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1.

Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży 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
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2.

Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.

3.

Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania 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” (formularz 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 licytantem, 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%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom
Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

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:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

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.

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.

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

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny

powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 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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OLGAGRALEWSKA

M

oje malarstwo to zbiór lapidarnych
bon-motów, myśli rozwiniętych
przez kolor i formę. Jest ono usytuowane, gdzieś między poetyką,
a dramatem, nie ucieka od fabuły,
ale domaga się dialogu z widzem,
wrażliwym na niedopowiedzenia abstrakcji. Lubi barokowy koncept, ponadczasowy pure nonsens, żonglerkę kontekstami. Lubi zaskakiwać. Wskazówką
interpretacyjną obrazów są ich tytuły.

Wybór mojej drogi artystycznej nie był spontaniczny.
Spontaniczne było zapewne malowanie wszystkim po wszystkim
w dzieciństwie. Kojarzy mi się ono także z wygrywanymi przez
moją siostrę międzynarodowymi konkursami plastycznymi i nagrodami rzeczowymi w postaci dobrych farb i kredek. Doceniłam
to kilka lat później, bo wtedy jeszcze ostrzyłam ołówki, by…i tak
chwycić w dłoń długopis i nie dręczyć dłużej dziecięcej wizji
czynnością strugania. Spontaniczny nie był też wybór miejsca
studiów – to miał być Kraków. Krakowski klimat sprzyja twórczości – smog skutecznie powstrzymuje przed częstym opuszczaniem pracowni, co niewątpliwie służy powstającym obrazom;
zaś halny, także nieoszczędzający Krakowa, pozwala dostrzec
w „wirach powietrznych” kompilacje wszystkiego, skondensowaną rzeczywistość – od opustoszałych ulic – po szybujących
śmiałków z jamnikami na smyczy. Nie inspiruje mnie to jednak
w takim kierunku jak Marca Chagalla.
Obrazy, które tworzę, utrzymane są w wąskiej gamie
kolorystycznej, bladych różach, ciepłych brązach, chłodnych
błękitach, stłumionych turkusach, niekiedy przełamuję je mocnym akcentem, co zwykle ma podłoże symboliczne. Charakteryzuje je bogata materia malarska, impastowe uwypuklenia,
które nadają im przestrzenności i porządkują plany. Pracuję
najczęściej w technice akrylowej. Zaadaptowałam ją jako tę,
która nadąża za moją ekspresją, nie spowalnia mojego aktu
tworzenia. Jest elastyczna i podległa – mojej ręce, pędzlowi =
przedłużeniu wizji. Szybko chłonie koncept w gotowości przyjęcia kolejnych warstw.
4

 Z miłości do kofeiny wielopostaciowej, 2014 r., akryl na płótnie 40 x 80 cm
 Epizod ze szczęściem, 2014 r., akryl na płótnie 50 x 60 cm

Warstw jest wiele... czasem pod warstwą jakby wulkanicznego pyłu, czasem „warstwą śmiechu” wyłaniają się bohaterowie moich obrazów, niekiedy jest to tylko zarys ich obecności. Bywa, że postacie pojawiają się całkiem nieproszone, ale
nie w mojej mocy jest wyproszenie ich z powierzchni płótna.,
bo akurat wypełniają obowiązek względem swoich psów, wyprowadzając je na spacer pomiędzy smugami farby, dopijają kawkę
na krawędzi impastu czy łowią śledzie w kałużach laserunku.
Lubię swoich pociesznych, a czasem zadziornych towarzyszy,
lubię, gdy nawiązują relację z wyimaginowanym tłem, jak zmagają się z materią, a już najbardziej, kiedy swoją osobą zafrapują
realnego widza… wówczas czuję, że malarstwo to budowanie
relacji.
Zagadnieniem, które aktualnie najsilniej determinuje
mnie do działań twórczych, co dotyczy także prezentowanego
obrazu, jest szeroko pojęta dychotomia, co wyraża się zarówno
w warstwie treściowej (dychotomia życia, relacji międzyludzkich
itp.) – jak i strukturalnej – w rozwiązaniach malarskich. Malarstwo
jest dla mnie celem „do”, nie zaś celem samym w sobie █
Opracowanie: Olga Gralewska, SDA Modern

 Malarz II, 2013 r., akryl na płótnie 50 x 61 cm
 Calder bawi, 2014r., akryl na płótnie 100 x 80 cm
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BIANKASZLACHTA

3

DAMIANCOSMA
Manifest ekologiczny,
z cyklu Kozy

2013

akryl, marker, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

2

Artystka sztuk plastycznych, absolwentka Wydziału
Artystycznego ASP w Katowicach. W 2013 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem za cykl Kozy, zrealizowany w Pracowni Druku Płaskiego prof. J. Budki. Jej
prace znajdują się w m.in. w kolekcji Muzeum Sztuki
Narodowej na Tajwanie, w kolekcjach prywatnych
w Polsce oraz pojawiły się na wystawie w Saatchi
Gallery w Londynie. Wybrane wystawy: 2013 – wystawa indywidualna, Gramofon, Katowice; 2013 –
Przegląd Współczesnej Litografii Polskiej, Galeria
BWA, Kielce; 2013 – 8 Biennale Grafiki Studenckiej,
Poznań; 2012 – The 15th International Biennial Print
Exhibition, Taiwan; 2010 – Uśmiech Chopina, Muzeum Karykatury, Warszawa. W poszukiwaniach
twórczych zainteresowana rolą percepcji wizualnej
w kształtowaniu idei.

AGNIESZKAŚWIERCZEK
Żurawie krzyczą

2014

akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p. krawędź: Aga Świerczek 2014
W 2000 r. rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki
krakowskiej ASP, gdzie uczyła się malarstwa w pracowniach prof. L. Misiaka i prof. J. Pamuły. W 2005 r.
obroniła dyplom magisterski z fotografii u prof. Z.
Łagockiego. Członkini Związku Polskich Artystów
Plastyków o/Wrocław. Brała udział w wielu wystawach, m.in. w 2007 r. w Tarnowie „Moja podrzeczywistość i rzeczywistość” – fotografia i malarstwo,
wystawa indywidualna; w 2008 w Szczecinku „Nadwrażliwość”; w 2011 we Wrocławiu wzięła udział
w wystawie Jubileuszowej 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków „Po Setce”.

6

Nice evening (z cyklu „Different state”)

2014

akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d. D.Cosma/2014
W 2000 r. uzyskał dyplom z rysunku w pracowni prof. F. Sztuki na wydziale plastycznym WSP w Częstochowie.
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SABINAFABRYCZNY

ANNAMASIUL-GOZDECKA
Gitara
Orange

2014

akryl, węgiel, płyta, 70 x 100 cm,
sygn. l.g. S. Fabryczny oraz na odwrocie
Absolwentka ASP w Łodzi. Dyplom w 2011 r. pod
kierunkiem dr. hab. K. Kuskowskiego. Laureatka
Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 6 w 2011 r.
Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy instalacje.

5

technika mieszana (olej, akryl, papier, płótno), 50 x 81 cm, sygn. p.d.:
A.Gozdecka 2010 oraz na odwrocie:
Anna Masiul-Gozdecka 2010
Dyplom z malarstwa na warszawskiej ASP, w pracowni prof. K. Wachowiaka w 2000 r. Dodatkowe specjalizacje: fotografia (pod kierunkiem
prof. R. Szaybo) oraz film animowany
(pod kierunkiem prof. D. Szczechury). Zajmuje się grafiką komputerową
i fotografią, malarstwem realistycznym i abstrakcyjnym. Jej obrazy
znajdują się w wielu kolekcjach
w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii oraz na Tajwanie.
W 2007 r. powstała kolekcja 20 obrazów abstrakcyjnych namalowanych
na zlecenie londyńskich projektantów Metro Desing Consultants dla
Ujima Housing Group.

ZBIGNIEWBLEKIEWICZ

ANDRZEJDOMŻALSKI

Para

8

2010

2009

6

7

Trzy czerwienie 2014

akryl, tektura, 70 x 50 cm,
sygn. p.d. And. Domżalski 09

olej, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. p.d. Z. Blekiewicz

Wszechstronny artysta: malarz, grafik, scenograf,
architekt. Ukończył malarstwo w gdańskiej ASP
w pracowni prof. J. Żuławskiego. Współpracuje
z przodującymi galeriami w USA (przynależy m.in.
do grupy amerykańskich artystów Venice Beach).
Wystawiał swoje prace w wielu krajach na świecie
(Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, USA). Wybrane wystawy: 2008 – Galeria Midea Bis, Warszawa;
2005 – The Galery Wawgh, Los Angeles (USA); 1987
– Michael Kazan, Nowy Jork (USA).

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.

9

RENATAMAGDA

8

9

ANDRZEJWROŃSKI
Wspomnienie wieczoru
akryl, płótno, 100 x 70 cm,
opisany i sygnowany na odwrocie
Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Absolwenta
Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie
Rzeszowskim (specjalizacja z malarstwa
w pracowni prof. Białogłowiecza i prof. Boruty). Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa
krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem,
scenografią oraz architekturą wnętrz. Wybrane wystawy: 2014 – wystawa zbiorowa, hotel
Galaxy, Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa,
Stary Browar, Poznań.

MAHMOODHAYAT
Espoir de Muse
Perły

2013

olej, płótno, 73 x 60 cm,
sygn. l.d.: Andrzej Wroński 2013
Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego
prace wystawiane 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
publikował prace na łamach miesięcznika
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach
1987‒199 0.
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10

2013

węgiel, pastel, kredka, akwarela, papier,
75 x 75 cm, sygn. p.d.: Mahmood Hayat 2013
Artysta urodzony i mieszkający w Lahore
w Pakistanie. Ukończył National College of
Arts w Lahore. Poza akademią, rozwijał techniki malarskie i był aktywnie zaangażowany
w działalność w rodzinnej firmie Messrs Sharif
Hayat, projektującej i wykonującej wnętrza
w klasycznym francuskim stylu oraz innych
klasycznych stylach architektonicznych. Jest
wykładowcą Furniture Design w Pakistańskim
Institute of Fashion and Design oraz prowadzi
prywatne lekcje rysunku. Najważniejsze wystawy: 2013, Nia Rang Art Gallery, Lahore,
Pakistan; 2014, Artisan, Charity 2014 March
Exhibition Islamabad – My Art World; 2014,
Creativ Team USA – Artist/Talent Pakistan Movement 2014; 2014, „Beauty as a Remedy for
Life” ahoor-ul-Akhlaq Gallery, National College
of Arts, Lahore. Jego prace są tworzone z pasją, a sam proces twórczy stanowi odzwierciedlenia jedynie techniki i warsztatu, ale jest
przepełniony inspiracją, emocjami i uczuciem.
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MAREKRACHWALIK

11

Bez tytułu

WALDEMARBOROWSKI
2010

akryl,płótno, 40 x 60 cm,
sygn. na odwrocie
Studiował na ASP w Warszawie. W 2011 r. zdobył nagrodę
włoskiej telewizji „Arte 24”.
Wystawiał m.in.: w Galerii van
Golik (Warszawa, 2010), Galerii
Sztuki Współczesnej (Opole,
2010), Galerii Grażyny Kulczyk
(Poznań, 2004). Artystycznie
interesuje go realizm magiczny
i rosyjska ezoteryka.

DILANABDULLA

W 2006 r. ukończył PLSP im. J.
Malczewskiego w Częstochowie. Studia na Wydziale Malarstwa na ASP w Katowicach.
Dyplom z medalem w pracowni
prof. I. Walczaka w 2012 r. Zajmuje się malarstwem surrealistycznym. Uczestnik wielu
wystaw zbiorowych i indywidualnych, np. Gdańsk 2012 – wystawa zbiorowa pt. „Najlepsze
Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”, 2011 – wystawa zbiorowa
studentów ASP w Katowicach
w Galerii „Synagoga” ZSP Jarosław i wystawa indywidualna,
grafiki, klub Fraktal, Mikołów,
2010 – wystawa indywidualna
podczas Festiwalu Sztuki Wysokiej (Elektrociepłownia Szombierki) w Bytomiu.

MAREKWRZESINSKI
Złote góry

14

2014

akryl, olej, płótno,
80 x 120 cm,
sygn. p.d. Dilan Abdulla 2014
na odwrocie opisany
Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie i studia
z historii sztuki na UG. Najczęściej maluje pejzaże, które są
dla niego pretekstem do eksperymentów z formą i kolorem.
Motywem powtarzającym się
w jego obrazach są góry, których potęga i piękno stale go
inspirują. Wybrane wystawy:
„Sztuka Młodych”, Galeria
Sztuki Disegno – BTD Koszalin
2013; „Odkrytki z pamięci”, CK
Białogard 2013.

12

2008

olej, płótno, 90 x 120 cm,
sygn. na odwrocie

Dobrycerz

12

13

Poza prawem 2014
akryl, olej, płótno,
100 x 120 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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15

MARIASZESZUŁA

Square

MAGDALENAKWAPISZ-GRABOWSKA

17

2014

olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2012 r. obroniła
dyplom na kierunku Architektura Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem wnętrz, identyfikacją wizualną i grafiką.

Figura

2014

olej, płótno, 100 x 60 cm, sygn. na odwrocie

16

MAŁGORZATAJOJNOWICZ

W 1999 r. ukończyła ASP w Krakowie (filia Katowice). Obecnie mieszka i pracuje w Hamburgu. Brała udział w wielu wystawach
i konkursach, m.in.: W ARTPrize exhibition,
Grand Rapids (USA 2009 i 2010), na 1 st 2010
Showcase Winner Artslant oraz w Chelsea
International Fine Art Competition (2010,
zwyciężczyni Annual Internet Exposure on
Art-Mine.com).

10 z cyklu Pejzaże Nierealne
olej, płótno, 40 x 40 cm, sygn. p.d. M.Jojnowicz
Ukończyła ASP we Wrocławiu, dyplom na kierunku architektura wnętrz
otrzymała w 2000 r. Studiowała malarstwo w pracowni prof. W. Gołkowskiej
i P. Błażejewskiego. Uprawia malarstwo, fotografię artystyczną, malarstwo
ścienne, ilustracje oraz projektuje wnętrza. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i uczestniczyła w wystawach zbiorowych. Została wyróżniona
w kilku konkursach malarskich oraz fotograficznych.

14

15

18
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MAŁGORZATALIMON
JOANNATOKARCZYK
Dzień i noc
w niebieskiej
sukience

2013

olej, płótno, 50 x 70 cm,
sygn. p.d.: TOja

Montagnia

Absolwentka PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem i ASP w Poznaniu.
Uczyła się w pracowni prof. J. Waltosia,
w 2004 r. obroniła dyplom na Wydziale
Grafiki i Komunikacji Multimedialnej.
Współpracuje m.in. z wydawnictwami
Zielona Sowa, Nomos, Wydawnictwo
Literackie. Jest autorem „Urban Orchid” – motywu przewodniego w jednej
z kolekcji Arkadiusa. Projektowała i malowała wnętrza Ścianki Wspinaczkowej
FORTECA w Krakowie. Udział w międzynarodowych akcjach artystycznych
oraz ponad 20 indywidualnych i zbiorowych wystawach malarstwa.

olej, płótno, 90 x 70 cm, sygn. p.d.

2014

W 2012 r. ukończyła malarstwo w gdańskiej ASP w pracowni
prof. M. Świeszewskiego. Jako stypendystka Programu Erasmus studiowała również na Accademia degli Belle Arti di Brera
w Mediolanie. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach
w Polsce, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Wybrane wystawy:
2013 – wystawa indywidualna w Bibliotece Pałacu Branickich,
Białystok; 2012 – wystawa zbiorowa „Reminiscencje”, Chojnice;
2011 – „Martwa natura wiecznie żywa”, Nadbałtyckie Centrum
Kultury, Gdańsk.

MARTAKOZIŃSKA

21

MAŁGORZATASĘK
Akt leżący

20

2011

akryl, płótno, 100 x 120 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej na ASP w Łodzi. W 2004 r uzyskała
dyplom z malarstwa oraz multimediów.
Kluczowym tematem w jej malarstwie
jest akt kobiecy. W swych pracach nie
wyraża dosłownie realnych postaci,
lecz z empatią, ekspresyjnym pociągnięciem pędzla ukazuje nam kobiety
nieuchwytne, które symbolicznie ukazują nie tylko fizyczność, ale również
emocje. Jej prace znajdują się m.in.
w kolekcji Polskiej Ambasady w Watykanie oraz w kolekcjach prywatnych
w Polsce, Anglii, Niemczech, Szwajcarii, El Salvadorze.

16

Remember Summer 11

2014

akryl, płótno, 120 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 absolwentami pracowni malarskiej prof. M. Wagnera i M.
Wilczyńskiego. Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym (tematem są ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat kobiet) i ilustracje.

17

22

ALICJAHABISIAK-MATCZAK
Felicita
z cyklu Dolce Vita

2014

JACEKMALINOWSKI

olej, płótno, 40 x 50 cm,
sygn p.d.: Alicja Habisiak Matczak 2014

23

W latach 1997‒2002 studiowała na Wydziale
Grafiki i Malarstwa ASP im. W. Strzemińskiego
w Łodzi. W 2002 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowyych prof. K. Wawrzyniaka. W 2003 r. uzyskała
stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła
półroczny staż graficzny na ASP w Urbino
we Włoszech. Od 2002 r. jest asystentką w Pracowni Podstaw Kompozycji prowadzonej przez
dr hab. D. Wieczorek na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. W latach 2004 – 2006
doskonaliła swoje umiejętności dydaktyczne
i warsztatowe jako asystentka na Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki Artystycznej
KAUS w Urbino. W 2009 r. obroniła swoją pracę
doktorską.

KATARZYNAOROŃSKA(ORNO)

2014

olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie:
Jacek Malinowski olej 2014
Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor takich
projektów jak: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej,
Magazyn Sztuk, CAT3W – Centrum Aktywności
Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazynie Sztuk
prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych. Realizuje projekty społeczne, artystyczne
i kulturalne w ramach Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej FreeArt, którego jest
prezesem. „Moje obrazy to ciągłe poszukiwanie
ruchu, konfrontacja dynamicznych przestrzeni
ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki
koloru.”

TOMASZMATCZAK
Ciepło – zimno

18

Toskania XXVII Terrapille

2014

24

Łąka z bocianami

25

2012

akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: Orno Orońska

olej, płótno, 34 x 50 cm,
sygn. p.d.: Tomasz Matczak 2012

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

W latach 1997‒2002 studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. W 2003 r. obronił
dyplom w Pracowni Technik Litograficznych.
Od 2004 r. asystent prof. W. Warzywody w tejże
pracowni. W 2003 r. Dyplom Roku w Centralnym
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 2010 II nagroda
w konkursie poświęconym pamięci Jana Pawła
II w Łodzi.

19

26

JULIUSZKOSIN
Aglomeracja XX

27

28

NATALIASROKA
2014

Iznajar z cyklu El pueblo

2014

olej, płótno, 54 x 73 cm, sygn. na odwrocie

akryl, płótno, 70 x 40 cm, sygn. p.d.: Natalia Sroka

Jest absolwentem Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom zrealizował w 2013 r. w pracowni prof. L. Misiaka. Zdobył Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz nagrodę pisma artystycznego
„Format” na 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2013”. Laureat stypendium
twórczego i artystycznego Prezydenta Częstochowy
(2010). Uzyskał wyróżnienie na XI Jesiennym Salonie
Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu na wydziałach
Edukacji Artystycznej i Malarstwa – dyplom z wyróżnieniem w pracowni T. Siwińskiego. 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.

AGNIESZKAFIGURSKA

KLAUDIAŚWIĄTCZAK-PJANKA

Metropolie 38

29

2014

akryl, płótno, 100 cm x 100 cm, sygn. p.d.: 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.

NIEBO NAD STOLICĄ

2014

olej, płótno, 100 x 150 cm, sygn. p.d.: K. Świątczak-Pjanka 2014 r. oraz na odwrocie
Studentka V roku malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni prof. T. Kotkowskiej–Rzepeckiej oraz studentka I roku Studium Pedagogicznego
również na tej akademii. Zdobyła dwa wyróżnienia przyznane przez radę wydziału malarstwa w 2010 r. z malarstwa i rysunku.

20

21

30

MIRELLASTERN

MAJASTARAKIEWICZ
Chłopiec,
który potrafił latać

2014

technika własna, akryl, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: Mirella Stern 2014 oraz na odwrocie
Ukończyła krakowską Akademię Pedagogiczną
na wydziale: sztuka, (dyplom z malarstwa – pracownia dr. A. Pieńka). W latach 2000‒2010 brała
udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju.
Obecnie kontynuuje indywidualna pracę twórczą
oddając się malarstwu i projektowaniu scenografii do przedstawień teatralnych. Głównym tematem prac artystki jest człowiek. Malarka chętnie
posługuje się określeniem „człowiek widziany
od wewnątrz”. Najczęściej przedstawia ludzi pod
postaciami drewnianych lalek, marionetek, kamiennych posągów, pozwalając im samym opowiadać własną, krótką historię na moment zatrzymaną w obrazie.

31

akryl, pastel, płótno, 90 x 110 cm,
sygn. p.d.: Starakiewicz
oraz na odwrocie.
Studiuje grafikę na ASP w Krakowie.
Interesuje się łączeniem rysunku z innymi technikami – malarstwem, grafiką komputerową oraz związkami sztuk
plastycznych z literaturą, antropologią
i teatrem. Jej prace inspirowane są
sztuką manieryzmu i baroku. Jest założycielką grupy Dąb i Trzcina, autorką
scenografii do spektaklu Jak to bursa
mołokom płynuła (Łemkowskie bajanie
2013), laureatką licznych konkursów artystycznych. Jej prace publikowane były
w magazynach kulturalnych i artystycznych. Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Diamenty

2014

33

akryl, brokat, płótno, 30 x 30 cm,
sygn. p.d.: Wyłoga

Ptasie zaprzęgi

2014

akryl na płótnie, 50 x 100 cm, sygnowany p.d.
Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła studia
związane z projektowaniem mebli na Wydziale
Technologii drewna Poznańskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego. Obecnie, oprócz projektowania
niewielkich form meblowych zajmuje się ilustracją
książkową oraz malarstwem, w którym przeważają motywy animalistyczne oraz silna geometryzacja kształtów, służąca ukierunkowaniu wrażeń
na emocję.

22

Plac zabaw
z sześcianem

MONIKAWYŁOGA
ANNAZALEWSKA

32

Absolwentka ASP w Łodzi na Wydziału
Druku i Tkaniny. Dyplom z Malarstwa
w pracowni prof. M. Czajkowskiego
w 2012 r. Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym i ilustracją. W zeszłym
roku zrealizowała także swoje pierwsze
murale (m.in. warszawski klub Na Lato).
W jej pracach często pojawiają się motywy zwierzęce, elementy kolażu, a także
portrety. Wystawy m.in. w: 2011 – „Każdy z nas jest barwnym motylem pośród
roju pszczół”, wystawa w ramach Fashion
Week Poland, Łódź; 2012 – „Dwie ściany”, Pracownia Plastyczna WOAK, Białystok i 2013 – „Moja wystawa-ilustracje”,
Galeria Sztuki Jadwiga Bocho–Kokot,
Zielona Góra.
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34

EWABOGUSZEWSKA
your glory will cover 2014
the earth
technika mieszana, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Dyplom uzyskała w 2011 roku
w I Pracowni Malarstwa prof. W. Dudkowiaka. Wyróżniona Stypendium Ministra
Kultury (2005) oraz LLP Erasmus na Univeridad de Granada (2010). Swoje prace
prezentowała m.in.: na wystawach „Rozpoznawania”, Miejsce Sztuki 44, Świnoujście
(2013), „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”,
Galeria UAP, Poznań (2012), Konkurs im. M.
Dokowicz, Galeria Arsenał, Poznań (2011),
„Promocje”, Galeria Sztuki, Legnica (2011),
„Kontemplacje”, Art Station Fundation, Poznań (2011).

35

NR 341

Pompon morski

2010

Urodzona w Rudzie Śląskiej, absolwentka
ASP w Gdańsku i jednocześnie studentka
ASP w Łodzi. Artystka transmedialna. Laureatka wyróżnienia honorowego nagrody
Fundacji Eibisch w Warszawie (2012) oraz
GRAND PRIX w Artystycznym Indeksie
Hestii (2007). Brała udział w licznych wystawach w kraju, eksponowała swoje prace również w Belgii, Francji, na Litwie oraz
Słowacji.

36

2011

olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie, praca
wystawiana i reprodukowana w katalogu „Dom Kobro”,
Warszawa 2012
Dyplom (2001) na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.
Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie
główną rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja 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.

JUSTYNASTRĄK

MARTYNAWOLNA

olej, płótno, 130 x 130 cm,
sygn. na odwrocie: Wolna

24

MAŁGORZATAJASTRZĘBSKA

Wyspa I

37

2014

olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. na odwrocie
W 2006 r. ukończyła OSSP w Dąbrowie Górniczej (dyplom
z wyróżnieniem ze szkła artystycznego). Studia wyższe
ukończyła we wrocławskiej ASP w pracowni malarstwa
prof. S. Korytki. Obecnie podjęła studia podyplomowe z zakresu aranżacji wnętrz na ASP w Łodzi. Wybrane wystawy:
„Wystawa I Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz 2014; „Akwatorium”, Galeria Kuratorium, Warszawa 2013.
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38

KAMILSICZEK
Koncert 2010

SONIARUCIAK

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

40

Studia na krakowskiej
ASP na kierunku Mala r st wo. Pracownik
naukowo-dydaktyczny
Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie. Obronił tytuł doktora w dziedzinie sztuki plastyczne.
Uprawia malarstwo, rysunek, multimedia. Brał
udział ponad dwudziestu wystawach zbiorowych, zorganizował
pięć wystaw indywidualnych. Prace w zbiorach
prywatnych w kraju i za
granicą.

39

AGATASOBCZYK
Zajęcie
Po drugiej stronie
akryl, olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, filia w Katowicach. Dyplom w 2000 r. w pracowni malarstwa prof. R.
Nowotarskiego oraz w pracowni projektowania graficznego prof. M. Oslislo. Brała udział w wielu wystawach
w kraju i zagranicą, m.in.: GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ w krakowskim Bunkrze Sztuki (2009),
Polska Sztuka Współczesna w Pinneberg w Niemczech
(2010) oraz w Festiwalu Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie (2010). Wystawy indywidualne, przede
wszystkim w galerii katowickiego ZPAP Art Nova 2.

26

2014

akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. p.d.: Ruciak oraz pieczątką na odwrocie obrazu
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 Architekturze 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...”
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JOLANTALACH

EDYTADUDUŚ

Carmen

42

2014

2010

akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. p.d.: Lach 2014

olej, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: ed2010

W latach 2007‒2010 studentka na PWSW
w Przemyślu na kierunku Architektura
Wnętrz. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa uzyskała w 2013 r. Zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym.
Inspirację do swoich prac czerpie głównie
z obserwacji otoczenia i zachowań ludzi,
eksperymentuje również z malarstwem abstrakcyjnym.

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom
2013 r.). Skupia się na malarstwie sztalugowym oraz kolażach. Wzięła udział w wielu
wystawach zbiorowych oraz prezentowała
swoje prace na wystawach indywidualnych.
Ważniejsze 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. jedna z jej prac otrzymała
dwukrotne wyróżnienie przez kurator Galerii
Saatchi Rebeccę Wilson poprzez dodanie
do Nowej Kolekcji Magazynu Saatchi.

DANUTAWÓJCIK

TOMASZWOJTYSEK
Zawrót głowy

2014

olej, płótno, 70 x 50 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 rzeczywistości i osobistych doświadczeń. Inspiruje ją taniec współczesny,
teatr, wybrana muzyka, ludzka dusza, egzystencja, ludzkie instynkty... Wystawiała m.in.
w Akademii Centrum Kultury w Lublinie,
Klubie Centrala w Lublinie oraz w Lipskim
Centrum Kultury. Obecnie przygotowuje się
do kolejnej wystawy indywidualnej.
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Kobieta - Lalka 2

Za zasłoną

43

44

2014

olej, płótno, 65 x 80 cm,
sygn. l.d.: T.Wojtysek oraz na odwrocie
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 plastyki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym.
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WOJCIECHBREWKA

OLGAGRALEWSKA

Fin de siècle

46

2014

akryl, płótno, 60 x 51 cm, sygn. p.d.: OLGI oraz na odwrocie

Parrot, z cyklu portrety zwierząt

2014

Ukończyła z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie na specjalizacji tkanina artystyczna. Obecnie studentka krakowskiej 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.
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 znajdują
się w kolekcjach prywatnych.

akryl, płótno, 100 x 130 cm, sygn. l.d. znakiem autorskim oraz na odwrocie
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. tworzy sztukę związaną z graffiti i street artem. Tworząc prace, wykorzystuje narzędzia używane
zarówno przez artystów pracujących na ulicy, jak i tych tworzących w zaciszach pracowni. Materiały użyte w pracach to gazety, skrawki tkanin,
nitro, akryl, olej.
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47

PIOTRAMBROZIAK

TOMASZTAJAK
Adoracja Bony

48

2014

2013

akryl, płótno, 100 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: Adoracja Bony T. Tajak Kraków 2014

olej, oil sticks, płótno, 130 x 114 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył
wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych,
obecnie student drugiego roku studiów magisterskich
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 krakowskim teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą.

Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. Absolwent Wydziału Grafiki
i Malarstwa łódzkiej ASP – dyplom z wyróżnieniem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki
z 1995 r. Uczestnik wielu wystaw międzynarodowych oraz indywidualnych w Polsce. Artystę
interesuje wędrówka 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 także 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 indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in.: w Galerii Opus 2012 (Łódź), Łódz i Vien
2012 (Wiedeń), Łódź 4 Kultur 2012, Lufcik ZPAP
2011 (Warszawa), 2010 Centrum Sztuki Impart
(Wrocław), 2010 Galerii Renes Sztuki Współczesnej (Poznań).

PATRYKRÓŻYCKI
PAWEŁZAKRZEWSKI
Moje chęci

2014

technika własna, płyta, 100 x 100 cm,
sygn. na odwrocie
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.
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49

50

Ekoman
(Natura weźmie odwet) 2014
akryl, olej, płótno, 80 x 80 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 wyświetlał m.in. w
Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran Otwarty”,
w 2010 r. Brał udział w akcjach promujących
młodych artstów taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje Młodej Sztuki - Desa Unicum, ART INN,
Sztuko Branie. Jego malarstwo to ekspresyjne,
graficzne kompozycje, czasem groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości Pollocka, Basquiata, Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykańskiej
sztuki etnicznej
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51

53

KAMILAMODEL
ROBERTBUBEL
Ścieżka

2014

olej, płótno, 100 x 130 cm,
sygn. na odwrocie

52

Studiował malarstwo w ASP
w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Z.Grzybowskiego
w 1997 r. Uprawia malarstwo,
rysunek i techniki pokrewne.
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” 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 Współczesnej
„Solvay”, Kraków; „STILL NATURE”, 2013, Soho Factory,
Warszawa.

MARCINZABORSKI

2014

olej, płótno, 130 x 100 cm, sygn. na odwrocie
W latach 2007‒2012 studiowała na ASP w Gdańsku. Głównie
zajmuje się malarstwem. W 2012 r. otrzymała nagrodę kwartalnika artystycznego EXIT za obraz „Las” w II Przeglądzie
Młodej Sztuki, Świeża Krew. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Wybrane wystawy: „Promocje 2012”, „22. Ogólnopolski
Przegląd Malarstwa Młodych” Galeria Sztuki w Legnicy,
„II Przegląd Młodej Sztuki”, „Świeża Krew” Galeria Socato
we Wrocławiu, „Znakowa nieoczywistość istnienia” wystawa dyplomowa, Gdańska Galeria Miejska.

ANNAGUBERNAT
Blue Note

2014

akryl, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. na odwrocie: Marcin
Zaborski, „Blue Note”, Warszawa 2014
Student na Wydziale Malarstwa UMK w Toruniu. Laureat
nagrody im. Stanisława Borysowskiego za najlepsze malarstwo w roku akademickim
2011‒2012. II miejsce w konkursie dla Młodych Artystów
„UTOUCHABLE” w ramach
Mediations Biennale 2012.
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Cień

Bez tytułu

54

2008

olej, płótno, 80 x 65 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka ASP w Poznaniu, Wydział Malarstwa.
Od 2005 r. pokazuje swoje prace na wystawach zbiorowych
i indywidualnych w Polsce i za granicą. W 2005 r. wygrała
konkurs Samsung Art Masters.

35

55

DOROTAGODHLEWSKA
Czekam, dyptyk

57

PAULINAPENC
2013

akryl, płótno, 2 x 30 x 30 cm,
sygn. p.d.: D. Godhlewska 2013
oraz na odwrocie
W latach 1996‒1998 studiowała edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na UMK
w Toruniu. W latach 2003‒2008 studiowała na ASP
w Warszawie na Wydziale Rzeźby, w pracowni
multimedialnej prof. G. Kowalskiego, dyplom
w 2009 r. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.

56

My blue valentine

2014

akryl, płótno, 95 x 80 cm, sygn. p.d.: Paulina Penc 2014 oraz na odwrocie

NATALIAANNAKALISZ

W latach 2004‒2009 studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki na ASP w Warszawie. W 2013 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem
rektorskim w pracowni L. Tarasewicza. Ma na koncie m.in. w 2012 r. indywidualną wystawę w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wystawienie performance w Performance Space w Londynie tego samego roku, stworzenie
realizacji dźwiękowej z własnym podkładem wokalnym do klubogalerii Sen
Pszczoły w Warszawie tego samego roku, wiele wystaw zbiorowych. Obecnie w trakcie przygotowywania kolejnej wystawy indywidualnej.

58

JOANNAMISZTAL

Paenula

2014

technika mieszana (olej, druk płaski), papier,
e.a., 112 x 40 cm, sygn. p.d.: Natalia Anna Kalisz
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.

36

Ewa

2014

akryl, olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. p. bok: J. MISZTAL 2014
Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studiowała w pracowni prof. K.Jarodzkiego. W jej każdej pracy widać umiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota nadają specyficzny
i niepowtarzalny wygląd malowanym obrazom. Jej prace znajdują się w
kolekcjach różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych w kraju
jak i za granicą.
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61

TATAI
PAWEŁNAUMOWICZ
MADAME BUTTERFLY

2014

olej, płótno, 72 x 100, sygn. p.d. TATAI 2014

Poranna Kawa

2004

linoryt, papier, 7/50, 70 x 50 cm,
sygn. p.d.: Paweł Naumowicz 2004
Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Licencjat
obronił w Pracowni Projektowania Ilustracji prof. Z. Januszewskiego, a tytuł magistra sztuk pięknych w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. R. Strenta. Zajmuje się grafiką,
malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym.
Wśród licznego zbioru grafik, największy stanowią grafiki
wykonane techniką linorytu. Choć tematyka i forma prac
jest zróżnicowana wiele z nich odnosi się do problemów
egzystencjalnych – samotności, wyobcowania, zmagań
człowieka z samym sobą, zawieszenia 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 Artystycznego Kolegtyw,
gdzie angażuje się w inicjatywy o charakterze interdyscyplinarnym, łączące m.in. sztuki wizualne, teatr i taniec.
Laureat nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego w styczniowej edycji Grafika Warszawska 2008.

60

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 pokonkursowych
i indywidualnych w kraju i za granicą.

62

KAJETANVONKAZANOWSKY

MARTAPIÓRKO
Ptaszek

2014

olej, płótno, 24 x 18 cm, sygn. na odwrocie
Jest absolwentką wydziału Malarstwa i Grafiki ASP
w Gdańsku. Dyplom z malarstwa w 2007 r. w pracowni
prof. M. Świeszewskiego. Zajmuje się malarstwem olejnym. W swoich obrazach łączy realistyczną technikę
z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzuje aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace
publikowane były w amerykańskich i polskich magazynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, Artysta i Sztuka,
Art&Business.

Diateza

2014

akryl, płótno, 3 x 80 x 60 cm,
sygn. na odwrocie: Von Kazanowsky
Absolwent projektowania ubioru na Krakowskich
Szkołach Artystycznych (2014). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilustracją. Regularnie współpracuje w roli modela z fotografikiem o pseudonimie
Ribbon Mętlik. Akt tworzenia jest dla niego terapią, która umożliwia jego wewnętrznym potworom
opuszczenie szafy. Najlepiej odnajduje się w akrylach, węglu, akwarelach i technikach mieszanych.
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AARONBEKER
ANDRZEJWROŃSKI
Księżniczka Aysunar

65

2014

olej, płótno, 200 x 140 cm, sygn. na odwrocie
Urodzony w 1985 r. w Puławach. Artysta-malarz, podróżnik,
deklamator, pisarz, kulturysta, wielbiciel francuskich jabłek.
Rewolwerowiec, miłośnik Szekspira. Absolwent ASP w Gdańsku. Dyplom obronił w 2013 r. Uczeń prof. M. Olszewskiego
– wybitnego artysty-plastyka, erudyty, reformatora, rekina
polskiego malarstwa. Laureat wielu prestiżowych konkursów
artystycznych w kraju i poza jego granicami. Przyjaciel bretońskiego rzeźbiarza Xaviera Tanguy. Szczęśliwy zdobywca
I nagrody za najlepszą pracę malarską w XI Międzynarodowym
Konkursie „Pole Sztuk” w 2011 r. Prace artysty prezentowane
są obecnie na wystawie w Katalonii, organizowanej przez
konsulat RP w Hiszpanii. Jego dzieła znajdują się w wielu
prywatnych kolekcjach w Anglii, Portugalii i ZSRR.

64

2013

olej, płótno, 90 x 110 cm,
sygn. p.d.: Andrzej Wroński 2013
Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego
prace wystawiane 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
publikował prace na łamach miesięcznika
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach
1987‒199 0.

AGATATRAFALSKA
Lipiec

EUGENIUSZOCHONKO
Podróże w nieznane

66

2014

olej, akryl, płótno, 70 x 117 cm, sygn. na
odwrocie: Agata Trafalska, 2014, „Lipiec”

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 mistrzów technice w sposób bardzo konsekwentny
kontynuuje mieszanie 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 międzynarodowych wystawach, m.in.:
„ART. GENDA 96”, w Kopenhadze, 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 świecie, m.in.
u królowej Zofii w Hiszpanii, księcia Alberta II z Monaco.

40

Rybak

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 ramach projektu Art Takes Times Square),
czerwiec 2012. Rezydentka w Artestudio Ginestrelle w Assisi (Włochy). Prace artystki
znajdują się w wielu zbiorach prywatnych
w Polsce i na świecie.

41

67

KATARZYNAKOŁTAN
Reina

69

EDYTAHUL
2014

tempera jajeczna, deska, 80 x 80 cm, sygn. p.d. znakiem autorskim
Koszalinianka, ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej
Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową,
street photo oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest
świadomym zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna
budowa obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania).
Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie
renesansowej techniki malarskiej ze współczesną symboliką i językiem
wyrazu. Zainteresowana wyłącznie kobiecym portretem. Kobiety artystka
przedstawia na ogół w kluczowym dla nich momencie przemiany, kiedy
dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. Jest to magiczny moment,
chwila kiedy zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć
znaczenie. W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair
w Londynie.

68

AGATAKOSMALA
Podszepty

2013

akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrociu
Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkowskiej 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 Polnischen Haus Polonicum Berlin wystawa prac
z cyklu „Szelest”; 2010 – Galeria na Solnym, Wrocław „Piktodram” oraz
zbiorowe, m.in.: 2007 – Obraz Roku 2005 wystawa finalistów konkursu
Art& Business Warszawa; 2010 – II Międzynarodowy Konkurs Malarski,
Przestrzeń Publiczna Kontekst, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; 2013
Art Brownie ZOO 2013, Toronto oraz ArtPrize 2013, USA.

Zwierzę 14-VII

2014

akryl, olej, płótno, 140 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem
i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa rysunku” na UMK
w Toruniu (2011), „Bliskoznacznie” – wystawa zbiorowa malarstwa w Muzeum ASP we Wrocławiu (2012);
Wystawa dyplomowa „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).
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PAULINAMAKSJAN
SZAWEŁPŁÓCIENNIK

72

Kilimandżaro 2013/14
akryl, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. p.d. oraz na odwrocie
Absolwent warszawskiego Studium
Plastycznego Collage. Twórca komiksów, muzyk i tekściarz w zespołach Apacze Z Wolnej Woli i Żelazna
Brama. Członek i założyciel grypy
artystycznej „Obiboki”. Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie
Na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny (Muzeum Karykatury w Warszawie, 2013). Wystawy indywidualne
i zbiorowe: 2003 – wystawa rysunków, Pałac kultury i Nauki; 2013 – „Mistrzowie Polskiego Komiksu”, Galeria
Orient, Poznań; 2013 – „Cześć Akademii! ”, Salon Akademii, Warszawa.

Blue II

2014

MACIEJZABAWA

akryl, płótno, 150 x 200 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała w pracowniach prof. M. Targońskiej, prof. J. Okrassy oraz robiła specjalizację ze scenografii u prof. A. Markowicza.
Dyplom w pracowni malarstwa prof. M. Świeszewskiego. W 2007 r. reprezentowała Polskę na Włoszech na Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów
Śródziemnomorskich w Egipcie. Jej happening „Zapis tańca” została wyróżniona na Famie w Gdyni. W 2008 r. wyróżniona prestiżową nagrodą Artystyczna
Podróż Hestii.

71

2014

akryl, płótno, 80 x 120 cm,
sygn. na odwrocie: Maciej Zabawa

EWAWIERZUCHOWSKA
New York underground
1950s
akryl, olej, płótno, 40 x 100 cm,
sygn. na odwrocie
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Z pochodzenia Polka, urodzona w Wielkiej Brytanii. Edukację artystyczną rozpoczęła w Welsh College of Music and
Drama, co pozwoliło jej potem pracować w teatrze i telewizji w Londynie.
Edukację kontynuowała w London
College of Printing, następnie pracowała w wydawnictwach w Londynie
i Oxfordzie. Praca zawodowa związana
z dramatem i teatrem doprowadziła ją
do poszukiwania elementu teatralnego
w swoim malarstwie przedstawiającym
ludzi, miejsca, nastroje, postawy ciała
i atmosferę. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przedstawiała swoje prace
na wystawach w Londynie i na południu
Wielkiej Brytanii.

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, gdzie
w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa
ściennego u prof. A. M. Łubowskiego
i malarstwa sztalugowego u prof. W.
Sadley`a. Uprawia malarstwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem graficznym. Brał udział
w wielu wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą m.in.: w Triennale
Współczesnej Tkaniny Artystycznej
Środowiska 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 organizowanym
przez www.artperiscope.com.
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WOJCIECHKALETA
MARTAKURCZYŃSKA

Improwizacja IV

olej, płótno, 38 x 46 cm, sygn. na odwrocie

Poszukiwanie
drugiej
2014
połowy,
z cyklu Ry-By
akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. p.g. MK oraz na odwrocie
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2013
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Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z.
Nowosadzkiego. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, mit
– symbolika japońskich netsuke”.
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 ekspozycji „Inspiracje” w galerii Kuluary/Studio w Warszawie.
Współpracuje w warszawskimi
galeriami, jej obrazy znajdują się
w wielu kolekcjach prywatnych.

Absolwent Studium Konserwacji Zabytków
oraz ASP w Łodzi. Dyplom z malarstwa
powstał na Wydziale Edukacji Wizualnej,
w pracowni adiunkta dr P. Wachowskiego
w 2009 r. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych.
W swych pracach porusza się w obrębie
podstawowych pojęć tj. koloru, światła
i przestrzeni, szukając w języku malarskiej
abstrakcji odpowiedzi na frapujące pytania. Cechą wspólną dla wszystkich prac
jest poszukiwanie piękna, czyli wartości
zepchniętej przez współczesne malarstwo
na margines. 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.

EWASKWARZYŃSKA
Red
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2010

akryl, płótno lniane, 80 x 60 cm,
sygn. na odwrocie

WLADIMIROVRAH

Studentka ostatniego roku studiów magisterskich i absolwentka studiów pierwszego
stopnia na kierunku malarstwo na Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jej poszukiwania krążą wokół ekspresjonistycznego
abstrakcjonizmu i geometryzmu.

Kogut

2008

olej, płótno, 53 x 73 cm,
sygn. p.d.
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MATEUSZRYBKA

JOANNAMALINOWSKA
Incydent z Little Belt

Krzesła

akryl, spray na płótnie, 80 x 100 cm,
sygn. z przodu, opisany na odwrocie

akryl, płótno, 60 x 81 cm, sygn. na odwrocie

Operator, montażysta filmowy i plastyk. 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 obrazach emanujących punkową energią nawiązuje
do stylistyki street-artu i plakatu.
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Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej i studia artystyczno-pedagogiczne na UŚ w Katowicach. Zajmuje się
malarstwem, witrażem oraz edukacją artystyczną.
Jest kierownikiem Magazynu Sztuk w Warszawie i instruktorką młodzieżowej grupy „Forma i wyobraźnia”.
Wybrane wystawy: 2013 – wystawa malarstwa – GCK
Mrozy, Mrozy; 2011 – wystawa malarstwa, Hotel Hilton,
Budapeszt; 2008 – wystawa malarstwa, Northrup King
Building, Minneapolis (USA).

Fragment 242

Szermierka

akryl, technika własna, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

akryl, płótno, 70 x 80 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).
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2012

MARTASZAREK-MICHALAK

STANISŁAWTOMALAK

80

81

2014

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 indywidulnych: 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.
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JAGODASZYMAŃSKA

84

MAGDALENALASKOWSKA
Akt za szybą X

2014

olej, płótno, 100 x 70, sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP
w Poznaniu. W 2009 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. P. C. Kowalskiego. Podczas studiów odbyła zagraniczne
stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Technicznym w Brnie. Bierze udział w wystawach
i festiwalach. Zdobyła I Nagrodę Wojewody
Wielkopolskiego w Ogólnopolskim Konkursie „IX Salon Wielkopolski” w Czarnkowie.
Mieszka i pracuje w Poznaniu.

83

MARTABILECKA-DUDZIŃSKA
Silence XXV

Spacer po molo

akryl, płótno, 60 x 90 cm,
sygn. p.d. Marta Bilecka

akryl, płótno, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: Laskowska oraz na odwrocie

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. 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. Prace prezentowała na wystawach
indywidualnych oraz zbiorowych. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych zalicza
udział w Międzynarodowych Targach Książki
w Seulu (2012), Konkursie Malarskim Strabag
Artaward International w Wiedniu; (2011), V
Biennale Ilustracji dla Dzieci w Lizbonie.
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2014

W latach 2006-2011 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni malarstwa prof. S. Baja. Aneks z ilustracji w pracowni dr Z. Januszewskiego. Laureatka
Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2011 w Legnicy (I. Nagroda Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, ma także na koncie kilka
wystaw indywidualnych. Zajmuje się malarstwem oraz, hobbystycznie, ilustracją i fotografią. Prace
w kolekcjach prywatnych. Mieszka i pracuje w Warszawie.
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HUGOGIZA
NIKODEMBAISER
Bez tytułu

Mikkeizm

akryl, płótno, 60 x 40 cm, sygn. na odwrocie

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

Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP, gdzie w 2008 r. uzyskał
dyplom w pracowni prof. J. Ostrogórskiego. Maluje odrealnione,
surowe w swej prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje
się także witrażownictwem. Od 2010 r. jest członkiem kabaretu Limo.
Obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą
(m.in.: w Kanadzie, Francji i Austrii).
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ARKADIUSZTWARDOWSKI(K.I.M.)

Fairy Paradise 1
tusz, akryl, papier, 100 x 70 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 artystycznej. Ma za sobą kilka wystaw autorskich (Kraków) i zbiorowych
(Gdańsk, Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, Przemyśl).
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2014

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

MARIUSZDYDO

2014
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Lady Zombie
z cyklu
Powrót legendy

88

2014

jeden egzemplarz, ceramika malowana
podszkliwnie, szkliwiona, złocona naszkliwnie,
43 x 17 x 15 cm, edycja limitowana, sygnatura
autora i numeracja od spodu: 5/100/2014.
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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ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ WAKACYJNĄ AUKCJĘ
MŁODEJ SZTUKI W CENTRUM SŁONECZNEGO SOPOTU!
39 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI | 16 SIERPNIA 2014 | GODZ. 17
SOPOT | SOPOCKI DOM AUKCYJNY | BOH. MONTE CASSINO 43

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

AUKCJA MAP I WIDOKÓW ZIEM POŁUDNIOWEJ POLSKI
18 PAŹDZIERNIKA | SOBOTA | GODZ. 17
KRAKÓW | ANTYKWARIAT AB | I PIĘTRO | RYNEK GŁÓWNY 43

Małgorzata Jastrzębska, NR 334, 2011 r., olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie,
praca wystawiana i reprodukowana w katalogu „Dom Kobro”, Warszawa 2012

ANTYKWARIAT AB
SDA.PL
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