komik-
su”, Galeria Orient, Poznań; 
2013 – „Cześć Akademii! ”, 
Salon Akademii, Warszawa.

Metropolie 
34 2014

akryl, płotno, 80 x 140 cm, 
sygn. p.d.: A.Figurska

Absolwentka ASP im. Strze-
mińskiego w Łodzi. W 1999 r. 
obrona dyplomu z wyróżnie-
niem w Pracowni Malarstwa 
prof. W. Garbolińskiego oraz 
w Pracowni Projektowania 
Ubioru prof. A. Nawrota. 
Obecnie zajmuje się malar-
stwem sztalugowym, pracą 
projektową i ilustratorską.
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PIOTRAMBROZIAK

BARTOSZCZARNECKI

Sen o białym
niedźwiedziu 2014

akryl, żywica, płótno, 80 x 100 cm, 
sygn. na odwrocie

Artysta intermedialny, uczestnik wielu 
stowarzyszeń artystycznych. Absol-
went Wydziału Grafiki i Malarstwa 
łódzkiej ASP – dyplom z wyróżnieniem. 
Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki 
z 1995 r. Uczestnik wielu wystaw mię-
dzynarodowych oraz indywidualnych 
w Polsce. Artystę interesuje wędrów-
ka po zakamarkach duszy na styku 
kultur i religii od Celtów po haitańskie 
vodoo, hinduską Kamasutrę, biblijne 
przekazy katolików i Żydów. Nie znosi 
akademickiej poprawności, modnych 
postaw w sztuce, nie cechuje go tak-
że zazdrość o realizację „projektów 
artystycznych”, w których zwycięża 
spryt i dążenie do celu, a nie Sztuka 
i jej sensualne wartości. Brał udział 
w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych w Polsce i za grani-
cą, m.in.: w Galerii Opus 2012 (Łódź), 
Łódz i Vien 2012 (Wiedeń), Łódź 4 Kul-
tur 2012, Lufcik ZPAP 2011 (Warszawa), 
2010 Centrum Sztuki Impart (Wrocław), 
2010 Galerii Renes Sztuki Współcze-
snej (Poznań).

Bez tytułu 4 2014
olej, płótno, 60 x 70 cm,
sygn. na odwrocie

NIKODEMBAISER

SEBASTIANŚLĘCZKA

55 

56 

Les yeux sans visage 2014
technika mieszana, płótno, 90 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Ukończył szkołę podstawową. Samouk wychowany na germańskich 
ekspresjonistach. W swojej twórczości inspiruje się przemocą, seksem, 
okultyzmem, pornografią, egzystencjalizmem i walką o ego. Pasjonu-
ją go kobiety, skrajne emocje, sny, ukryte pragnienia i ciemna strona 
człowieczeństwa. Eksplorując erotykę i seksualność poszukuje wstydu, 
intymności oraz wyjałowionych z moralnych pobudek fantazji. Pod-
szywając to brutalnością i mrokiem przekształca brzydotę w piękno 
a piękno w zepsucie.

Carolina 2013
olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni pla-
katu prof. P. Kunce w 2002 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafi-
ką i projektowaniem graficznym. Muzyk, członek grupy muzycznej Maria 
Celeste. Wybrane wystawy: 2001 – „Les Obras”, Alcala de Henares, 
Hiszpania; 2003 – „Arch”, Galeria Gil, Kraków; 2003 – Lexmark Europe-
an Art Prize, Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2003 – „Blok Rysunkowy” 
Galeria Raster, Warszawa; 2003 – Międzynarodowe Triennale Plakatu, 
Trnava, Słowacja; 2007 – Available Art, Museumsquartier, Wiedeń. Lau-
reat nagród: w 2003, 2006 i 2012 – Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, 
Bunkier Sztuki, Kraków; 2003 – Lexmark European Art Prize, Warszawa, 
nagroda ex aequo; 2003 – 1 miejsce na Międzynarodowym Triennale 
Plakatu, Trnava, Słowacja.
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MAGDALENALASKOWSKA

PAWEŁLUBIŃSKI

Pole Mokotow-
skie IV 2014

alkid, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. p.g: Laskowska oraz na odwrocie: 
Pole Mokotowskie IV, alkid 70 x 70 cm, 
2014, Laskowska

W latach 2006–2011 studiowała na Wy-
dziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni ma-
larstwa prof. S. Baja. Aneks z ilustracji 
w pracowni dr Z. Januszewskiego. Lau-
reatka Konkursu i Przeglądu Malarstwa 
Młodych Promocje 2011 w Legnicy (I. 
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego). Brała udział w wielu wy-
stawach zbiorowych, ma także na koncie 
kilka wystaw indywidualnych. Zajmuje się 
malarstwem oraz, hobbystycznie, ilustra-
cją i fotografią. Prace w kolekcjach pry-
watnych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Roller coaster 2013
olej, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. na odwrocie: PLubiński 2013 
„Roller coaster”

Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. 
Ukończył tam studia na Akademii Jana 
Długosza, otrzymując w 2007 r. dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
prof. W. Lubosa (2007). Członek ZPAP 
Okręgu Częstochowskiego. W latach 
2008, 2011 i 2012 został stypendystą 
Prezydenta Miasta w dziedzinie plasty-
ki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i projektowaniem graficznym.

WERONIKASADLIK 59 

AGAŚWIERCZEK 60 

Silna 2014
fotografia barwna, papier fotograficzny, odbitka lase-
rowa, 1/10, 40 x 50 cm, sygn. na odwrocie: 1/10 Silna 
Weronika Sadlik 2014

Mieszka i pracuje w Warszawie. Brała udział w projekcie 
4th edition of Walking Art Tour, wystawach zbiorowych 
galerii Pociąg do sztuki. W swoich fotografiach stara się 
opowiedzieć o siłach rządzących naturą, oraz światem 
stworzonym przez człowieka.

Rojst. Dwa słońca 2014
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.b.: Aga Świerczek 
2014

Wywodzi się z grupy twórczej J. Kucaby Ruchome 
Święto. Absolwentka ASP w Krakowie, wydział grafiki 
(2005r.). Członkini ZPAP. Brała udział w wielu wysta-
wach m.in.: 2007 r. w Tarnowie Moja podrzeczywi-
stość i rzeczywistość, fotografia i malarstwo, wystawa 
indywidualna; 2008 r. w Szczecinku Nadwrażliwość, 
malarstw; 2011 r. we Wrocławiu wystawa Jubileuszo-
wa 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków 
Po Setce, malarstwo; 2012 r. w Poznaniu – wystawa 
pokonkursowa – laureatka III miejsca – przeglądu mło-
dej sztuki Untouchable w ramach Mediations Biennale, 
malarstwo; 2013 t. w Tarnowie Natura wystawa indy-
widualna; regularnie bierze udział w Aukcjach Młodej 
Sztuki. Obecnie głównym tematem jej prac jest natura.
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JUDYTAKRAWCZYK

MONIKAMARCHEWKA

63 

64 

Drzwi 2012
olej, płyta osb, płótno, 120 x 120 cm,
sygn. na odwrocie: Judyta Krawczyk-
Domańska 2012 r Warszawa

W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem malar-
stwo w pracowni prof. L. Tarasewicza na ASP 
w Warszawie. Brała udział w konkursie malar-
skim i w wystawie „Golden Kentaur” w 2007 r. 
w Monachium. W 2010 r. zdobyła Nagrodę 
im. Profesora Józefa Szajny (ASP Warszawa) 
oraz wyróżnienie w konkursie im. Adama i Ire-
ny Gawlikowskich. Wielokrotnie prezentowała 
swoją twórczość, ostatnio na indywidualnej 
wystawie „Już nie ja” w Galerii Szara Kamie-
nica w Krakowie.

Pomiędzy II 2013
olej, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. na odwrocie 

Tegoroczna absolwentka Wydziału Malar-
stwa ASP w Krakowie.Ostatnio prezento-
wana w Pałacu Sztuki w ramach wystawy 
najlepszych dyplomantów ASP. W poprzed-
nich latach brała udział w wystawach zbio-
rowych m.in.: w: Galerii Stalowa (Warszawa) 
Galeria Onamato (Kraków), Foty Kleparz (Kra-
ków), Hotel Hyrny (Zakopane).

61 

62 

ANNAZALEWSKA

ELŻBIETAKUŹNIAR

Indiańska baśń
na trzy konie 2014

akryl, płótno, 46 x 55 cm, sygn. l.d.: A. Zalewska

Ukończyła PLSP w Poznaniu, zdobywając tytuł pla-
styka ze specjalnością wystawiennictwo. Następnie 
podjęła studia związane z projektowaniem mebli 
na Wydziale Technologii drewna Poznańskiego 
Uniwersytetu Przyrodniczego, które ukończyła w 
2011 r. Obecnie zajmuje się ilustracją książkową, 
wykonując głównie prace związane z zamówieniami 
prywatnymi. W wolnym czasie projektuje niewiel-
kie formy meblowe. Laureatka licznych konkursów 
ilustratorskich.

Na wymarciu 2014
olej, płótno, 60 x 70 cm,
sygn. l.d.: EA. Kuźniar oraz na odwrocie

Studia na Wydziale Sztuki UP w Krakowie ukończone 
dyplomem z malarstwa z wyróżnieniem. Zajmuje się 
malarstwem, tkaniną artystyczną i wikliną. Udział 
w ponad 100 wystawach krajowych i zagranicz-
nych. W 2008 r. otrzymała nagrodę od Rektora ASP 
w Krakowie i J.E. Ks. S. Dziwisza za obraz o tema-
tyce sakralnej. Laureatka kilku nagród międzyna-
rodowych. Publikacja prac m.in. Dekada Literacka, 
w niemieckim Textileforum, 2012 praca została logo 
Internationale Mail Art we Włoszech. Prace znajdują 
się w zbiorach prywatnych i publicznych – Museum 
Fine Arts, Tournai, Belgia; Association Histoires de 
boites a couture, Saint Martin de la Brasque, Francja; 
Department of Art & Art History, Huntsville, Alaba-
ma, USA; Textile Colection of Szombathely, Węgry; 
Muzeum Rzemiosła, Krosno; Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź; Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 



65 JANUSZORZECHOWSKI

66 ROBERTJAWORSKI

Pod wodą 2014
akryl, płótno, 80 x 100,
sygn. p.d.: Janusz Orzechowski 2014 oraz na 
odwrocie: Janusz Orzechowski Pod wodą 2014

Ukończył studia na Wydziale Grafiki i Architek-
tury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej 
w Szczecinie w 2006 r. Dyplom obronił w Pracowni 
Plakatu i Ilustracji u prof. L. Żebrowskiego. Zajmuje 
się malarstwem, ilustracją, grafiką komputerową, 
projektowaniem wydawnictw oraz reklamy. Czło-
nek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Szczecińskiego.

Zimowa zabawa 2014
olej, płótno, 120 x 180 cm, sygn.

Malarz, urbanista, architekt. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej (2005) i grafikę na warszawskiej ASP (2009). Dwa bieguny jego inspiracji
wyznaczają twórczość naiwnych oraz malarstwo amerykańskie lat 50–70. Bliski jest mu melancholijny realizm prac Edwarda Hoppera, balansujące na granicy
reklamy popartowe malarstwo Jamesa Rosenquista oraz fotorealistyczne płótna Dona Eddy’ego. Członek ZPAP. Swoje malarstwo prezentował na wystawach
indywidualnych, m.in. w Oranżerii i Aptece Sztuki (Warszawa, 2012). Wystawy zbiorowe: 2012 Aktualności, Galeria DAP, Warszawa, 2012 XI Międzynarodowy
Jesienny Salon Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski, 2013 Abstrakcja, Galeria DAP, Warszawa.
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MATEUSZRYBKA 67 

MARZENABIS 68 

1686. Bitwa 
nierozstrzygnięta 2013

akryl, spray, płótno, 80 x 110 cm, 
sygn. p.d.: M RYBKA i opisany na 
odwrocie: MATEUSZ RYBKA, 2013, 
1686. BITWA NIEROZSTRZYGNIĘTA

Operator, montażysta filmowy i pla-
styk. Ukończył Liceum Plastyczne 
w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama 
Wizualna i roczną Policealną Szkołę 
Wideoklipu 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
akryl, płótno, 60 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: Marzena Bis /
Z CYKLU CROWD / 2013

Absolwentka Liceum Plastycznego 
w Zamościu na kierunku Tkanina Ar-
tystyczna. Studiowała na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu M. Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obro-
niła 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.
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WOJCIECHBREWKA

AGATATRAFALSKA

71 

72 

Madonna naszych czasów
akryl, olej, płótno, 140 x 100 cm,
sygn. u dołu znakiem autorskim

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. tworzy sztukę 
związaną z graffiti i street–artem. Tworząc prace, wykorzystuje 
narzędzia używane zarówno przez artystów pracujących na uli-
cy, jak i tych tworzących w zaciszach pracowni. Materiały użyte 
w pracach to gazety, skrawki tkanin, nitro, akryl, olej.

Monamour, 2014
olej, akryl, płótno, 90 x 53 cm,
sygn na odwrocie: Agata Trafalska, 2014, Monamour

Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, grafiką. Zaczynała jako samouk. 
Absolwentka socjologii UW i doktorantka polonistyki na tej uczelni. 
Obecnie (od 2011 r.) studiuje w Academy of Art w San Francisco 
w Kalifornii. Ostatnia wystawa – Times Square, New York (w ra-
mach projektu Art Takes Times Square), czerwiec 2012. Rezy-
dentka w Artestudio Ginestrelle w Assisi (Włochy). Prace artystki 
znajdują się w wielu zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie.

69 
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ANDRZEJWROŃSKI

DOMINIKSMOLIK

Mowa rąk 2013
olej, płótno, 81 x 100 cm,
sygn. l.d.: Andrzej Wroński 2013

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, 
grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wysta-
wiane były na wielu indywidualnych wystawach 
w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, 
Danii, Niemczech i Belgii. W latach 90-tych tworzył 
w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie pu-
blikował prace na łamach miesięcznika Fantastyka 
oraz Nowa Fantastyka w latach 1987–1990.

Making of soap bubbles 2014
akryl, płótno, 40 x 40 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Ma-
larstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, 
R. Łaciaka i G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył 
Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej 
z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji 
Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wielu 
krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym 
Plenerze w Rawennie (2007).
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MARTAPIÓRKO

KATARZYNAOROŃSKA(ORNO)

75 

76 

Mops 2014
olej, płótno, 30 x 40 cm, sygn. na odwrocie

Jest absolwentką wydziału Malarstwa i Gra-
fiki ASP w Gdańsku. Dyplom z malarstwa 
w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszew-
skiego. Zajmuje się malarstwem olejnym. 
W swoich obrazach łączy realistyczną 
technikę z pop surrealistyczną narracją. Jej 
obrazy charakteryzuje aura mistycyzmu, 
erotyzmu oraz melancholii. Prace publi-
kowane były w amerykańskich i polskich 
magazynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, 
Artysta i Sztuka, Art&Business.

Les Philosophes 2014
akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: ORNO OROŃSKA

Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki 
na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. 
Nagrody: I miejsce, Muzeum Narodowe 
w Kielcach „Aforyzmy Rysowane”. Wysta-
wy indywidualne: AKMERIS Kielce, „Mit-
teleuropa” Stockholm, „Vintage Curtains” 
Stockholm. Artystka inspiruje się głownie 
pytaniem o kondycję człowieka w odniesie-
niu do jego środowiska (konkretnego miasta 
czy grupy społecznej).

73 

74 

MATEUSZMALARZ

JACEKMALINOWSKI

Bombonierka 2013
technika mieszana (grafika warsztatowa – sucha igła, rysu-
nek), papier, 70 x 50 cm, sygn. u dołu Malarz 2013 oraz na 
odwrocie: Bombonierka MJMM 2013

Absolwent Instytutu Sztuki w Raciborzu. Dyplom z grafiki 
warsztatowej w pracowni prof. K. Cieślika. Obecnie student 
Opolskiego Instytutu Sztuki. Członek Grupy Wsparcia Ano-
nimowych Artystów. Zajmuje się grafiką warsztatową, ma-
larstwem i rysunkiem. Eksperymentuje i poszukuje nowych 
środków wyrazu artystycznego.

Toskania V 2014
olej, płótno, 80 x 120 cm,
sygn. na odwrocie: Jacek 
Malinowski olej 2014

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. 
Autor takich projektów jak: Ty-
dzień Kultury Chrześcijańskiej, 
Magazyn Sztuk, CAT3W – Cen-
trum Aktywności Twórczej Trze-
ciego Wieku. W Magazynie Sztuk 
prowadzi zajęcia z rysunku i ma-
larstwa dla dorosłych. Realizuje 
projekty społeczne, artystyczne 
i kulturalne w ramach Stowarzy-
szenia Wspierania Aktywności 
Twórczej FreeArt, którego jest 
prezesem. „Moje obrazy to ciągłe 
poszukiwanie ruchu, konfrontacja 
dynamicznych przestrzeni ze sta-
tyką płaszczyzn. Odkrywanie ki-
netyki koloru.”
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77 

78 

KAROLDRZEWIECKI

EDYTAHUL

Jeździec CH2 2014
akryl, olej, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. na odwrocie

Projektant, absolwent Wydziału Grafiki i Komu-
nikacji Wizualnej na ASP w Poznaniu. Dyplom 
w pracowni L. Talejko–Kwiatkowskiego. Trzy 
lata w pracowni scenografii zaowocowały ze-
stawem 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 twór-
czej pracy, obecnie zajmuje się grafiką użytkową 
oraz malarstwem. Prowadzi rodzinną Galerię 
Sztuki Łaźnia.

Zwierzę 14-XII
technika mieszana, płótno 140 x 100 cm

Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa 
na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdań-
sku. Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa 
rysunku” na UMK w Toruniu (2011), „Bliskoznacz-
nie” – wystawa zbiorowa malarstwa w Muzeum 
ASP we Wrocławiu (2012); Wystawa dyplomo-
wa „Wizerunki Zoomorficzne” w Galerii Pionova 
w Gdańsku (2012); „Opowieści Niesamowite II” 
– las oliwski (2012); „Hortus Conclusus – Ogród 
szalony” – galeria Pionova w Gdańsku (2013); 
„I Pomorskie Triennale Sztuki” – Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie (2013).

NATALIAKEBALO 79 

KRZYSZTOFTURLEWICZ 80 

Bez tytułu
olej, akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. na odwrocie

W 2010 r. ukończyła Lwowskie Kolegium 
Sztuk Pięknych i Dekoracyjnych im. I. Trusza 
na wydziale ceramiki artystycznej. Obecnie 
jest studentką IV roku École Supérieure des 
Beaux-Arts w Tuluzie. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i grafiką. Wybrane wy-
stawy: 2012 – wystawa „Różowe” w Galerii 
Wiatrak, Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa 
„Wiwat Akademia!” w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w Krakowie, wystawa zbiorowa 
„Kwiaciarnia” w Otmuchowie.

Elektryfikacja IX 2014
akryl, olej, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. na odwrocie

obraz wystawiony na finale VI edycji konkursu 
Arte Laguna Prize w Wenecji

W latach 2004–2008 ukończył studia licen-
cjackie z konserwacji dzieł sztuki w PWSZ 
w Nysie, a następnie w latach 2008–2010 
studia magisterskie z malarstwa na wydzia-
le artystycznym UMCS w Lublinie (dyplom 
w pracowni prof. T. Zawadzkiego). Finalista 
prestiżowych konkursów artystycznych. 
Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 
„Wyrazistość rzeczy” – Miejska Galeria Sztu-
ki, Częstochowa 2014; Wystawa konkursowa 
im. Gepperta – Galeria Awangarda, Wrocław 
2013; „Elektryfikacja” – Młode Forum Sztuki, 
Galeria Biała, Lublin 2011.
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MARTASZAREK

DANUTAWÓJCIK

83 

84 

Young Violinist 2014
akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.

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

Ptaki Hitchcocka 2014
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. i opisany 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 sztu-
ki – kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych. Pracując nad różnymi realizacjami 
artystycznymi (m.in. projekty witraży), nie rezygno-
wała z malarstwa. Nadal maluje, a inspiracje czer-
pie z otaczającej ją rzeczywistości. W malarstwie 
szczególnie pociąga ją ekspresja, silne emocje, 
tajemnica, zabawa kolorem, symbolami, wolnymi 
indywidualnymi skojarzeniami na temat rzeczywi-
stości i osobistych doświadczeń. Inspiruje ją ta-
niec współczesny, teatr, wybrana muzyka, ludzka 
dusza, egzystencja, ludzkie instynkty... Wystawia-
ła m.in. w Akademii Centrum Kultury w Lublinie, 
Klubie Centrala w Lublinie oraz w Lipskim Centrum 
Kultury. Obecnie przygotowuje się do kolejnej wy-
stawy indywidualnej.

81 

82 

ANITATOMALA

NATALIAPASTUSZENKO

Las 2012
technika mieszana, grafika cyfrowa 1/15, 40 x 80 cm, 
sygn. na odwrocie: Anita Tomala Las

Urodzona w 1989 r. w Lipsku. Absolwentka Wydziału 
Grafiki ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w pracowni ilustracji pod kierunkiem prof. A. 
Machwic–Adamkiewicz.

Ludzie i ptaki 2013
technika autorska, szelak, płótno, 40 x 40 cm,
sygn. na odwrocie

W 1996 r. ukończyła wydział architektury Ukraińskiej 
Akademii Sztuk w Kijowie, w pracowni prof. I. Szpary. 
Zajmuje się grafiką, malarstwem, ilustracją książkową 
oraz projektowaniem wnętrz. Prowadzi zajęcia pla-
styczne z dziećmi. W 2007 r. była stypendystką pro-
gramu „Gaude Polonia” Ministra Kultury RP. W 2010 r. 
jako ilustrator współpracowała z pismem Zwierciadło 
(ilustracje do powieści filmowej Macieja Stuhra). Obec-
nie mieszka i pracuje w Kijowie. Brała udział w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w Ukrainie, 
Polsce, Niemczech, Słowacji i w Czechach.
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85 EDYTADUDUŚ

86 BARTEKJARMOLIŃSKI

Urodziłam się
w chmurach 2013

akryl, płótno, 120 x 90 cm,
sygn. p.d.: ed 2013 oraz na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 
2013 r.). Skupia się na malarstwie sztalugo-
wym oraz kolażach. Wzięła udział w wielu wy-
stawach zbiorowych oraz prezentowała swoje 
prace na wystawach indywidualnych. Ważniej-
sze z nich: Strangers in Paradise, Amsterdam 
2013: Prix de Peinture 2013, Paryż; Konkurs 
malarstwa „Postawy” I edycja, Galeria Centrum 
Innowacyjności, Wrocław, 2013 r. W 2013 r. jed-
na z jej prac otrzymała dwukrotne wyróżnienie 
przez kurator Galerii Saatchi Rebeccę Wilson 
poprzez dodanie do Nowej Kolekcji Magazynu 
Saatchi.

Avatar 2012
akryl, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. l.d. oraz na odwrocie

Rocznik 1975. Studia na ASP im. W. Strzemiń-
skiego w Łodzi, dyplom w 2001 r. Ma w swym 
dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych 
oraz udział w wielu wystawach zbiorowych. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pra-
cownia w Krakowie. Prace w zbiorach: Regio-
nalna Zachęta Śląska, Katowice, BWA Galeria 
Bielska, Bielsko–Biała, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź, Fundacja Ateneum, War-
szawa, Kolekcja Hestii, Sopot. Laureat licz-
nych nagród i wyróżnień, m.in.: I Piotrkowskie 
Biennale Sztuki, ODA ART, 5 nagroda (2011), 
Nominacja do nagrody, Triennale Młodego 
Malarstwa im. M. Michalika, Miejska Galeria 
Sztuki, Częstochowa (2010) 39. Bielska Jesień, 
wyróżnienie EXITu, Bielsko–Biała (2009), 2–ga 
nagroda w konkursie „Artysta i jego dzieło” 
kwartalnika „Malarstwo Polskie”, Łódź (2007).

PAWEŁZAKRZEWSKI 87 

MARTABILECKA–DUDZIŃSKA 88 

W czepku urodzony 2014
akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. p.d.: PZ oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa SWPS 
w Warszawie, były student ASP w Poznaniu 
na Wydziale Multimediów, obecnie kończy 
kierunek Realizacji Filmowej i Tv w PWSFTViT 
w Łodzi. Artystyczne pola jego działań to film, 
sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy wyświe-
tlał 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, Sztu-
ko Branie. Jego malarstwo to ekspresyjne, gra-
ficzne kompozycje, czasem groteskowe. Inspi-
racje czerpie z twórczości Pollocka, Basquiata, 
Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykańskiej 
sztuki etnicznej.

Waterland XXII 2014
akryl, płótno, 70 x 90 cm,
sygn. l.d.: MARTA BILECKA

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Ma-
larstwa. Dyplom uzyskała w 2002 r. w Pracowni 
Malarstwa prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni 
Technik Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka, 
realizując projekt książek autorskich. Aktualnie 
zajmuje się malarstwem i ilustracją. Swoje pra-
ce prezentowała na wystawach indywidualnych 
oraz zbiorowych. Do najważniejszych 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 Dzie-
ci w Lizbonie.
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MARTAKURCZYŃSKA

KAROLINAMATYJASZKOWICZ

91 

92 

89 

90 

PAULINAMAKSJAN

MAŁGORZATASĘK

Blue 2014
akryl, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Gdań-
sku. Studiowała w pracowniach 
prof. M. Targońskiej, prof. J. Okrassy 
oraz robiła specjalizację ze sceno-
grafii u prof. A. Markowicza. Dyplom 
w pracowni malarstwa prof. M. Świe-
szewskiego. W 2007 r. reprezentowa-
ła Polskę na Włoszech na Biennale 
Młodych Artystów z Europy i Krajów 
Śródziemnomorskich w Egipcie. Jej 
happening „Zapis tańca” została wy-
różniona na Famie w Gdyni. W 2008 r. 
wyróżniona prestiżową nagrodą Arty-
styczna Podróż Hestii.

Bez tytułu 2013
akryl, płóto, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: Sęk

Ukończyła z wyróżnieniem ASP 
w Łodzi w 1999 r. Dyplom z malar-
stwa i projektowania ubioru, zdoby-
ła nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi 
w 2000 r. W 2004 r. miała wystawę 
zbiorową z najzdolniejszymi absol-
wentami pracowni malarskiej prof. M. 
Wagnera i M. Wilczyńskiego. Zajmuje 
się głównie malarstwem akrylowym (te-
matem są ludzie, zwłaszcza interesuje 
ją świat kobiet) i ilustracje.

Michiko 2014
akryl, płótno, 92 x 73 cm,
sygn. l.g.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wy-
różnieniem PSP w Warszawie, dyplom 
z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. Absol-
wentka Historii Sztuki na UKSW w Warsza-
wie. Autorka książki o sztuce japońskiej 
„Wierzenia, legenda, mit – symbolika 
japońskich netsuke”. Członkini Polskie-
go Stowarzyszenia Sztuki Orientu. Uzy-
skiwała wyróżnienia w wielu konkursach 
plastycznych, np. na projekt biżuterii dla 
firmy Kruk. Brała udział w wystawach arty-
stycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” 
w galerii Kuluary/Studio w Warszawie. 
Współpracuje w warszawskimi galeriami, 
jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych.

Sierpniowi
kochankowie 2013

akryl, płyta, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: K. MATYJASZKOWICZ 2013

W 2008 r. ukończyła Wydział Tkaniny 
i Ubioru (łódzka ASP im. W. Strzemiń-
skiego), kierunek studiów i specjalność 
wzornictwo, projektowanie tkaniny. Praca 
dyplomowa: „Czy to Łódź” cykl tkanin in-
spirowanych pejzażem zurbanizowanym. 
Pracownia Druku Na Tkaninie pod kierun-
kiem prof. K. Jaguczańskej–Śliwińskiej, 
aneks: Pracownia malarstwa pod kierun-
kiem prof. J. Zduniewskiego praca pisem-
na „T–shirt. Kult, Ideologia, Sztuka” pod 
kierunkiem prof. K. Czajkowskiej.
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STANISŁAWTOMALAK

PIOTRSAKOWSKI

95 

96 

93 

94 

MIRELLASTERN

KONRADSTAFIŃSKI

Przenikanie 2011
technika własna, akryl, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. p.d.: Mirella Stern 2011 oraz na odwrocie

Ukończyła Krakowską Akademię Pedagogiczną na wy-
dziale: sztuka, (dyplom z malarstwa – pracownia dr A. 
Pieńka). W latach 2000–2010 brała udział w wielu 
wystawach zbiorowych w kraju. Obecnie kontynuuje 
indywidualną pracę twórczą, oddając się malarstwu 
i projektowaniu scenografii do przedstawień teatral-
nych. Głównym tematem prac artystki jest człowiek. 
Malarka chętnie posługuje się określeniem człowiek wi-
dziany od wewnątrz. Najczęściej przedstawia ludzi pod 
postaciami drewnianych lalek, marionetek, kamiennych 
posągów, pozwalając im samym opowiadać własną, 
krótką historię na moment zatrzymaną w obrazie.

Przezroczyści 2013
olej, płótno, 70 x 50 cm,
sygn. l.d.: Stafiński`13 oraz na odwrocie

W latach 2006–2011 studiował na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Laureat I nagrody w konkur-
sie malarskim „Expositio Buma – przedsiębiorczość 
w architekturze Krakowa. W malarstwie interesuje go 
głównie tematyka miejska, istnienie człowieka w zur-
banizowanym świecie różnobarwnych fasad budynków, 
pojazdów i świateł neonów. Realizuje swoje pomysły 
nie ograniczając się tylko do techniki olejnej. Chętnie 
wykorzystuje również możliwości jakie dają farby akry-
lowe, czy też akwarele. Żyje oraz pracuje w Krakowie 
i coraz bardziej zagłębia się w świat malarstwa.

Fragment 207
dyptyk, akryl, technika własna, płótno, 2 x 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów: S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. Od 1975 r. 
zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe, realizm fantastyczny, a od 2000 r. coraz częściej skłania się 
w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Laureat 
II Konkursu Malarskiego Zadra 2009. Jego prace wielokrotnie pojawiały się na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in.: Young Internationalb Contest 
of Contemporary Art (2011), 7 Biennale Miniatury; Częstochowa (2012), „Pejzaż współczesny”; Częstochowa (2013), Triennale Małych Form, Toruń (2013), VII 
Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia (2013), VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz (2013).

Król Gór. Rezerwat wyobraźni 
dla oczu duszy 2014

akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie: Król Gór. Rezerwat 
wyobraźni dla oczu duszy. P.S. 14

W twórczości posługuje się różnymi mediami. Jego projekty łączą 
tradycję sztuki konceptualnej, minimalnych działań efemerycz-
nych z refleksją na temat postprodukcji. Prace pokazywał m.in.: 
w Otwartej Pracowni w Krakowie, Austriackim Forum Kultury 
w Warszawie, Galerii Foksal oraz warszawskiej Zachęcie. Jego 
prace znajdują się w państwowych kolekcjach sztuki: Lubelskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, BWA w Zielonej Górze oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. Austrii, Francji, 
Niemczech).
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AARONBEKER

VIOLAGŁOWACKA
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100 

97 
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MAŁGORZATAJASTRZĘBSKA

ALEKSANDRASUPIŃSKA

NR 391 2014
akryl, płótno, 46 x 116 cm, sygn. na odwrocie: MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA 23.IV.2014. 391.

Dyplom (2001) na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie główną rolę odgrywa koncepcja, kon-
strukcja i kolor. Wystawy indywidualne i grupowe w kraju i za granicą, m.in.: „Geometria oka” (2006) Warszawa, „Kalejdoskop” (2007) Warszawa, „O obrotach 
barw” (2008) Warszawa, „Geometrie der Farben” (2009) Hannover, „Poza czasem” (2009) Warszawa, „Hasior – Reinkarnacje” (2012) Zakopane, „Dom Kobro” 
(2012) Łódź. Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.

Dresden 2013
sitodruk, papier, 100 x 70 cm,
sygn. u dołu: Dresden sitodruk 1/12 
Aleksandra Supińska 2013 rok

Absolwentka ASP w Warszawie, w 2014 r. 
otrzymała dyplom z wyróżnieniem dziekańskim 
na wydziale grafiki w pracowni prof. Smolnic-
kiego. W 2011 r. ukończyła EAS. W 2012 r. 
przebywała na semestralnej wymianie z Uni-
versidad del Pais Vasco w Bilbao na Wydziale 
Sztuk Pięknych. Brała udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za gra-
nicą. W 2012 r. zdobyła nagrodę Dziekana ASP 
w konkursie „Grafika Warszawska” oraz tytuł 
artysty tygodnia w Wakacyjnym Maratonie 
Sztuki.

Wesoła infantka prosi
o największe ciastko
olej, płótno, 170 x 130 cm, sygn. na odwrocie

Road, z cyklu Camp 2013
tempera, płótno, 65 x 92 cm,
sygn. p.d.: Vioxx oraz na odwrocie

W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale Artystycz-
nym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracow-
ni 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.
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MARIUSZDYDO

DOMINIKAGROSS

MuMu, model Black Pollock,
z cyklu Air Virgin 2014

ceramika szkliwiona, malowana wszkliwnie farbą i naszkliwnie 
złotem, edycja limitowana, 29 x 49 x 64 cm,
sygn. na spodzie: 6/100/2014

Air Virgin to cykl poświęcony erotycznym zabawkom do złudzenia 
przypominającym dziecięce dmuchańce. Artysta postanowił po-
drzeć instrukcję obsługi i zmienić funkcje użytkową na duchową 
kontemplację. Dziecko wzięło górę nad testosteronem i zabawka 
przekształciła się w zabawę, co wyzwoliło masę endorfin, a bo-
haterowie zabaw odzyskali niewinność.

W latach 1999–2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale 
rzeźby. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czyn-
nie 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.: Zewnętrz-
nej Galerii Miasta Tarnów. Wraz z grupą wziął również udział 
w wystawach na szlakach Bieszczadzkich Gór.

Time will tell 2014
odlew gipsowy, płatki miedzi, drut miedziany, biteks, 55 x 40 x 
22 cm, sygn. l.d.: Dominika Gross

W 2013 r. ukończyła studia magisterskie na wydziale Architek-
tury Wnętrz Krakowskiej ASP. Rzeźbiarka, architekt wnętrz, 
projektantka produktu.

AUKCJA MAP I WIDOKÓW ZIEM POŁUDNIOWEJ POLSKI
18 PAŹDZIERNIKA | SOBOTA | GODZ. 17

KRAKÓW | ANTYKWARIAT AB | I PIĘTRO | RYNEK GŁÓWNY 43

Widok Krakowa z dzieła G.Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”, Kolonia 1617 r.,
miedzioryt kolorowany, wymiary: 37 x 107 cm

ANTYKWARIAT AB
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TOBOLEWSKI Tomasz 21
TOMALA	ANITA	 	 81
TOMALAK Stanisław  95
TRAFALSKA Agata  72
TURLEWICZ Krzysztof 80
TWARDOWSKI	Arkadiusz (K.I.M.) 24
URBANIAK Katarzyna  32
WOJTYSEK Tomasz  11
WÓJCIK Danuta  84
WROŃSKI Andrzej  69
WRÓBEL Grzegorz  50
WRZESIŃSKI Marek  40
ZABAWA Maciej  33
ZAKRZEWSKI Paweł  87
ZALEWSKA Anna  61
ZWARYCZ Ewa  25

AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

SOPOCKI DOM AUKCYJNY

przygotowanie aukcji Iwona Pleskot • Marcin Krajewski • Dorota Kulawczuk • Anna Dylicka

opracowanie katalogu Iwona Pleskot • Marcin Krajewski • Dorota Kulawczuk • Anna Dylicka

zdjęcia z archiwów artystów • Marcin Salwa • Dorota Kulawczuk

projekt katalogu, skład i prepress AIART Adam Łuczak • www.aiart.pl


