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Aukcji Rzeźby XXI wieku
Od początku istnienia galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego w Bydgoszczy w centrum
jej zainteresowań znalazła się rzeźba. Do tego stanu rzeczy przyczyniła się współpraca,
a także dzielenie wspólnej przestrzeni z Bydgoskim Centrum Sztuki, którego patronem jest Stanisław Horno-Popławski, jeden z najsłynniejszych polskich rzeźbiarzy.
Nie można jednak pominąć czynnika czysto ludzkiego, jakim jest po prostu zamiłowanie specjalistów pracujących w SDA Bydgoszcz do tej jakże trudnej, ale niezwykle
wdzięcznej dziedziny artystycznej.
Naszym pierwszym krokiem było zorganizowanie w grudniu 2017 roku Aukcji Rzeźby,
która udowodniła, że kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki w Polsce chcą mieć w swoich
zbiorach rzeźbę, chcą w nią inwestować, a co najważniejsze – znajdują przyjemność
w obcowaniu z nią.
Katalog, który trzymają Państwo w rękach, poświęcony został pierwszej Aukcji Rzeźby
XXI wieku. Z dumą prezentujemy w nim prace starannie przez nas wyselekcjonowane.
We wstępie możemy wspomnieć o tych znanych i cieszących się ogromnym uznaniem
jak Sylwester Ambroziak, Tomasz Koclęga, Józef Sękowski, Magdalena Karłowicz czy
Karolina Maszkiewicz, którą dobrze już poznał amerykański świat sztuki. Przedstawiamy
również prace artystów, którzy pomimo pędu życia codziennego, poświęcaniu się
własnej twórczości, znajdują czas, by kształcić przyszłych adeptów sztuki rzeźbiarskiej,
jak np. Barbara Sojka-Szymonowicz, Grzegorz Maślewski, Dariusz Sitek oraz Paweł
Otwinowski. Nie możemy również pominąć Dominika Wdowskiego, Jakuba Biewalda,
Michała Kubiaka i Józefa Polewki, których prace z sukcesem pojawiły się na naszej
grudniowej Aukcji Rzeźby oraz Adama Bakalarza, Mariusza Dydo i Katarzyny Kot dobrze
znanych z Aukcji Sztuki XXI Wieku. Resztę nazwisk, równie bardzo interesujących, niech
odkrywają Państwo sami, z każdymi kolejnymi stronami katalogu.
Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, być może rozpoczynając
kolekcjonerską przygodę z dziełami, któregoś z prezentowanych artystów.

Dla Państwa wygody postanowiliśmy, by cena wywoławcza każdej rzeźby wynosiła:

2 500 zł

Marta Kardas, Ewelina Bednarz

1

barbara białek

ur. 1992 Warszawa

Twarz / Face

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, szkło, drewno
38,5 x 30 cm
sygn./ signed: BB 2014

6

„Twarz” Barbary Białek jest efektem maksymalnej syntezy ludzkiej głowy i zetknięcia jej z płaszczyzną.
Połączenie brązu ze szkłem dodatkowo przywołuje skojarzenia z odbiciem w wodzie, poprzez
odwrócenie twarzy i częściowe powielenie z drugiej strony pracy.
“Face” is a synthesis of the human head with a flat plane – the combination of bronze and glass evokes
associations of a reflection in water.

Bruno Althamer

ur. 1988 Warszawa

2

Św. Jerzy / St. George
ceramika, metal, aluminum / ceramic, metal, aluminum
82 x 36 cm
Prezentowany na aukcji Św. Jerzy powstał w wyniku dogłębnie przemyślanej koncepcji i połączenia ze sobą wielu technik. Zbroja, jako główny element pracy, została wykonana techniką odlewu na wosk tracony, jest unikatem. W metalu zostały zatopione liczne
medaliki i dewocjonalia, które artysta systematycznie zbierał do momentu podjęcia decyzji o ich wykorzystaniu. Bezpośrednio na zbroi zostały wyrzeźbione ceramiczne elementy.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Presented here at the auction, St. George was created as a result of a thoroughly
thought-out concept and the use of many different techniques. The armour was made
by a unique casting technique using lost wax. Numerous medallions and devotional objects were sunk in the metal, which the artist systematically collected until
he decided to use them. Ceramic elements were carved directly onto the armour.

7

3

Bartosz Ługowski

Podotyk II/ Podotyk II

cena wywoławcza: 2 500 zł

gips/ plaster
20 x 37 x 13 cm
sygn./ signed: Ługow.

8

ur. 1995 Środa Wielkopolska

Jakub Ostoja-Lniski

ur. 1988 Starogard Gdański

4

Wolne Myśli/ Free Thoughts

cena wywoławcza: 2 500 zł

drewno/ wood
46 x 41 x 25 cm
sygn./ signed: JOL

9

5

Wojciech Iłenda

Głowa/ Head

cena wywoławcza: 2 500 zł

2016
mosiądz/ brass
33 x 10 x 29 cm

10

ur. 1995 Poznań

Mariusz Dydo

ur. 1979 Tarnów

6

Żubr XXL / Bison XXL

Żubr w swojej stylistyce łączy klasykę designu z popkulturą. Widoczna jest tu niezwykła
lekkość, delikatny dowcip, kunszt artystyczny, a zarazem nawiązanie do dziecięcej wyobraźni.
„Bison” combines the classics of design with pop culture in its stylistics. There is an
extraordinary lightness, a gentle joke, cunning artistry and a reference to children’s imaginations.

cena wywoławcza: 2 500 zł

porcelana/ porcelain
46 x 53 cm
Sygn. 22/2017

11

7

Marta Rzepińska

ur. 1992 Starogard Gdański

Szkic przestrzenny II/ Spacial sketch II

cena wywoławcza: 2 500 zł

2017
gips, marmur/ plaster, marble
15 x 16 x 2 cm
sygn./ signed: Rzepińska M.

12

Prezentowana na aukcji praca Marty Rzepińskiej pochodzi z cyklu Szkice przestrzenne, który jest
wynikiem analizy otaczającej artystkę przestrzeni, poszukiwań wzajemnych relacji między odrębnymi
jej elementami. Owe szkice przestrzenne to formy względem siebie zależne – poszczególne elementy
nakładają się na siebie czy też dopasowują kształtem do pozostałych. To fragmenty otoczenia artystki,
które zapamiętuje jako pewien istotny element całości.
Marta Rzepińska’s work presented at the auction comes from the series Sketches, which is the result
of her analysis of the space surrounding the artist and the search for mutual relations between its
separate elements. These sketches are dependent on one another; individual elements overlap or
shape each other.

Tomasz Koclęga

ur. 1968 Zawiercie

8

Lapis infernalis/ Lapis infernalis
brąz, piryt/ bronze, pyrite
55 x 55 x 50 cm
sygn./ signed: 1/6 Koclęga 2018
W swoich pracach koncentruję się na człowieku. Interesuje mnie analizowanie ludzkich postaw, zachowań,
emocji. W ,,poetyckich formach” – przedstawianych nie
wprost – szukam obszarów ludzkiej wrażliwości, ludzkich pragnień, trosk czy energii, które na mnie oddziałują.
Staram się budować prace w oparciu o ulotne, trudne do
zdefiniowania odczucia, o emocje które targają każdym
z nas, o ukryte pragnienia pojawiające się w snach bądź na
jawie. Daleki jestem od komentowania codziennej rzeczywistości. / Tomasz Koclęga

cena wywoławcza: 2 500 zł

In my work, I focus on the human being. I’m interested in
analysing human attitudes, behaviours, and emotions. In
„poetic forms” – that is, presented indirectly – I’m looking
for areas of human sensitivity, human desires, worries or
energies that affect me. I’m trying to build works based on
fleeting, difficult to define feelings, emotions that challenge
each of us, and hidden desires that appear in dreams or while
awake. I stay far away from commenting on everyday reality.
/ Tomasz Koclęga

13

9

Sylwester Ambroziak

Kobieta – demon/
Woman – demon
ceramika szkliwiona i malowana/
painted and glazed ceramic
39 x 10,5 cm
sygn./ signed: A2012

cena wywoławcza: 2 500 zł

W swoich pracach Sylwester Ambroziak
poszukuje elementów pierwszych,
dlatego zwraca się w stronę religijnych
kultur, w stronę ludowości, pierwotnych
kultur afrykańskich czy amazońskich.
Jednocześnie inspiracje czerpie z kultury
masowej: z filmu animowanego, komiksu.
Sam artysta uważa, że rzeźba dziś zatraciła
ducha, którego należy wskrzesić, odnaleźć
w niej emocje.

14

ur. 1964 Łowicz

Sylwester Ambroziak

ur. 1964 Łowicz

10

Chłopiec stojący na głowie/ Boy standing on his head

cena wywoławcza: 2 500 zł

porcelit szkliwiony matowy/
mate, glazed porcelain shell
31 x 10 cm
sygn./ signed: A2017

15

11

Dorota Grześkiewicz

ur. 1983 Poznań

Przemiana/ Transformation
ceramika, glina czerwona, angoba, szkliwo/ ceramic, red clay, angoba, enamel
30 x 10,5 cm
Prezentowana na aukcji Przemiana zdobyła Nagrodę
Specjalną Czasopisma „Szkło i Ceramika” w III Ogólnopolskim
Konkursie Ceramicznym Kadr z szamotem w tle.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Transformation won „Szkło i Ceramika’s” Special Award in the
3rd National Ceramic Competition.

16

Magdalena Karłowicz

ur. 1978 Wyszkowo

12

Matka Polka/ Mother Poland
ceramika, dąb/ ceramic, oak,
54 cm
sygn./ signed: MK

Magdalena Karłowicz’s sculptures clearly
exude a huge dose of sensitivity and spirituality,
as well as elements of emotionality and
expression at the same time. The artist’s works
encourage reflections on everyday life, and
through the metaphorical language included
in them also touch on existential concepts.

cena wywoławcza: 2 500 zł

W rzeźbach Magdaleny Karłowicz wyraźnie
wyczuwalna jest ogromna doza wrażliwości
i duchowości, pierwiastek emocjonalności
a zarazem ekspresji. Prace artystki skłaniają
do refleksji nad życiem codziennym,
a poprzez zawarty w nich język metaforyczny
również nad pojęciami egzystencjalnymi.

17

13 Zbigniew Gorzkowski
Zaduma/ Musing

cena wywoławcza: 2 500 zł

granit/ granite
64 cm
sygn./ signed: G

18

ur. 1961 Białystok

Mariusz Burdek

ur. 1985 Limanowa

14

Ptak/ Bird

Mariusz Burdek inspiracji poszukuje wśród codziennych wydarzeń, zarówno doświadczeń osobistych
jak i zdarzeń opisywanych w mass-mediach. Materiał jest dla niego ważny ideowo, dobrany w sposób
szczególny i przemyślany, by potęgował wartość intelektualną i emocjonalną, którymi artysta pragnie
nacechować dzieło. Łączy ze sobą różne tworzywa, zestawia przedmioty użytku codziennego, tworząc
tzw. hybrydy pseudoużytkowe. Często działa pod wpływem emocji, eksperymentuje, ufa pierwotnej
koncepcji, przyjmuje postawę dociekliwego dziecka, którego nie satysfakcjonują proste odpowiedzi
– docieka, redefiniuje.
Mariusz Burdek is looking for inspiration among everyday events, both personal experiences and
events reported in the mainstream media. The material is important to him ideologically, chosen in
a specific and thoughtful way, to heighten the intellectual and emotional value. It combines different
materials, combines everyday objects, creating so-called pseudo-useful hybrids.

cena wywoławcza: 2 500 zł

metal, drewno/ metal , wood
62,5 x 59,5 x 33 cm

19

15

Jakub Biewald

ur. 1987 Toruń

Czaszka/ Skull

cena wywoławcza: 2 500 zł

ceramika/ ceramic
17 x 20 x 15 cm

20

Dla Jakuba Biewalda najważniejszy jest proces tworzenia. Dlatego też uważa, że zjawiska i procesy
występujące w naturze znajdują odzwierciedlenie w formach ceramicznych. Doszukuje się analogii między
procesem twórczym a wzrostem roślin, zwierząt czy innych tworów natury. Sposób wzrastania wpływa na
strukturę, powstają kolejne warstwy, tak jak w przypadku form ceramicznych, które wzrastają z wałeczków lub płatów. Biewald zwraca uwagę, że we współczesnym świecie sztuki, coraz mocniej opierającym
się na kontrowersyjnych koncepcjach, dążeniu do innowacji czy nowoczesnych technologiach, tradycyjny obiekt rzeźbiarski staje się reliktem dawnych epok, żywą skamieniałością. Poprzez swoją prostotę
wyrazu, naturalność i pierwotność, obiekty rzeźbiarskie zdają się być najbardziej tajemnicze, sięgające
źródeł twórczości. Dla tego artysty glina ceramiczna jest ziemią i wodą, ogień pojawia się podczas wypału,
woda całkowicie odparowuje, ustępując miejsca powietrzu – może właśnie dlatego formy ceramiczne
pozwalają lepiej zrozumieć twory natury.
Biewald believes that phenomena and processes occurring in nature are reflected in ceramic forms.
There is an analogy between the creative process and the growth of plants, animals or other creatures in
nature. The method of growing affects their structure, and subsequent layers are formed, as in the case
of ceramic creations that grow from rolls or sheets.

Jacek Sarapata

ur. 1948

16

Siedząca/ Woman sitting

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz/ bronze
30 x 17 cm
sygn./ signed: J.SARAPATA

21

17 Grzegorz Maślewski

ur. 1968 Biała Podlaska

Krajobraz z chmurką IV/ Landscape with a cloud IV

cena wywoławcza: 2 500 zł

gips/ plaster
31 x 30,5 cm
sygn./signed: gm

22

Karolina Maszkiewicz

18

ur. 1980 Toruń

Oczko

Kinetyczne rzeźby Karoliny Maszkiewicz są przedłużeniem naturalnego wszechświata, ale
w bardziej przemyślany, niemal matematyczny sposób. Prace zbudowane są z drewna, ceramiki
i stali nierdzewnej, przedstawiają organiczne kształty jak liście i kamienie szlachetne. Proces
tworzenia odbywa się wewnętrznie, silnie pozostaje w sferze zen – jest niemal medytacją. Maszkiewicz spędza dużo czasu na kształtowaniu drewna, szukaniu nowych sposobów zginania metalu,
dzięki czemu może wyrazić ruch kinetyczny w najbardziej efektywny sposób. Dzieła artystki są
formą przewodów energii, przedstawień wiary człowieka w to, co uważamy, że musi posiadać.
Karolina Maszkiewicz’s kinetic sculptures are an extension of the natural universe, but
in a more thoughtful, and almost mathematical way. Her works are made of wood, ceramics and stainless steel and they show organic shapes like leaves and precious stones.

cena wywoławcza: 2 500 zł

fornit, stal/ venner, steel
57x 27 x 22 cm
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19 Małgorzata Kot
Cietrzew/ Grouse

cena wywoławcza: 2 500 zł

porcelana/ porcelain
34 x 30 cm
sygn./ signed: M. Kot 9/150/2017

24

ur. 1962

ur.1989 Warszawa

20

Wenus/ Venus
2018
marmur, żywica akrylowa/
marble, acrylic resin
18,5 x 8,5 x 50 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

Diana Grabowska

25

21

Aneta Kilińska

ur. 1997 Brzesko

Czaszki/ Skulls

cena wywoławcza: 2 500 zł

ceramika/ ceramic
20 x 25 cm

26

Aneta Kilińska inspiracje czerpie z podróży, podczas których odkrywa człowieka,
ulotne momenty i chwile. Swoimi pracami artystka chce opowiadać o ludziach, dla
których nie ma niemożliwego, o nieznanej części świata – materialnej i niematerialnej.
Aneta Kilińska draws inspiration from journeys, during which she discovers humans, and
fleeting moments. In her works, the artist wants to talk about people for whom there is no such
thing as the impossible and about an unknown part of the world - material and immaterial.

Agnieszka Podkówka

ur. 1972 Łódź

22

Ofelia/ Ofelia
ceramika/ ceramic
32 x 24 cm
Twórczość Agnieszki Podkówki opiera się głównie na portrecie. Ludzka
twarz według artystki jest w stanie przekazać nam każdą emocję. Fascynuje ją zdolność transformacji przez najdrobniejszy gest mimiczny.
Rzeźby artystki spełniają funkcję użytkową, są w środku puste, jednak
Podkówka stara się, aby na zewnątrz miały jak najwięcej wyrazu.
Praca prezentowana na aukcji pochodzi z najnowszego cyklu ceramiki polichromowanej, inspirowanego gotyckimi relikwiarzami z okolic Badenii i Wirtembergii.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Agnieszka Podkówki’s work is based around portraits. According to
the artist, the human face is able to convey every emotion. The artist’s
sculptures have a useful function. They are empty inside, however
Podkówka tries to have as much expression as possible on the outside.

27

23 Paweł Otwinowski

ur. 1981 Braniewo

Krystianowi/ To Christian

cena wywoławcza: 2 500 zł

mosiądz krzemowy patynowany/ silicon painted brass
16 x 12 cm
sygn./ signed: Paweł Otwinowski

28

Paweł Otwinowski inspiracji szuka w przypadku, dwoistości natury, a także
w obserwowaniu ciała ludzkiego. W swojej twórczości czerpie z różnych dziedzin sztuki jak fotografia, teatr i rzeźba, które przetwarza i łączy w jedno. Najważniejsze dla niego jest wykorzystywanie własnych doświadczeń i obserwacji.
Paweł Otwinowski seeks inspiration from the duality of nature, as well as
in observing the human body. In his work, he draws from various fields of art
such as photography, theatre and sculpture, which he processes and unifies.
Most important for him is the use of his own experiences and observations.

ur. 1966 Sandomierz

24

Portret/ Portrait
gips/ plaster
38 x 40 x 24 cm
sygn./ signed: D.Sitek 2008

cena wywoławcza: 2 500 zł

Dariusz Sitek

29

25 Anna Sołtysik

ur. 1983 Kraków

On i Ona/ He and She

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, dąb/ bronze, oak
19 x 16cm, 24 x 16 cm

30

Rzeźby prezentowane na aukcji powstały na początku 2016 roku podczas mojego pobytu w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku. Pierwsza powstała Ona, klęcząca, szukająca swojej formy i pozy, która oddałaby emocje obecne we mnie w tym
czasie. Potem pojawił się On, przybrał zdecydowanie swoją postać, mogąc stanąć naprzeciw, obok, wobec... Niej. Rzeźby są
moją przestrzenną poezją, formami, które posiadają nadane przeze mnie znaczenie. Ona i On to prace związane z nurtem istot –
hybryd. Inne powstające rzeźby z brązu nawiązują do antyku lub są częścią cyklów „Szczątki znaków zodiaku”, czy „Upadłych”.
Anna Sołtysik
The sculptures presented at the auction were created at the beginning of 2016 during my stay at the Polish Sculpture Centre
in Orońsko. The first was “She”, kneeling, looking for her form and pose, which would reflect the emotions present in me at
that time. Then “He” appeared, chose his pose firmly, and was able to stand next to, and in front of ... Her. The sculptures
are my spatial poetry, forms that have the meaning I give them. “She” and “He” are works related to the idea of beings hybrids. Other bronze sculptures refer to the antique, or are part of the series „The Remains of the Zodiac” or „The Fallen.”
Anna Sołtysik

Tomasz Koclęga

ur. 1968 Zawiercie

26

Solitudinem/ Solitudinem

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, szkło/ bronze, glass
25 x 23 x 23cm
sygn./signed: 1/10 Koclęga 2018

31

27

Danuta Jarzyńska

ur. 1960

Forma II/ Form II

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, granit/ bronze, granite
16 x 47,5 cm
sygn./signed: Jarzyńka’15 1/8

32

Dla mnie sztuka rozgrywa się na granicy niepokoju i ukojenia. Lęk, niepokój towarzyszą mi zawsze - są ściśle
związane z moim temperamentem, czasem czuję, że muszą być ze mną. Twórczość ogniskuje moje myśli,
zatrzymuje czas, pozwala się wy-spokoić. Staje się antidotum, które pozwala odnaleźć w sobie samej jakiś
porządek, harmonię; ukonkretnia pewne doznania, utrwala je w materiale. Jednocześnie jestem świadoma, że
twórczość nie pojawiłaby się, gdyby nie to moje zaniepokojenie, które zrodziło jej potrzebę długo nie rozpoznaną.
Danuta Jarzyńska
For me, art takes place on the border of anxiety and relief. Fear and anxiety are always with me - they are closely
related to my temper. Sometimes I feel that I have to feel this way. Creativity focuses my thoughts, stops time,
and allows me to feel relaxed. At the same time, I am aware that creativity would not appear if it was not for my
anxiety, which gave birth to a long-unrecognised need.
Danuta Jarzyńska

ur. 1960

28

Forma I/ Form I
brąz, granit/ bronze, granite
22 x 49,5 cm
sygn./ signed: Jarzyńska’16 1/8

cena wywoławcza: 2 500 zł

Danuta Jarzyńska

33

29 Tomasz Krzpiet

ur. 1986 Bychawa

XY Brąz 1/ XY Bronze 1
brąz polerowany, marmur/ polished bronze, marble
60 x 30 cm

Znaczącym czynnikiem dla tematyki prac Tomasza Krzpieta jest przeobrażenie dotykające procesu
metamorfozy organizmów. Artystę interesuje moment
przejścia z jednej rzeczywistości w inną, którą stara
się określić za pomocą formy, ciała i struktury
w humanoidalnych tworach, powołując je do istnienia.

cena wywoławcza: 2 500 zł

A significant theme in the subject of Tomasz
Krzpiet’s work is transformation, specifically the
process of metamorphosis in organisms. The artist
is interested in the moment of transition from one
reality to another, which he tries to capture with the
help of forms, bodies and structures in humanoid
creatures, thereby invoking them into existence.

34

Sylwester Ambroziak

ur. 1964 Łowicz

30

Chłopiec klęczący/ Kneeling boy

cena wywoławcza: 2 500 zł

ceramika/ ceramic
22 x 13 cm
sygn./ signed: A.17.

35

31

Adam Bakalarz

Wiolonczela/ Cello

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz/ bronze
38 x 16 cm
sygn./signed: A. Bakalarz 2018 WPH 1/8

36

ur.1989 Tychy

Monika Osiecka

ur.1965 Mediolan

32

Balet szkic/ Ballet sketch

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz/ bronze
34 x 13,5 cm
sygn./ signed: M III/IV

37

33

Anna Skwierawska

Marzec/ March

cena wywoławcza: 2 500 zł

ceramika/ ceramic
57 x 51 cm

38

ur. 1978 Wyszkowo

34

Anioł/ Angel
brąz/ bronze
38 x 14 cm
sygn./ signed: MK

cena wywoławcza: 2 500 zł

Magdalena Karłowicz

39

35 Barbara Sojka-Szymonowicz
Kot/ Cat

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz/ bronze
20 x 26 cm
sygn./ signed: B. SOJKA 01/09

40

ur. 1963

ur. 1939 Wesoła

36

Wietnamka/ Vietnamese
2016
brąz, wosk tracony/
bronze, lost wax
56 x 26 x 23 cm
sygn./ signed: J. Sękowsk

Józef Sękowski w swoich pracach
podejmuje tematy bliskie społeczeństwu, związane z codziennością, często
też trudne, odnoszące się do problemów politycznych czy historycznych.
In his works, Józef Sękowski takes up
public issues, related to everyday life, and
often difficult political or historical problems.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Józef Sękowski

41

37 Tadeusz L. Serafin
Bez tytułu XIV / Untitled XIV

cena wywoławcza: 2 500 zł

drewno, sznur, gwoździe/ wood, rope, nails
87,5 x 50 cm
sygn./ signed: LTS’16 XIV

42

ur. 1953 Warszawa

Tadeusz L. Serafin

ur. 1953 Warszawa

38

Bez tytułu X/ Untitled X

Kompozycje Tadeusza Serafina z pogranicza ekspresjonizmu i abstrakcji odznaczają się niezwykłym dynamizmem. Artysta
stale poszukuje nowych, często niekonwencjonalnych środków wyrazu. Najnowsze
kolaże są efektem tych właśnie poszukiwań.
Tadeusz Serafin’s compositions are on the
borderline of expressionism and abstraction
and are characterised by unusual dynamism.
The artist is constantly looking for new, often
unconventional, means of expression. His
latest collages are the result of these quests.

cena wywoławcza: 2 500 zł

drewno, sznur, gwoździe/
wood, rope, nails
168 x 24 cm
sygn./signed: LTS’17 X
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39 Tomasz Karolak
Strzelistość/ Slenderness

cena wywoławcza: 2 500 zł

blacha i drut stalowy, spawane i rdzewione;
zabezpieczone przed dalszym rdzewieniem/
steel and sheet metal, welded and rusted;
protected against further rusting
33 x 95 x 33 cm
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ur.1959 Nadarzyn

Jan Sajdak

ur. 1987 Warszawa

40

Ludzik/ Human
2015
brąz patynowany/ patinated bronze
20 x 17 x 14,5 cm

Jan Sajdak fascynuje się dawnymi
kulturami, a inspiracji niejednokrotnie
poszukuje wśród kształtów chmur czy
linii pęknięć tynku na ścianie. Rzeźbienie
Ludzika było dla niego przygodą, ascetycznym procesem. Artysta wiele tygodni, całe dnie spędzał pomiędzy dwoma
lustrami, starając się odwzorować swoje
ciało w wosku, lepiąc z małych kawałków, przenosząc się z pomieszczenia do
pomieszczenia w pogoni za naturalnym
światłem dnia, które umożliwiało obserwację. Niejednokrotnie Jan Sajdek niszczył swoją kilkudniową pracę, ponieważ
czuł, że może stworzyć coś lepszego.
Ważna dla artysty była dynamika tworzenia i niszczenia, w której dopatrywać się
można inspiracji w buddyjskich mandalach. W Ludziku niezwykle istotna jest
nauka, która wynika z zaakceptowania trudu niszczenia własnej pracy, by
zacząć wszystko jeszcze raz od nowa.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Jan Sajdak is fascinated with ancient
cultures, and often looks for inspiration in
the shapes of clouds or the lines of plaster
cracks on the wall. Sculpting “Human” was
an adventure for him, an ascetic process.
For many weeks, the artist spent many
days crawling between two mirrors, trying
to capture his body in wax, making small
pieces of it, moving from room to room
in the pursuit of the natural daylight that
permitted observation. Often, Jan Sajdak
destroyed several days’ work because
he felt he could create something better.

45

41

Józef Polewka

ur. 1963 Myślenice

W drodze/ On the way

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz/ bronze
39 x 44,5 cm
sygn./signed: POLEWKA 2018

46

Uważam za swój sukces to, że treść zawarta w moich rzeźbach jest jednak
rozumiana. Staram się przekazywać ją w prosty, przystępny sposób.
Józef Polewka
I consider it my success that the content in my sculptures is understood. I try to communicate it in a simple, accessible way.
Józef Polewka

ur. 1991 Łomża

42

Dyby/ Stocks
2015
metal/ metal
38,5 cm
sygn./ signed:
ADAMOWSKI „DYBY” 2015

Michał Adamowski jak nikt
rozumie, że odlewanie, kucie
i repusowanie poszerzają świadomość możliwości surowca.
Przykładem takiej pracy są
prezentowane na aukcji Dyby,
w których uchwycona została
najczęściej poruszana przez
artystę problematyka – relacja
między sferą duchową a cielesną, humanizmem a wiarą.
Michał Adamowski understands how casting, forging
and repositioning broaden the
use of raw materials. This can
be seen in his work “Stocks”
presented at the auction, in
which themes discussed by
the artist - the relation between
the sphere of the mind and the
body, humanism and faith.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Michał Adamowski
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43 Dariusz Sitek
Portret/ Portrait

cena wywoławcza: 2 500 zł

gips/ plaster
70 x 46 cm
sygn./ signed: D.Sitek

48

ur. 1966 Sandomierz

Tomasz Górnicki

ur. 1986 Warszawa

44

Dyptyk: Moods I, Moods II/ Diptych: Moods I, Moods II

Fascynuje mnie anatomia w zestawieniu z geometrią, napięcia wynikające z formy.
W logiczną strukturę staram się wprowadzić pierwiastek chaosu: emocje. Napędza mnie permanentne uczucie upływu czasu, gdzie piękno równoznaczne
jest ze stratą. W swoich rzeźbach pragnę zatrzymać czas, tak, aby uczucia
w nich zawarte mogły trwać. Trwałe materiały są medium do zachowania wspomnień.
Tomasz Górnicki
I am fascinated by anatomy in combination with geometry and the tensions resulting
from the outcome. In a logical structure I try to introduce the element of chaos: emotions.
In my sculptures I want to stop time, so that the feelings contained in them can remain
with the viewer. Permanent materials are a medium for preserving memories.
Tomasz Górnicki

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, stalowa tabliczka/ bronze, steel plate
16 x 12 x 8 cm
sygn./signed: Górcniki
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45 Jacek Sarapata
Bez tytułu/ Untitled

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz/ bronze
30 x 17 cm
sygn./ signed: J.SARAPATA

50

ur. 1948

ur. 1954 –zm. 2014

46

Rodzina 3/ Family 3
brąz/ bronze
26,5 x 7 cm
nalepka autorska/ artist’s sticker:
Marek Sierpiński

cena wywoławcza: 2 500 zł

Marek Sierpiński

51

47

Dominik Wdowski

Dziewczyna/ Girl
2018
żywica akrylowa, farba olejna/
acrylic resin, oil paint
24 x 15 x 11 cm
edycja/ edition: 2/21
sygn./ signed:
DW 2/21 AD 2018.

Dominik Wdowski specjalizuje się w rzeźbie figuratywnej, a każde jego kolejne
dzieło jest dogłębną analizą
ludzkich uczuć, narracją na
temat przekraczania granic
i bitwy wewnętrznej, którą
prowadzi niemal każdy bohater rzeźb artysty. Sam artysta pragnie, by jego dzieła
budziły emocje i refleksje,
by zachwycały kompozycją.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Dominik Wdowski specializes in figurative sculpture, and
each of his works is an in-depth
analysis of human feelings,
a narrative about border crossing and internal battles, which
are carried out by almost every
hero of the artist’s sculptures. The artist himself wants
his works to evoke emotions
and reflections to bring delight to the comp osition .
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ur. 1979 Radom

Dominik Wdowski

ur. 1979 Radom

48

Healing/ Healing

cena wywoławcza: 2 500 zł

żywica akrylowa, polichromia olejna/
acrylic resin and polychromatic oil
edycja/ edition: 1/7
86 x 38 x 30 cm
sygn./ signed: DW 1/7 AD 2018

53

49 Jakub Biewald

ur. 1987 Toruń

Rzeźba ceramiczna/ Ceramic sculpture

cena wywoławcza: 2 500 zł

37 x 39 cm

54

Krzysztof Ostrzeszewicz

ur. 1985 Warszawa

50

Gedeon/ Gideon
brąz patynowany, drewno/ patinated bronze, wood
60 cm
podstawa/ base 21 x 21 cm
edycja/ edition: 3/4+1A/P
sygn. na podstawie/ signed on base:
„Gedeon ed. 3/4+1A/P 2018 r.
Krzysztof Ostrzeszewicz”
Krzysztof Ostrzeszewicz często przetwarza
znane motywy ikonograficzne i dzieła sztuki.
Jest to jego sposób na nawiązanie pewnej
polemiki i kontaktu z widzem, kontaktu na
różnych poziomach, poczynając od atrakcyjnej formy, przez pewną dekoracyjność,
historię i teorię sztuki, aż po odniesienia do
dawnych mistrzów, jak Donatello, Michał Anioł,
Rembrandt, Caravaggio. W twórczości Ostrzeszewicza widać wyraźną fascynację intelektualnym dorobkiem kubizmu, fowizmu oraz
modernistycznych ruchów awangardowych.
Jego rzeźby mają syntetyczną formę, którą
artysta postrzega jako umysłowy, posługujący
się abstrakcją, aspekt sztuki. To właśnie forma
jest głównym punktem zainteresowań Ostrzeszewicza. Podczas pracy całkowicie oddaje
się procesowi twórczemu, ceniąc wręcz jego
medytacyjną stronę. Docenia fakt, że może
tworzyć rzeźby unikatowe, poprzez wykorzystanie swojej wiedzy, doświadczenia, poprzez
czerpanie z technik rzemieślniczych i artystycznych. Niejednokrotnie podkreślał, że wielkim zaszczytem jest fakt, że jego prace mogą
być częścią zbiorów kolekcjonerów, będących tak jak on zakochanych w świecie rzeźby.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Krzysztof Ostrzeszewicz is known for iconographic motifs. This is his way of creating a polemic and establishing contact with the viewer
on various levels, starting with an attractive
form, through some decorativeness, history
and theory of art, with references to ancient
and not-so-ancient masters like Donatello,
Michelangelo, Rembrandt, and Caravaggio.

55

51 Mariusz Burdek
Kropla/ Droplet

cena wywoławcza: 2 500 zł

plastik/ plastic
127,5 x 60 cm

56

ur. 1985 Limanowa

Bartosz Banasik

ur. 1992 Przemyśl

52

Kameleon/ Chameleon

Prezentowana na aukcji praca została zainspirowana okiem kameleona. Składa się z ponad stu
pięćdziesięciu twarzy tworzących całość. Przedstawia nieustający proces kształtowania się człowieka
poprzez spotkania i doświadczenia innych ludzi.
Kameleon mówi o tym, że każdy, kogo wpuścimy
w wir naszego życia, pozostawia w nim swój ślad.
The work presented at the auction was inspired by a chameleon’s eye. It consists of over
one hundred and fifty faces forming a whole. It
presents the ongoing process of human formation through meetings and experiences with other
people. Chameleon says that everyone whom we
let into the whirl of our lives leaves their mark in it.

cena wywoławcza: 2 500 zł

żywica akrylowa patynowana, kamień/
acrylic resin, stone base
39 x 34 cm

57

53 Ryszard Piotrowski
Akt/ Act

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, marmur/ bronze, marble
12 x 22 x 17 cm
sygn./ signed: R.Piot.1999

58

ur. 1952 Warszawa

Alicja Buławka-Fankidejska

ur. 1983 Starogard Gdański

54

Bez tytułu/ Untitled

Forma ceramiczna, prezentowana na aukcji, to ręcznie modelowany w glinie kamionkowej
szamotowej obiekt „rozpięty “ na osi symetrii. Płaszczyzny zostały pokryte rysunkiem i delikatnym zróżnicowaniem faktury, częściowo szkliwione. „Raku” - technika wypalania zastosowana przez Alicję Buławską-Fankidejską swoje korzenie ma w XVI-wiecznej Japonii. W XX
wieku eksplorowana była zwłaszcza wWielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, dziś znana
i praktykowana na całym świecie. Choć technika uległa wielu modyfikacjom, to jej pierwotne
znaczenie: pożytek i radość, akceptacja niespodziewanego oraz element ryzyka są nadal
bardzo aktualne i atrakcyjne. Osobiste poszukiwania i eksplorowanie tej tradycyjnej techniki, daje artystce możliwość przekształcania interesującej ją formy sztuki, jaką jest ceramika

cena wywoławcza: 2 500 zł

ceramika/ ceramic
16 x 25 x 9 cm

59

55

Igor Klukowski

Równowaga/ Balance

cena wywoławcza: 2 500 zł

aluminium/ aluminium
60 x 15 x 1 cm

60

ur. 1995

ur. 1996 Warszawa

56

Bez tytułu/ Untitled
aluminium/ aluminium
33 x 20 x 42 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

Karolina Rybińska

61

57 Joanna Roszkowska
Glaucour/ Glaucour
ceramika/ ceramic
50 x 24 cm

Biomorficzne rzeźby i obrazy Joanny
Roszkowskiej są wyrazem jej wewnętrznej energii i emocji, którym nadaje
unikalne formy i kolory. Jej rzeźby zdają
się żyć, płynąć, są ażurowe i zmysłowe
– prowokują widza do dotknięcia ich
i poczucia chłodu ceramiki pod palcami.
Inspiruje ją nowoczesna architektura Zahy Hadid i twórczość Gaudiego.

cena wywoławcza: 2 500 zł

Biomorphic sculptures and paintings
by Joanna Roszkowska are an expression
of her inner energy and emotions, which
produces unique forms and colours. Her
sculptures seem to live and flow, they
are open and sensual. they provoke the
viewer to touch them and feel the coolness of the ceramics under their fingers.
She is inspired by the modern architecture of Zaha Hadid and the work of Gaudi.
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ur. 1968

ur. 1968

58

Maroon/ Maroon
ceramika/ ceramic
50 x 25 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

Joanna Roszkowska
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59 Adrian Kobyliński

ur. 1991 Sochaczew

Głowa ceramiczna/ Ceramic head

cena wywoławcza: 2 500 zł

ceramika/ ceramic
34 x 33 cm

64

ur. 1992 Warszawa

60

Tancerka / Dancer
brąz/ bronze
35 x 30,5 cm
sygn./ signed: 2014 BB

cena wywoławcza: 2 500 zł

barbara białek

65

61 Michał Kubiak
Podróżny/ Traveller

cena wywoławcza: 2 500 zł

brąz, granit/ bronze, granite
65 cm
nalepka autorska na podstawie/
artist’s sticker on base

66

ur. 1946 Bydgoszcz

WIRTUALNA GALERIA RZEŹB
Dostępna na naszej stronie obrotowa galeria 360° pozwala na wygodne przyjrzenie się obiektom z każdej perspektywy.

Magdalena Karłowicz, Matka Polka/ Mother Poland

www.sda.bydgoszcz.pl

Sculptor, willing to expand into the realms of
painting and graphic art. A graduate of Sculpture at
the Academy of Fine Arts in Warsaw. She defended
her diploma in 2018 under the direction of Professor Antoni Janusz Pastwa. She works in a variety
of materials - from marble to paper. In her works,
she tries to synthesise observations from nature in
order to extract simpler forms.

Bartosz Ługowski

ur. 1995 Środa Wielkopolska

3

s. 6

68

ur. 1988 Warszawa

Rzeźbiarz, rysownik, ilustrator. Absolwent
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i projektach artystycznych we
współpracy m.in. z Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie, CSW Warszawa, galerią Vianuova
we Florencji, galerią Medium w Bratysławie, grecką
Deste Foundation of Contemporary Art.
Bruno Althamer w swoich pracach szuka szerszego kontekstu historycznego, bowiem według
niego rolą rzeźbiarza jest odpowiedzialność za
tworzenie obrazu naszej rzeczywistości, obrazu,
który stworzy odbicie naszych czasów - obrazu,
który będzie miał wpływ na tworzenie się świadomości przyszłych pokoleń. Uważa, że rzeźbą
może być zarówno drewniana figura, film, naga
kobieta, a nawet dźwięk czy zapach. Jednakże
wybór techniki powinien być uzasadniony a przede
wszystkim świadomy.
Sculptor, cartoonist, and illustrator. A graduate of the Faculty of Sculpture at the Academy of
Fine Arts in Warsaw
In his works, Bruno Althamer looks for a broad
historical context, because in his opinion the
sculptor’s role is to create a snapshot of our reality
- a picture that will reflect our times for generations to come. He believes that a sculpture can be
a wooden figure, a movie, a naked woman, or even
a sound or smell. However, the choice of technique
should be justified and, above all, deliberate.

s. 5
Student III roku na Wydziale Rzeźby i Działań
Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Obecnie realizuje pracę licencjacką
w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego. Udział
w międzynarodowej wystawie Figurama 2017 oraz
w akcji Brygada Pigmaliona. W 2017 roku otrzymał
I nagrodę VI Ogólnopolskich Warsztatów Działań Kreatywnych.
Bartosza Ługowskiego nieustannie fascynuje
dotyk i jego różne aspekty. Swoje ciało traktuje
jako narzędzie, które pozwala artyście określać
otaczającą go przestrzeń – przestrzeń pomiędzy
jego ciałem a formą, którą kształtuje.
Third-year student at the Department of Sculpture of the University of Arts in Poznań. Currently, he
is doing his BA thesis in the studio of prof. Wiesław
Koronowski. Participated in the international exhibition „Figurama 2017” and in the „Pygmalion
Brigade” movement. In 2017, he was awarded first
prize at the sixth National Workshop on Creative
Arts. Touch and its various aspects constantly
fascinate Bartosz Ługowski. He treats his body
as a tool that allows the artist to define the space
around him - the space between his body and the
form he creates.

4
ur. 1988 Starogard Gdański

s. 4, 63
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Bruno Althamer

Rzeźbiarka, chętnie sięgająca również po malarstwo i grafikę warsztatową. Absolwentka Rzeźby
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom
obroniła w 2018 roku pod kierunkiem profesora
Antoniego Janusza Pastwy. Pracuje w różnych
materiałach – od marmuru po papier. W swoich
dziełach stara się syntetyzować obserwacje
z natury, wydobywać prostsze formy. Chętnie
rzeźbi zwierzęta i ciało ludzkie. Ostatnio interesują
ją również tematy zaangażowane społecznie – jej
aneks pt. Kobiety, tworzony pod kierunkiem profesora Andrzeja Sołygi, odnosi się do wizerunku płci
pięknej w prasie kolorowej. Według Barbary Białek
sztuka powinna cieszyć oko, ale jako artystka
wykorzystuje okazje wypowiedzenia się przed
szerszym gronem odbiorców, więc stara się poruszać ważne kwestie społeczne i światopoglądowe.
Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych.

Jakub Ostoja-Lniski

barbara białek

ur. 1992 Warszawa

1
60

s. 7

Rzeźbiarz, który szczególnie umiłował sobie
naturę i pracę w drewnie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdański, dyplom tworzył
w pracowni prof. Mariusza Białeckiego. Duży
wpływ na jego twórczość miało wydarzenie
z dzieciństwa – przeprowadzka z rodzicami do
Czarnej Wody na Kociewiu, która to uwrażliwiła
go na piękno natury. Rzeźbić w drewnie zaczął już
w wieku siedmiu lat. Brał udział w kilku wystawach
zbiorowych i indywidualnych.
Najbliższym medium rzeźbiarskim dla Jakuba
Ostoi-Lniskiego jest drewno. Poprzez ten materiał
stara się ukazać swój sprzeciw wobec tego, jak
współcześnie większość ludzi traktuje naturę, nie
darząc jej należytym szacunkiem i czułością. Drewniane manifesty artysty pokazują bezmyślność
ludzi, a także zwracają uwagę widza na piękno
i szlachetność materiału – materiału będącego
częścią natury.
A sculptor who especially loves nature and
working with wood. A graduate of the Academy
of Fine Arts in Gdańsk, he earned his diploma in
the studio of prof. Mariusz Białecki. A childhood
event - a move with his parents to Czarna Woda in
Kociewie, which made him sensitive to the beauty
of nature, had a big impact on his work. He started
carving wood at the age of seven.

Marta Rzepińska

ur. 1992 Starogard Gdański

7
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ur. 1979 Tarnów

Rzeźbiarz, designer. Dyplom uzyskał w 2004
roku w pracowni Jerzego Nowakowskiego na
Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W latach 1997-2003 brał udział w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby
– Ruchome Święto. W 2007 roku otworzył swoje
pierwsze studio rzeźby i malarstwa, w którym
wykonywał liczne zamówienia zarówno od osób
prywatnych, jak i kościołów czy muzeów, m.in.
Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta Krakowa,
Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Autor wystroju rzeźbiarskiego
i snycerskiego dla Kaplicy Św. Krzyża w Hlinik nad
Hronom na Słowacji. W 2013 roku współpowołał
do życia projekt Dydodecor.
Sculptor, designer. He obtained a diploma in 2004
in the studio of Jerzy Nowakowski at the Faculty of
Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow.
„Bison” combines the classics of design with pop
culture in its stylistics. There is an extraordinary
lightness, a gentle joke, cunning artistry and a reference to children’s imaginations.

s. 9
Wszechstronna artystka zajmująca się projektowaniem, rzeźbą, instalacją, rysunkiem oraz grafiką.
Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2017 roku na
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w pracowni prof.
Jacka Jagielskiego. Udział w kilkunastu wystawach
zbiorowych. Nagradzana w wielu konkursach artystycznych. Kuratorka i organizatorka wystaw. Swoje
artystyczne zainteresowania skupia na analizowaniu związku rzeźby z rysunkiem. Artystkę fascynuje
również przestrzeń publiczna jako miejsce inspiracji i pole do działań twórczych.
A versatile artist dealing in design, sculpture,
installations, drawings and graphics. She defended
her diploma with honours in 2017 at the University
of Arts in Poznań in the studio of prof. Jacek Jagielski. Curator and organiser of many exhibitions. She
focuses her artistic talents on analysing the relationship between sculpture and drawing. The artist
is also fascinated by the public space as a place of
inspiration and a field for creative activities.

8
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ur. 1968 Zawiercie

s. 8

Mariusz Dydo

In his works, Wojtek Iłenda is looking for references to the diverse treatment of the concept
of space. He is interested in issues such as the
role of destruction, the object-sketch relation,
construction and deconstruction. It is important
for this young artist to look for means of expression appropriate to the articulation of the problem.

6

Tomasz Koclęga

Wojciech Iłenda

ur. 1995 Poznań

5

Student I roku studiów magisterskich na Wydziale
Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Wziął udział w IV
Studenckim Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej
im. prof. Józefa Kopczyńskiego (2017), a także
w zbiorowej wystawie Gry Przestrzenne w Galerii
Rozwój w Poznaniu (2016). Interesuje się rzeźbą,
instalacją, wykorzystaniem nowych mediów.
Wojtek Iłenda w swoich pracach poszukuje
odniesień do różnorodnego traktowania pojęcia
przestrzeni. Interesują go zagadnienia takie jak
rola destruktu, relacja dzieło-szkic, konstruowanie i dekonstruowanie. Istotne dla tego młodego
artysty jest poszukiwanie środków wyrazu odpowiednich do artykulacji problemu.

Rzeźbiarz, dydaktyk. Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie – Wydziału Grafiki w Katowicach. Studiował w pracowni rysunku i malarstwa
prof. Jacka Rykały, a także w pracowni litografii prof.
Adama Romaniuka. W latach 1994-1995 asystent
w Zespole Sztuk Plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach
1996-2007 nauczyciel w Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, następnie w Ogólnokształcącej
Szkole Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznym,
gdzie prowadził zajęcia z rzeźby. Między 2007
a 2013 prowadził zajęcia z rzeźby i modelowania
form przestrzennych w Śląskiej Wyższej Szkole
Informatyczno-Medycznej w Chorzowie. Od 2009
roku wykłada rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Zrealizował ponad 30 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 60 wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Sapporo,
Harbinie w Chinach, Bratysławie. Prace Koclęgi
opublikowano w ponad 40 katalogach oraz w licznych artykułach prasowych. Artysta wielokrotnie
nagradzany, szczególnie w Chinach i w Japonii.

s. 11, 29
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s. 12-13, 33

Magdalena Karłowicz

ur. 1978 Wyszkowo
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s. 15, 37
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Artystka zajmująca się rzeźbą w szerokim jej rozumieniu - od portretu do obiektów efemerycznych,
małą formą oraz rysunkiem. W 1999 roku ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha
Gersona w Warszawie. Absolwentka Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – w 2004 roku otrzymała dyplom
z wyróżnieniem w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia
Marketingu Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilku wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą, a także kilkunastu wystaw zbiorowych.
Laureatka wielu nagród.
An artist dealing in sculpture in its broadest sense
- from portraiture to ephemeral objects, small
forms and drawings. In 1999, she graduated from
the Wojciech Gerson School of Fine Arts in Warsaw.

ur. 1983 Poznań

Dorota Grześkiewicz

Polish artist, specialising in sculpture and
drawing, and also creating installations and
experimenting with animated film. In 1983-1989,
he studied at the Sculpture Department of the
Warsaw Academy of Fine Arts, in the studios of
Jerzy Jarnuszkiewicz, Stanisław Kulon and Grzegorz Kowalski. Sylwester Ambroziak has created
his own, very distinctive creative language. Sculptures of characters are roughly cut, quite massive,
with disproportionately large heads and elongated hands, standing on short legs. Multiple award-winning artist.

11

Artystka, która już od dziecka pobierała
nauki rysunku i ceramiki w rodzinnej pracowni.
W 2007 roku ukończyła studia MSOŚ na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2008 roku Studio
Grafiki w Warszawskiej Szkole Reklamy. Od 2010
roku działa w odziedziczonej po dziadkach i ojcu
pracowni plastycznej. Obecnie studentka Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie –
pracownia prof. Antoniego Janusza Pastwy. Członek ZPAP Polska Sztuka Użytkowa oraz ZCP. Prace
artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wielokrotnie nagradzana.
An artist who has been drawing and making
ceramics in her family studio since childhood.
In 2007, she graduated from the University of
Warsaw, and in 2008, from the Graphics Studio at
the Warsaw School of Advertising. Since 2010, he
has been working in the studio inherited from her
grandparents and father.

s. 14

13
ur. 1961 Białystok

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich
artystów, specjalizujący się w rzeźbie i rysunku,
sięgający również po instalacje oraz eksperymentujący z filmem animowanym. W latach 19831989 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Jerzego
Jarnuszkiewicza, Stanisława Kulona i Grzegorza Kowalskiego. Rysunek studiował pod okiem
Mariana Czapli. Sylwester Ambroziak stworzył swój
własny, niezwykle charakterystyczny język twórczy. Rzeźbi postaci grubo ciosane, dość masywne,
o nieproporcjonalnie dużych głowach i wydłużonych rękach, stojące na krótkich nóżkach. W budowaniu anatomii widać wyraźne inspiracje rzeźbą
afrykańską. Każda rzeźba prezentuje zupełnie inne
spektrum emocjonalne, które podkreśla mimika
i gestykulacja — widz ma do czynienia niemal
z żywym teatrem. Artysta wielokrotnie nagradzany

Zbigniew Gorzkowski

Sylwester Ambroziak

ur. 1964 Łowicz
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s. 16

Artysta, od urodzenia mieszkający w Szepietowie,
niewielkim mieście w województwie podlaskim.
Uczył się w liceum plastycznym w Supraślu, ale
ostatecznie zmienił kierunek kształcenia. Jednak
potrzeba twórczości była tak wielka, że od dzieciństwa tworzy, malując, rzeźbiąc w drewnie,
kamieniu, lodzie, wykonując biżuterię artystyczną.
Pracuje w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wawrzyńcach jako plastyk
i poligraf. W latach dziewięćdziesiątych wystawiał swoje rzeźby w galeriach sztuki w Niemczech,
otrzymał wówczas pozytywne recenzje w prasie.
Jego prace znajdują się na kilku kontynentach
u prywatnych kolekcjonerów. Jest laureatem wielu
nagród w kategorii malarstwo i rzeźba.
The artist has always lived in his birthplace
Szepietów, a small town in the Podlasie region
of Poland. His desire for creativity was so great
that from childhood he created, painted, sculpted in wood, stone, ice, and made artistic jewellery. He works at the Podlaski Agricultural
Advisory Centre in Szepietów Wawrzyńce as an
artist. In the nineties, he exhibited his sculptures
in art galleries in Germany, and received positive
reviews in the press.

Jakub Biewald
Rzeźbiarz, dydaktyk. Członek Związku Polskich
Artystów Plastyków. Dyplom uzyskał w 1974
roku w pracowni rzeźby prof. Jerzego Bandury
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzi
Pracownię Rzeźby na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Na Śląsku wykonał wiele pomników, rzeźb
plenerowych i sakralnych. Prace artysty były
wielokrotnie eksponowane na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jacek Sarapata zajmuje
się głównie małą formą w brązie, tworzy również
rzeźby monumentalne w kamieniu i w tworzywach sztucznych.
Sculptor and teacher. Member of the Union of
Polish Visual Artists. He obtained his diploma in
1974 in the sculpture studio of prof. Jerzy Bandura
at the Academy of Fine Arts in Krakow. In Silesia,
he created several monuments, outdoor and sacral
sculptures. The artist’s works have been repeatedly exhibited at group exhibitions in Poland and
abroad. Jacek Sarapata mainly deals with small
forms in bronze, but also creates monumental
sculptures in stone and plastic.
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ur. 1968 Biała Podlaska

ur. 1948

Jacek Sarapata
s. 19, 48

Rzeźbiarz, specjalizujący się w ceramice. Absolwent
Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2014 roku. Laureat Nagrody im. prof.
Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta Kierunku
Rzeźba (WSzP UMK). Doktorant na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
we Wrocławiu. Inicjator corocznych plenerów rzeźbiarskich w Wąbrzeźnie. Rzeźby Jakuba Biewalda
zdają się być organicznymi tworami, zdają się żyć
i niemal poruszać na oczach widza.
Rzeźby Jakuba Biewalda powstają w koreańskim
piecu wypalanym drewnem typu Tongkama, specjalnym piecu do wypalania ceramiki, który opalany jest
drewnem. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny tego
typu piec w Polsce – znajduje się w ośrodku plenerowym w Lubartowie pod Wrocławiem. W budowie
Tongkamy w 2006 roku pomagał koreański artysta
– Daewoonga Kim.
Biewald believes that phenomena and processes
occurring in nature are reflected in ceramic forms.
There is an analogy between the creative process
and the growth of plants, animals or other creatures
in nature. The method of growing affects their structure, and subsequent layers are formed, as in the case
of ceramic creations that grow from rolls or sheets.
Jakub Biewald’s sculptures are made in a Korean
wood-fired Tongkama stove, a special kiln for
firing ceramics that is fuelled by wood. It is worth
noting that this is the only furnace of this type in
Poland - it is located in an open-air facility in Lubartów near Wrocław.

s. 18, 52

Grzegorz Maślewski

s. 17, 54
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ur. 1987 Toruń

Sculptor and lecturer. A graduate of the Antoni
Kenar Secondary School in Zakopane. He earned
his diploma in 2010 under the guidance of prof.
Sławoj Ostrowski at the Faculty of Sculpture of
the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Currently, he
works at his alma mater as an assistant in the studio
of prof. Mariusz Białecki.

Mariusz Burdek

ur. 1985 Limanowa

14
51

Rzeźbiarz, wykładowca. Absolwent Liceum im.
Antoniego Kenara w Zakopanem. Dyplom tworzony
pod kierunkiem prof. Sławoja Ostrowskiego
na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku obronił w 2010 roku. Obecnie pracuje
na macierzystej uczelni jako asystent w pracowni
dyplomowej prof. Mariusza Białeckiego. Aktywny
uczestnik sympozjów krajowych i zagranicznych.
Swoje prace prezentował podczas kilku wystaw
indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych.

Rzeźbiarz, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom
obronił w 1995 roku pod kierunkiem Adolfa Ryszki.
W 2003 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie sztuki
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1995
roku rozpoczął karierę dydaktyczną na macierzystej uczelni; dziś jako doktor habilitowany
jest zatrudniony na stanowisku adiunkta, pełni
również funkcję kierownika Pracowni Architektury
Wnętrz, a także prowadzi pracownię dyplomową
w Zakładzie Rzeźby. Chętnie analizuje podejmowany przez siebie temat w formie cyklów. Posługuje się złudną dekoracyjnością, która stanowi
przykrywkę dla uczucia pustki. Uczestnik wielu
międzynarodowych plenerów i seminariów rzeźbiarskich. Autor pomnika Ignacego Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej.
Sculptor, university lecturer. A graduate of Sculpture at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He defended his diploma
in 1995 under the guidance of Adolf Ryszka. He is
willing to analyse topics in his series. He uses the
illusion of decoration, which is a cover for emptiness.
Participated in many international open air and sculpture seminars. The creator of the statue of Ignacy
Kraszewski in Biała Podlaska.

s. 20
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ur. 1962

Artystka zajmująca się rzeźbą, ceramiką, medalierstwem, rysunkiem. Dyplom z wyróżnieniem
uzyskała w pracowni prof. Stefana Borzęckiego
na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W latach 1991-1998 pełniła funkcję
asystenta w pracowni Bronisława Chromego na
swojej macierzystej uczelni. Od 2014 roku tworzy
pod logiem marki Mariusz Dydo. Wykonała ponad
200 medali i kilkadziesiąt statuetek dla instytucji
publicznych i osób prywatnych.
An artist dealing in sculpture, ceramics, medals,
and drawing. She received a diploma with honors
in the studio of Professor Stefan Borzęcki at the
Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts
in Krakow. From 2014 he creates under the brand
name Mariusz Dydo. She has made over 200
medals and several dozen statuettes for public
institutions and for private individuals.

s. 22
Artystka działająca na tzw. poszerzonym
polu rzeźby – tworzy na granicy kilku dyscyplin
plastycznych: rzeźby, wideo artu, performansu.
W 2015 roku uzyskała dyplom Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Wielokrotnie nagradzana,
laureatka wielu stypendiów. Swoje prace eksponowała na wystawach zbiorowych i indywidualnych
w czołowych galeriach w Polsce.

Aneta Kilińska

An artist working on the very edge of sculpture – Grabowska works in several artistic disciplines: sculpture, video art, and performance. In
2015, she graduated from the Academy of Fine
Arts in Warsaw.
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Diana Grabowska

ur.1989 Warszawa

20

Małgorzata Kot

A versatile artist who has a studio in Los Angeles, California. She travelled to the city of angels
to study design. Initially, she worked in the fashion
industry, but after several years, she decided
to migrate to sculpture and joined Brad Howe’s
famous studio, where she gained valuable experience. One of Karolina Maszkiewicz’s sculptures
was sold in 2017 at a Sotheby’s auction in Vienna.
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ur. 1997 Brzesko

Karolina Maszkiewicz

ur. 1980 Toruń
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Wszechstronna artystka mająca pracownię w Los
Angeles w Kalifornii – Karolina Maszkiewicz wyjechała do miasta aniołów, by studiować design.
Początkowo związana była z branżą modową, ale
po kilku latach pracy zdecydowała zająć się rzeźbą
i dołączyła do słynnego studio Brada Howe’a w Los
Angeles, gdzie zdobyła cenne doświadczenie.
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in.
w Los Angeles, Venice, Santa Fe, Lancaster. Jedna
z rzeźb Karoliny Maszkiewicz została sprzedana
w 2017 roku na aukcji wiedeńskiego Sotheby’s.

s. 23

s. 24

Artystka, która stawia swoje pierwsze kroki
na rynku sztuki. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie. Obecnie studiuje na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Wzięła udział w Piątym
Salonie Wiosennym organizowanym przez BWA
Tarnów w 2018 roku.
An artist taking her first steps in the art world.
A graduate of the Secondary School of Fine Arts
in Tarnów. Currently, she studies at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in
Warsaw. She took part in the Fifth Spring Salon
organized by BWA Tarnów in 2018.

Dariusz Sitek

ur. 1966 Sandomierz
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ur. 1981 Braniewo

Rzeźbiarz, fotograf, dydaktyk. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Otwarte. Absolwent Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W latach 2006-2013 studiował
Rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Promotorem dyplomu był dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK,
zaś aneksu prof. Joanna Bebarska. Rozprawę doktorską, której promotorką była dr hab. Alicja Majewska,
prof. UMK, obronił w 2017 roku. Obecnie prowadzi zajęcia ze sztukatorstwa i rzeźbiarskich technik
nowych na macierzystej uczelni. Wielokrotny uczestnik plenerów rzeźbiarskich, a także międzynarodowego projektu International Medallic Project.
Sculptor, photographer, and educator. A member
of the Open Artistic Association. A graduate of Ethnology at the History Department of the Nicolaus
Copernicus University in Toruń. Currently, he teaches
classes in sculpture and new sculptural techniques
at his alma mater.

s. 26
Rzeźbiarz, wykładowca. W swoich pracach wykorzystuje drewno, kamień, ceramikę, tworzywa
sztuczne, metal. Zrealizował kilka projektów wielkoformatowych. Dyplom na Wydziale Rzeźby
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP) w pracowni prof.
Stanisława Radwańskiego obronił w 1996 roku.
W 2011 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2013 asystent
na Wydziale Rzeźby i Intermediów w pracowni
podstaw rzeźby u dr. hab. J. Szczypki na macierzystej uczelni. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych jak i zbiorowych, plenerach
rzeźbiarskich w Polsce i za granicą, konkursach
na rzeźby pomnikowe i statuetki. Artysta wielokrotnie nagradzany.
Sculptor and lecturer. In his works, he uses
wood, stone, ceramics, plastics and metal. He has
created several large-format projects. He earned
his diploma at the Sculpture Department of the
State Higher School of Visual Arts in Gdańsk in
the studio of prof. Stanisław Radwański. In 2011
he earned his doctorate. From 2013 he has been
an assistant at the Department of Sculpture and
Intermedia at his alma mater. He took part in several individual and collective exhibitions, open-air
sculpture shows in Poland and abroad, and many
sculpture competitions.
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ur. 1983 Kraków
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Paweł Otwinowski

A versatile artist, she is active in sculpture, ceramics,
film and theatre scenography, as well as in the implementation of short documentary films mainly on artistic subjects. She belongs to a group of playwrights
at the New Theatre in Łódź. She has participated in
many exhibitions and symposia in Poland and abroad.
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Anna Sołtysik

Agnieszka Podkówka

ur. 1972 Łódź
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Artystka wszechstronna, zajmuje się rzeźbą, ceramiką artystyczną, scenografią filmową i teatralną,
a także realizacją krótkich form dokumentalnych
głównie o tematyce artystycznej. W latach 1993-1998
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki
i Malarstwa. W 1999 roku uzyskała Stypendium
Solomona R. Guggenheima w Peggy Guggenheim
Collection w Wenecji, a w 2001 roku Stypendium
Rządu Włoskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na Wydziale Malarstwa w Accademia
di Belle Arti di Venezia. W latach 2005-2017 odbyła
kolejno studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej
i Telewizyjnej Leona Schillera w Łodzi; specjalność:
Realizacja Telewizyjna. Studia doktoranckie ukończyła realizując film Wspólna kamienica pod opieką
artystyczną prof. Elżbiety Protakiewicz. Agnieszka
Podkówka w swojej karierze związała się na kilka
lat z Wenecją, tworząc prototypy karnawałowych
masek weneckich dla Camacana, La Bottega di Tito,
La Mano, Frizzi e Lazzi, Roberto Serena. Należy do
grupy dramatopisarzy przy Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Brała udział w wielu wystawach i sympozjach w kraju i za granicą.

Artystka zajmująca się rzeźbą i instalacją przestrzenną, z wykorzystaniem różnych technik rzemiosła artystycznego i materiałów, m.in.
drewna, brązu, wikliny. Absolwentka Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli
Sękowej. Czeladnik plecionkarstwa i mistrz rzeźby.
Od 2013 roku adiunkt w Zakładzie Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Uczestniczka Międzynarodowych Akcji Artystycznych w Woli Sękowej, a także członek Grupy Artystycznej M37A. Brała udział w wielu wystawach
zbiorowych w Polsce, a także we Francji.
An artist dealing in sculpture and spatial installation,
using various techniques and materials, including
wood, bronze, and wicker. A graduate of the Architecture Department at the Cracow University of Technology and the University of the People’s Artistic Crafts
in Wola Sękowa. She has participated in many group
exhibitions in Poland, as well as in France.
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Sculptor, working with bronze, marble, granite
and ceramics. She describes her creative work
as figurative minimalism. Member of the Union of
Polish Visual Artists. Jarzyńska lives and works on
Sobieszewska Island, where she actively participates in cultural and social life. Participated in numerous group and individual exhibitions. Jarzynska’s
works can be found in many private collections in
Poland and abroad.

Adam Bakalarz

ur.1989 Tychy
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ur. 1986 Bychawa

A sculptor who has taken part in many individual
and collective exhibitions.

s. 32
Artysta wszechstronny, zajmujący się grafiką,
malarstwem i rzeźbą. Dyplom obronił w 2016 roku
w pracowni wklęsłodruku dr. Stanisława Cholewy
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. W swojej twórczości analizuje fizykę
ludzkiego ciała, jego ruch i relację formy z przestrzenią. Prace Adama Bakalarza eksponowane
były na wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za
granicą, m.in. na Palm Beach Show w Boca Raton
na Florydzie, CONTEXT Art Miami w Miami.
A versatile artist dealing in graphics, painting,
and sculpture. He was awarded his diploma in
2016 in Dr. Stanisław Cholewa’s studio at the
Faculty of Arts of the Pedagogical University in
Krakow. In his work, he analyses the physics of the
human body, its movement and the relationship
between form and space. Adam Bakalarz’s works
have been exhibited at many group exhibitions in
Poland and abroad.
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29

Rzeźbiarz, w szczególny sposób podejmujący
temat przeobrażenia. Absolwent Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie.
W latach 2007-2012 studiował na Wydziale Rzeźby
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku
2012 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni
prof. Adama Myjaka. Od 2014 roku asystent
w Pracowni Technik Odlewnictwa Artystycznego
na swojej macierzystej uczelni. Brał udział w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotny Stypendysta Marszałka Województwa
Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

Tomasz Krzpiet

Rzeźbiarka, tworząca w brązie, marmurze, granicie i ceramice. Swoją twórczość określa jako minimalizm figuratywny. Członek Związku Polskich
Artystów Plastyków. Absolwentka Edukacji Artystycznej Sztuk Plastycznych na Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. W 2011 roku obroniła dyplom
w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Wojciecha Sęczawy. Mieszka i tworzy na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie bierze czynny udział w życiu
kulturalnym i społecznym. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych. Prace
Jarzyńskiej znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zdobywczyni III nagrody
w konkursie NanoArt organizowanym przez Galerię
Roi Dore w Paryżu.

Monika Osiecka

Danuta Jarzyńska

ur. 1960
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Jedna z najbardziej rozpoznawanych polskich
rzeźbiarek. Uczestniczka wielu międzynarodowych sympozjów rzeźbiarskich. Dyplom zdobyła
w 1994 roku w pracowni Grzegorza Kowalskiego
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczka licznych stażów i stypendiów, m.in. we
włoskiej Carrarze, gdzie uczyła się tajników rzeźbienia w marmurze i alabastrze, oraz w normandzkim St. Omer, gdzie studiowała sposób odlewania
brązów metodą afrykańską. Głównym tematem jej
artystycznych zainteresowań jest kobieta i jej ciało.
Tworzy akty pozbawione deformacji czy idealizacji,
ukazuje kobiece ciało takie, jakie jest w swojej naturze, po wszystkich przejściach i doświadczeniach.
One of Poland’s most recognised sculptors. Osiecka has participated in many international sculpture symposium. She obtained her
diploma in 1994 in the studio of Grzegorz Kowalski
at the Warsaw Academy of Fine Arts. The main
topics of her artistic output are women and their
bodies. She creates nudes devoid of deformation or idealisation, and depicts women’s bodies
in their true nature, after all their transformations
and experiences.

Józef Sękowski

ur. 1939 Wesoła
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Sculptor and university lecturer for many years.
A graduate of Antoni Kenar Art High School in Zakopane. She studied at the Faculty of Sculpture of
the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow,
obtaining a diploma in Stefan Borzęcki’s studio in
1989. Between 1990-2002 she was an educator at
her alma mater.

ur. 1963

s. 38
Rzeźbiarz, wykładowca uniwersytecki. Dyplom
z wyróżnieniem obronił w 1966 roku w pracowni
Wandy Ślędzińskiej na Wydziale Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1968 roku pracował
jako dydaktyk na macierzystej uczelni. W latach
1978-2002 z regulaminowymi przerwami pełnił
funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby krakowskiej
ASP, a od 2002 do 2004 był mianowany prorektorem ds. studenckich. W 1995 roku nadano mu
tytuł profesora zwyczajnego. Był członkiem VI
kadencji rady Programowej Centrum Polskiej
Rzeźby w Orońsku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Konwentu Seniorów Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wielokrotny uczestnik
sympozjów rzeźbiarskich we Francji i we Włoszech.
Prace Józefa Sękowskiego znajdują się w licznych
kolekcjach publicznych, m.in. w Łodzi, Wrocławiu,
Orońsku, Krakowie, Darmstadt, Aubenas, Ronneby,
a także w kolekcjach prywatnych w Europie
i w Stanach Zjednoczonych. Artysta wielokrotnie
nagradzany przez Ministra Kultury i Sztuki. Autor
m.in. pomnika Wdzięczności w Sanoku, Stanisława
Wyspiańskiego w Bieczu, Pacjentów Pomordowanych w Szpitalu Babińskiego w Krakowie.
Sculptor, university lecturer. He defended his
diploma with distinction in 1966 in the studio of
Wanda Ślędzińska at the Faculty of Sculpture of
the Academy of Fine Arts in Krakow. From 1968,
he worked as a didactic teacher at his alma mater.

37
38
ur. 1953 Warszawa
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Barbara Sojka-Szymonowicz

A versatile artist – she sculpts, designs interiors
and products, stylises, and writes texts. A graduate
of the College of Art and Design in Łódź. Currently, she studies at the Sculpture Department of the
Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2010, she won
a Literary Award from Zwierciadło magazine. She
has worked with, Loreal, Mieszko, Moda & Styl, CKM,
photographic agency FORUM, STX Jamboree, and
Universal Music Polska, among others.
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Rzeźbiarka, wieloletni wykładowca uniwersytecki.
Absolwentka Liceum Plastycznego im. Antoniego
Kenara w Zakopanem. Studiowała na Wydziale
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, uzyskując dyplom w pracowni Stefana
Borzęckiego w 1989 roku. W latach 1990-2002
była pracownikiem dydaktycznym na macierzystej
uczelni. Artystka wielokrotnie nagradzana, brała
udział w licznych wystawach zbiorowych. Głównie realizuje małe formy rzeźbiarskie - jest autorką
projektu cyklicznej nagrody Mateusze Trójki.

Artysta wszechstronny, uprawiający rysunek,
malarstwo, pastele reliefowe, malarskie kompozycje przestrzenno-ażurowe. W 1976 roku ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jacka
Sienickiego. Autor licznych wystaw indywidualnych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych
w najważniejszych polskich galeriach.
A versatile artist, working in drawing, painting, relief
pastels, spatial and openwork painting compositions.
In 1976 he graduated from the Faculty of Painting at
the Academy of Fine Arts in Warsaw.

Tadeusz L. Serafin

Anna Skwierawska
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Artystka wszechstronna – rzeźbi, projektuje
wnętrza, stylizuje, pisze teksty. Absolwentka Wyższej
Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Obecnie
studiuje na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2010 roku została nagrodzona
Przepustką Literacką przez magazyn Zwierciadło.
Współpracowała m.in. z Loreal, Mieszko, Moda & Styl,
CKM, Agencja Fotografików FORUM, STX Jamboree,
Universal Music Polska.

s. 40-41

75

Józef Polewka

ur. 1963 Myślenice
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ur. 1987 Warszawa

An artist who values t he closeness of nature. He
studied at the Institute of Ethnology and Cultural
Anthropology at the University of Warsaw. A graduate of the Faculty of Sculpture at the Academy of
Fine Arts in Warsaw.

s. 43
Rzeźbiarz, pedagog. Ukończył Państwowe
Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara
w Zakopanem. W 1990 roku uzyskał dyplom
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych — studiował w pracowni Jana Kucza. Obecnie pracuje
jako nauczyciel w krakowskim Zespole Sztuk
Plastycznych. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki
(1990-1991). Chętnie posługuje się żartem i ironią.
Poświęcono mu wystawy indywidualne, m.in.
w Galerii 90 w Brukseli, Stawski Gallery w Krakowie,
Palatin w Wiesloch, Zuptenth. Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Sculptor, teacher. He graduated from the Antoni
Kenar State High School of Fine Arts in Zakopane.
In 1990, he received a diploma from the Warsaw
Academy of Fine Arts — he studied at Jan Kucz’s
studio. He works as a teacher in the Cracow Fine
Arts Group. He likes to use jokes and irony. He has
been honoured with individual exhibitions including
Gallery 90 in Brussels, Stawski Gallery in Cracow,
Palatin in Wiesloch, Zuptenth. He participated in
many group exhibitions in Poland and abroad.
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ur. 1991 Łomża
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Artysta, który ceni sobie bliskość natury. Studiował w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W 2016 roku z wyróżnieniem obronił dyplomową pracę magisterską pt. „ławica/
wisząca biblioteka”. Artysta tworzy w różnych
materiałach, plecie z wikliny i leszczyny, rysuje.
Działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Odnowy Wsi
„Odnowica”, współpracuje z Teatrem Węgajty. Brał
udział w wielu wystawach zbiorowych.

Jan Sajdak

Artist and designer. In 1991 he graduated from the
Academy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of
Industrial Design. Day-to-day he designs interior
design elements, and paints and sculptures in his
spare time. The artist also designs jewellery from
„non-precious” materials, such as wood, resins,
electronics, and watchmaking parts. The artist’s
previous sculptural works usually had some useful
features (vases, lamps, clocks) made of ceramics,
wood, black steel and stainless steel. He is in the
process of developing his own chemical steel
rusting pallet, so that the factures and colours
obtained in this way can be used in future sculptures and paintings.
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Michał Adamowski

Tomasz Karolak

ur.1959 Nadarzyn
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Artysta, designer. W 1991 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Wzornictwa Przemysłowego. Na co dzień
zajmuje się projektowaniem elementów wyposażenia wnętrz; malarstwu i rzeźbie oddaje się
w wolnym czasie. Artysta projektuje również biżuterię z „nieszlachetnych” materiałów, jak drewno,
żywice, części elektroniczne i zegarmistrzowskie.
Dotychczasowe prace rzeźbiarskie Karolaka miały
zwykle jakieś cechy użytkowe (wazony, lampy,
zegary), wykonane z materiałów ceramicznych,
drewna, stali czarnej i nierdzewnej. Jest w trakcie
opracowywania własnej palety chemicznego rdzewienia stali, by otrzymane w ten sposób faktury
i kolory wykorzystywać w przyszłych pracach rzeźbiarskich i malarskich.

s. 45

Rzeźbiarz, najczęściej pracujący w metalu.
Absolwent Liceum Plastycznego im. Wojciecha
Kossaka w Łomży, profil – grafika warsztatowa.
Dyplom obronił w 2016 roku na Wydziale Rzeźby
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni
prof. Mariusza Białeckiego. Wielokrotny uczestnik
międzynarodowych plenerów rzeźbiarsko-malarskich oraz odlewniczych. Po studiach pobierał
nauki w warsztatach kowalstwa artystycznego,
poszerzając swoje zainteresowania i umiejętności.
Sculptor, most often working with metal.
A graduate of the Wojciech Kossak Artistic
Secondary School in Łomża. He was awarded his
diploma in 2016 at the Faculty of Sculpture at the
Academy of Fine Arts in Gdańsk in the studio of
prof. Mariusz Białecki.

Dominik Wdowski

ur. 1979 Radom
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ur. 1954 –zm. 2014

Rzeźbiarz, malarz, grafik. Absolwent Wydziału
Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Dyplom w pracowni A. Fałata, aneks z grafiki
i rzeźby. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych
i zbiorowych. Często rzeźbił postaci „zatrzymane
w kadrze”, wyraźnie podkreślając ich stany emocjonalne; chętnie podejmował również temat kobiecego piękna, macierzyństwa oraz relacji. Cykl prac
w drewnie, które wyrażają smutek, zamknięcie
i ubezwłasnowolnienie artysta wykonał podczas
stanu wojennego. Autor licznych statuetek i nagród,
m.in. Bączka – nagrody dla wykonawców wręczanej przez Jurka Owsiaka na festiwalu Przystanek
Woodstock, Dea Awards dla najlepszych w reklamie, Mikrofonu Popcornu.
Sculptor, painter, and graphic artist. A graduate of
the Faculty of Painting at the European Academy of
Arts in Warsaw. He often sculpts characters „stuck in
a frame”, clearly emphasising their emotional states.
He also willingly addresses the subject of female
beauty, motherhood and relationships.

s. 49
Rzeźbiarz specjalizujący się w przedstawieniach figuratywnych. Edukację pobierał w Liceach
Plastycznych w Kielcach i w Radomiu. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom zdobył w 2004 roku. Podejmuje się zleceń na realizacje monumentalne, m.in.
dekorację rzeźbiarską fasady Radomskiej Katedry
im. Jana Pawła II, rzeźby do sali koncertowej Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku czy pomnik
Jana Pawła II w Rzymie przy Prima Porta.
Wdowski graduated from the Faculty of Sculpture
at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He earned
his diploma in 2004. He has been commissioned for
several monumental works, including the decoration of the facade of the Radom Cathedral, sculptures for the concert hall of the Philharmonic and
Opera in Bialystok, and the monument of John Paul
II in Rome at Prima Porta.
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ur. 1985 Warszawa
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Marek Sierpiński

Tomasz Górnicki is one of the most interesting
sculptors of the new generation in Poland. He
received his Master of Arts with honours, at the
Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in
Warsaw, in 2010 in the studio of Janusz Antoni Pastwa.
In his work, he moves seamlessly between techniques and materials, working alternately in marble,
clay, bronze, and steel. Górnicki is also one of the
few sculptors in Europe who, in such an uncompromising manner, annexes street space to meet his
creative needs.
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Krzysztof Ostrzeszewicz

Tomasz Górnicki

ur. 1986 Warszawa
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Rzeźbiarz, odlewnik, pracujący w marmurze, glinie,
brązie i stali. W 2010 roku obronił dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Janusza
Antoniego Pastwy. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych w najważniejszych galeriach w kraju, a także we Włoszech i w Belgii. Artysta
wielokrotnie nagradzany. Łączy klasyczne podejście do rzeźby z kreacją, wyobraźnią i odwagą na
polu eksperymentów estetycznych. Górnicki jest
jednym z niewielu rzeźbiarzy w Europie, którzy w tak
bezkompromisowy sposób anektują przestrzeń ulicy
na potrzeby swojej twórczości.

Artysta wszechstronny, zajmuje się rzeźbą,
malarstwem, rysunkiem i fotografią. Zafascynowany modernizmem i przedwojenną awangardą.
W latach 2005-2010 studiował na Wydziale Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom
artystyczny Krzysztofa Ostrzeszewicza, tworzony
w pracowni prof. Adama Myjaka, został wyróżniony
i nagrodzony udziałem w wystawie COMING OUT
– Najlepsze Dyplomy ASP 2010. W 2010 roku na
zlecenie Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza
wykonał nagrobek Zbigniewa Zapasiewicza, który
znajduje się na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Inicjator i współautor licznych projektów społecznych, realizowanych m.in.
w ramach grupy Reaktor – Laboratorium Rzeźby
oraz projektu Rzeźba nad Wisłą. Ściśle związany
z galerią sztuki współczesnej 101projekt.
W 2016 roku Krzysztof Ostrzeszewicz został
wyróżniony w rankingu Kompas Młodej Sztuki –
zestawieniu dziennika Rzeczpospolita, które wskazuje najbardziej obiecujących polskich artystów.
A versatile artist, he deals with sculpture, painting,
drawing and photography. Fascinated by modernism
and pre-war avant-garde.

s. 53

77

Alicja buławka-Fankidejska

ur. 1983 Starogard Gdański
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s. 57

78

ur. 1952 Warszawa

Rzeźbiarz, pracujący głównie w marmurze, ceramice, srebrze i drewnie. W latach 1971-1976 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Już na studiach otrzymał nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszych studentów
uczelni artystycznych. W latach 1976-1978 pełnił
funkcję asystenta i starszego asystenta na macierzystej uczelni. Początkowo tworzył rzeźby portretowe, zajmował się również rzeźbą monumentalną
oraz land artem. Od 1981 roku zwrócił się ku małym
formom rzeźbiarskim, tworząc dzieła o charakterze
kameralnym; stosował również unikalną technikę
repusu w srebrze.
Sculptor, working mainly with marble, ceramics,
silver, and wood. Between 1971-1976 he studied at
the Sculpture Department of the Academy of Fine
Arts in Warsaw. While still in college he received an
award from the Minister of Culture and Art reserved
for the best art students. At the start of his career,
he created portrait sculptures; he also dealt with
monumental sculpture and land art. From 1981, he
turned to small sculptural forms, creating works
with intimate character; he also used a unique
embossing technique while working with silver.

s. 56
Artystka zajmująca się ceramiką artystyczną,
rzeźbą i rysunkiem. Jej ulubionym obszarem działań są alternatywne metody wypalania ceramiki. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Gdyni – Orłowie. Studia na Wydziale
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Sławoja
Ostrowskiego w 2010 roku, aneks Ceramika Artystyczna w pracowni prof. Teresy Klaman. Od 2013
roku asystentka w Pracowni Ceramiki Artystycznej
na macierzystej uczelni. Brała udział w kilkunastu
wystawach zbiorowych i plenerach rzeźbiarskich.
Kilkukrotnie organizowała i prowadziła otwarte
prezentacje dotyczące alternatywnych metod
wypalania ceramiki w piecach własnej konstrukcji. Jej obiekty ceramiczne znajdują się w zbiorach,
m.in. Museum of Art w Cluj – Napoca w Rumunii
oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Artystka
wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą.
An artist dealing in ceramics, sculpture and
drawing. Her favorite area of interest

is alternative
methods of firing ceramics. A graduate of the State
High School of Visual Arts in Gdynia-Orłowo. She
studied at the Faculty of Sculpture of the Academy
of Fine Arts in Gdańsk. Her ceramic creations are
in many collections, including the Museum of
Art in Cluj-Napoca in Romania and the National
Museum in Gdańsk.
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Ryszard Piotrowski

Sculptor, involved in social and philanthropic projects. He graduated from the Stanisław
Wyspiański High School of Fine Arts in Jarosław.
A graduate of the Faculty of Sculpture at the
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow. He
received his diploma in 2017. He eagerly embarks
on various projects, open-air shows and art exhibitions. The subjects of his works are people, their
diversity, emotions and the challenges they face.
The artist tries to explore the elusive, unnamed
aspects of human nature and psyche.
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Igor Klukowski

Bartosz Banasik

ur. 1992 Przemyśl
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Rzeźbiarz, zaangażowany w projekty społeczne
i filantropijne. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.
Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał
w 2017 roku. Chętnie realizuje różne projekty,
plenery i wystawy artystyczne. Tematem jego
twórczości są ludzie, ich różnorodność, emocje
i wyzwania, z jakimi się mierzą. Artysta stara się
zgłębić nieuchwytne, nienazwane aspekty ludzkiej natury i psychiki.

s. 58

Artysta zajmujący się rzeźbą, rysunkiem, projektowaniem przestrzennym oraz projektowaniem
artystycznym. Absolwent Liceum Plastycznego
im. Bernarda Morando w Zamościu. Otrzymał
wyróżnienie za dyplom ukończenia liceum oraz
Stypendium Prezydenta Miasta Zamość za najlepszy dyplom 2015. Obecnie studiuje na Wydziale
rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Brał udział w międzynarodowym plenerze
rzeźbiarskim oraz kilku krajowych. Uczestniczył
w czterech wystawach zbiorowych. Przedstawiciel
Uczelnianej Komisji Samorządu Studentów ASP
w Warszawie 2017/18.
An artist dealing in sculpture, drawing, and
spatial artistic design. A graduate of the Bernard
Morando Artistic Secondary School in Zamość. He
has participated in four group exhibitions. Klukowski is a representative of the Student Council of the
Academy of Fine Arts in Warsaw.

s. 59

ur. 1986

A designer of decorative forms and sculptor. She
graduated from the Faculty of Industrial Design at
the Academy of Fine Arts in Warsaw. Joanna Roszkowska’s biomorphic sculptures and paintings are an
expression of her inner energy and emotions, which
form the basis of her unique forms and colours.

s. 60-61
W 2011 roku ukończył Liceum Plastycznego im.
Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie – otrzymał
nagrodę dyrektora za najlepszy dyplom. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom tworzył w pracowni prof.
Piotra Gawrona, jeden aneks w pracowni medalierstwa u prof. Hanny Jelonek, drugi zaś w pracowni
brązu u prof. Mieczysława Kozłowskiego. Obecnie
pracuje jako asystent w pracowni dr. Grzegorza
Witka na macierzystej uczelni.

Michał Kubiak

In 2011, Kobyliński graduated from the Józef Chełmoński Art High School in Nałęczów.
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Adrian Kobyliński

ur. 1991 Sochaczew
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Projektantka form użytkowych, rzeźbiarka. Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureatka
międzynarodowego konkursu projektowego Global
Design Awards. Prowadzi agencję reklamową Studio
DN, gdzie projektuje i wdraża na rynek formy przemysłowe, jak opakowania i meble dla świata biznesu.

Joanna Roszkowska

An artist taking her first steps in the art market.
A graduate of Michał Elwiro Andriolli Art High School
of in Mińsk Mazowiecki. Currently, she is a third-year
student at the Faculty of Sculpture at the Academy
of Fine Arts in Warsaw, working in Antoni Janusz
Pastwa’s studio. In 2017 she participated in the
RE-Form(a) open air exhibition in the “Former Mine”
Science and Art Centre in Wałbrzych.
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ur. 1946 Bydgoszcz

Karolina Rybińska

ur. 1996 Warszawa
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Artystka stawiająca swoje pierwsze kroki na rynku
sztuki. Absolwentka Liceum Plastycznego im.
Elwiro Michała Andriollego w Mińsku Mazowieckim. Obecnie studentka III roku Wydziału Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – pracownia
Antoniego Janusza Pastwy. Uczestniczka pleneru
RE-Form(a) w Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki
w Wałbrzychu w 2017 r.

s. 62

s. 64

Rzeźbiarz, ściśle związany z Bydgoszczą.
W latach 1967-1972 studiował w poznańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych.
Dyplom tworzył w pracowni Olgierda Truszczyńskiego. W 1975 roku wraz z Ignacym Bullą założył Grupę Bydgoską — Galeria 1+X. Autor licznych
portretów, m.in. Jerzego Dudy-Gracza, Czesława
Miłosza. Rzeźby Michała Kubiaka eksponowane
były na wystawach w kraju i za granicą, m.in.
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Francji, Norwegii. Najwięcej rzeźb artysty
znajduje się w zbiorach bydgoskich: w Muzeum
Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego oraz
w Filharmonii Pomorskiej.
Polish sculptor. Closely tied to Bydgoszcz. Between
1967 and 1972, he studied at the Poznań State Higher
School of Fine Arts. He graduated while working in
Olgierd Truszczyński’s studio. In 1975, together with
Ignacy Bulla, he founded the Bydgoszcz Group Galeria 1+X. Michał Kubiak’s sculptures were exhibited at
home and abroad exhibitions in the United States,
Germany, the United Kingdom, France, Norway. Most
of the artist’s sculptures are in Bydgoszcz collections:
in the Leon Wyczółkowski District Museum and the
Pomeranian Philharmonic.
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Oddziały Sopockiego Domu Aukcyjnego w Polsce:

Sopot

Galeria Sztuki Dawnej
ul. Boh. Monte Casino 43
81–768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

Sopot

Galeria Modern
ul. Boh. Monte Casino 43
81–768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

Gdańsk
ul. Długa 2/3
80–827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

Kraków
ul. Rynek Główny 43
31–013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

Warszawa

Bydgoszcz

ul. Nowy Świat 54/ 56
00–363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

ul. Jagiellońska 47
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl
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Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014

Jeff Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016

Joanna Roszkowska, Maroon/ Maroon
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Magdalena Karłowicz, Matka Polka/ Mother Poland
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