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The holiday storm ate Aegean Sea  2016

olej, żywica, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie: The holiday storm ate Aegean Sea, Malwina Kwiatkowska, Wrocław 2016

Ur. w 1991 r w Słupsku.W 2014 roku uzyskała tytuł zawodowy licen-
cjacki z wzornictwa o specjalności projektowanie szkła na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta w Wrocławiu. W 2017 roku 

obroniła dyplom magisterski z malarstwa również na wrocławskiej 
uczelni. W twórczości poszukuję balansu: symetrii w asymetrii- pięknej 
prawdy (w naturze, naturze człowieka i w symbolach).

Malwina Kwiatkowska01
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Wolność tęczowym wylewa strumieniem  2019

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: J.P.|’19 oraz na odwrocie: Joanna Półkośnik 2019

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Architektury i Urbani-
styki na Politechnice Białostockiej. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem 
Marszałka Województwa Podlaskiego. W pracach chętnie przedstawia 

ludzi, starając się ukazać ich urodę oraz skomplikowane procesy ży-
cia wewnętrznego, często wyrażane poprzez emocje w gestach czy 
mimice. Mieszka i tworzy w okolicy Białegostoku.

02 Joanna Półkośnik
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Żyrafa  2019

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: KAROLINA KUCHARSKA, 2019

Ur. w 1980 r. Mieszka i tworzy w Warszawie.Brała udział w wystawach 
w Służewieckim Domu Kultury i Domu Kultury Imielin.

Karolina Kucharska03 
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Two of us  2019

olej, płótno, 65 × 80 cm, sygn. p.d.: A. Dąbrowska

Ur. 1988 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
na wydziale Historii Sztuki. Artystka sztuk wizualnych. W ostatnim 
czasie maluje obrazy zbliżone do nurtu pop art, a w swych pracach 

kładzie nacisk na kolory i ich wzajemną korelację. Jej malarstwo charak-
teryzują motywy zwierzęce często stanowiące symboliczne metafory, 
odnosi się w nich do emocji, humoru, a także współczesnych symboli.

Anita Dąbrowska04
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Końce i początki  2018

akryl, kolaż, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d. oraz opisany na odwrocie: Końce i początki Ewa Najdenow 2018

Malarstwem i fotografią zajmuję się właściwie od zawsze. Ukończyłam 
Łódzką ASP, a moim życiowym motto jest zdanie: „Wolność to możli-
wość wyboru”. W malarstwie odnajduję zarówno jedno jak i drugie.
Moje bułgarskie korzenie, pamięć południowych smaków, zapachów, 
barw i ludowej, bałkańskiej muzyki prawdopodobnie wpływa na to, 

że moje artystyczne poszukiwania idą w kierunku ostrych rozwiązań 
kolorystycznych i mocnych energetyzujących kontrastów i ekspery-
mentów technicznych. Zachęcam widza do odszukiwania w moich 
pracach swojej własnej wolności i energetyzujących tęsknot.

Ewa Najdenow05
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Las  2019

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

Urodzony w Katowicach w 1994 roku. Studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki Warsztatowej w 2015. 
Autor instalacji artystycznej pt. „Adolf Eichmann” realizowanej pod 
opieką prof. Dariusza Gajewskiego prezentowana podczas Nocy 
Muzeów w Siemianowicach Śląskich oraz podczas wystawy kończą-

cej rok akademicki 2017 ASP w Katowicach. Ponadto autor filmu 
dokumentalnego realizowanego w Pracowni Interpretacji Literatury 
prof. Grzegorza Hańderka pt. „Wiglia” również prezentowanego na 
wystawie końcoworocznej ASP w Katowicach. 

Szymon Poloczek06
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Bez tytułu 5  2018

akryl, płótno, 56 × 50 cm, sygn. na odwrocie: FUNKIEWICZ, bez tytułu 5 2018 

Absolwentka wydziału architektury Wyższej Szkoły Sztuki i Projekto-
wania w Łodzi. W 2014 roku uzyskała dyplom licencjacki w specjalno-
ści: projektowanie scenografii. Praktyki zawodowe odbyła na warsz-
tatach scenograficznych w PWSFTviT w Łodzi pod kierownictwem 
prof. Ewy Braun. W 2017 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra 
sztuki w specjalności: projektowanie wystaw i targów. W 2017 roku, 

będąc jeszcze studentką, odbyła się moja pierwsza indywidualna wy-
stawa pt. „Charaktery” zorganizowana przez Dom Literatury w Łodzi. 
W 2019 roku miała miejsce druga wystawa indywidualna pt. „Filtry- 
edycja obrazu” w galerii El art należącej do Rynku Sztuki w Łodzi, 
a ostatnio moje obrazy można było oglądać na Art fresh festival 
w hotelu Sheraton w Warszawie.

Klaudia Funkiewicz07
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Rozpad  2018

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p.g.

Ur. w 1988 r. w Rybniku. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach pod kierunkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje się 
malarstwem małoformatowym i wielkoformatowym. Uczestniczka 

wielu wystaw zbiorowych. W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa 
podświadomość. Obraz powstaje jako odpowiedź na wewnętrzne 
impulsy i jest czysto intuicyjnym zapisem.

Anna Jarzymowska08
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2019–01–19  2019

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. l. d.: 1/19 T.Witkowski 2019

Ur. w 1978 r. w Olsztynie. Ukończył studia w 2008 r. w Instytucie Sztuk 
Pięknych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie 
dyplomem w pracowni rzeźby prof. Teresy Platy. Laureat III Nagrody 
w Konkursie „Niedźwiedź dla Ursusa”, Warszawa (2009), oraz II Na-
grody VI Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” (2009). 

Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brał 
udział także w kilkunastu akcjach artystycznych. Jego prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Zajmuje się rzeźbą 
i malarstwem.

Tomasz Witkowski09
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Need a hero  2016

akryl, mazak olejny, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrócie: Need a hero, P. Kowalczyk ‘16

Scenograf, malarz, rysownik, asystent w pracowni filmu na wydziale 
scenografii w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Patryk Kowalczyk10
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Głębia  2018

akryl, płótno, 75 × 110 cm, sygn. p.d.: Marszałł 2018

Urodzona w 1991 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 2016 roku 
ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując 
dyplom z malarstwa na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kali-
szu. Laureatka Nagrody im. Ericha Lütkenhausa w XIII Konkursie Sztuk 

Plastycznych ARS UNIVERSITATIS 2013, Nagrody Prezydenta Miasta 
Kalisza w XV Konkursie Sztuk Plastycznych ARS UNIVERSITATIS 2015 
oraz stypendystka Nagrody Rektora dla najlepszych studentów roku 
akademickiego 2013/2014.

Marta Marszał11
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Luminarias  2019

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie: DOMINIK SMOLIK „LUMINARIAS” AKRYL/PŁÓTNO 100x140cm KRAKÓW MMXIX Dominik 
Smolik

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, w pracowniach prof. R. Oramusa, 
prof. R. Łaciaka i prof. G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył Studium 
Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu Architektury, Kon-

serwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Brał udział w wielu 
krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze w Ra-
wennie (2007 r.).

Dominik Smolik12
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Projekt „Awangarda bzy maluje 2” 46. Kalia 3  2019

akryl, płótno, 81 × 65 cm, sygn. l.d.: No name 2019

No name to artysta znany i rozpoznawany w świecie sztuki, mający 
na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jest 
kilkukrotnym stypendystą i laureatem prestiżowych nagród. Jego 
prace znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych w 
kraju i za granicą. „Awangarda bzy maluje” to tytuł zaczerpnięty ze 
słynnego projektu Przemysława Kwieka. No name postanowił zostać 
kontynuatorem projektu, lecz nieco zmienił jego założenia. Miano-
wicie chce sprawdzić czy bardziej liczy się nazwisko czy sam obraz, 
oraz czy namalowane kwiaty będą miały większy popyt na rynku od 
jego własnych, abstrakcyjnych dzieł. Malowanie kwiatów przez arty-
stów to długotrwała tradycja. Większość artystów awangardowych 

malowała kwiaty dla zarobku, ponieważ było to malarstwo bardziej 
zrozumiałe i przyswajalne. Jak pisze Przemysław Kwiek: „moja matka 
mówiła, że ja się wygłupiam w Sztuce, ale te kwiaty, to są piękne.” 
Wybór kwiatów jako tematu obrazów nie był jednak przypadkowy, 
ponieważ abstrakcyjne myślenie bardzo dobrze można przełożyć na 
organiczną formę w malarstwie rodzajowym. Artysta No name będzie 
wystawiał prace na aukcjach i w galeriach komercyjnych, następnie 
po zakończeniu projektu, zrobi wystawę z kwiatowych obrazów, na 
której się ujawni. Jak pisał Przemysław Kwiek: w manifeście do pro-
jektu „Awangarda bzy maluje”: „Nazwisko i ranga artysty gwarantują 
w każdym przypadku zysk.”

no name13
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Moja wieś  2019

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.: Moja wieś M.Ł 019

Ur. 1979 r. w Warszawie. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycz-
nego, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. W 2001 roku obyła się jej wystawa 
indywidualna w kultowej już Galerii Nova w Warszawie. Uczestniczka 
wystawa zbiorowych. 2011 wyróżnienie Ministra Kultury w konkursie 

na Plakat ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP. Realizuję się rów-
nież w projektowaniu graficznym i fotografii III miejsce w konkursie 
fotograficznym „Mazowsze Bliskie memu sercu” Mówi o sobie twórca 
prowincjonalny. Żyje i tworzy w głuszy ziemi Płockiej.

Małgorzata Łodygowska14
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Rdz 4,6 III  2018

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. l.d.: ABAKO’18, oraz na odwrocie opis autorski

Ur. w 1958 r. w Łodzi. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W 1984 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Leszka Wajdy, 
brata Andrzeja. Zaliczany bywał do nurtu „młodych dzikich”, z czym 
nie do końca się zgadzał. Sam o sobie mówi: „konserwatywny anar-
chista”. Wystawia rzadko. Jego prace znajdują się w prywatnych i in-

stytucjonalnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczo-
nych, Holandii, Danii, Austrii, Japonii (oraz trudno powiedzieć, gdzie 
jeszcze). Od 14 lipca 2017 roku nazywa się Witold Aureliusz Rakowski. 
Dotychczasowe Abako, stanowi jego pseudonim artystyczny.

Abako Witold15
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Split  2019

akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Aneta Biel „Split” 2019 r.

Ur. w 1993 r. w Bochni. Absolwentka Krakowskich Szkół Artystycznych 
na kierunku Artystycznego Projektowania Ubioru. Odkąd pamięta 
rysuje i maluje. Jednak dopiero od niedawna przygoda z malarstwem 

zaczęła się na poważnie. Ulubione techniki: rysunek odręczny oraz 
malarstwo akrylowe. Wystawy: Młoda Plastyka Bocheńska III – wy-
stawa artystów powiatu bocheńskiego i okolic.

Aneta Biel16
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Podprogowo  2018

akryl, płótno 50 × 60 cm, sygn.p.d. Karolina Polak

W 1999 r. ukończyła PLSP w Gdyni o profilu fotografia artystyczna. 
W tym samym roku rozpoczyna studia na ASP w Gdańsku, z których 
rezygnuje, buntując się przeciwko pragmatyczności nauczania ma-

larstwa. Wybiera UG Wydział Prawa i Administracji. Maluje ekspresje 
preferując kontrastujące ze sobą barwy.

Karolina Polak17
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I  2016

olej, płótno, 116 × 89 cm, sygn. na odwrocie: G.Rombel 2016, krzyż maltański

W swoich pracach przedstawia pewną formę przekształconej rzeczy-
wistości. Niewiele wiadomo o nim samym i stara się on nie ekspono-
wać swojej osoby. Twórczość wyraża się dla niego poprzez intymny 

akt, osobistą interpretację, świat uczuć. Stąd też jego prace mają 
w sobie coś niedopowiedzianego. Coś, co sugeruje podróż w ich 
głąb. W jeden z wielu wymiarów.

Greg Rombel18
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Carnavalerium 2  2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Tudor Boloni 2018

Tudor Boloni rozpoczął swoją karierę w Nowym Jorku w 1995 jako 
rzeźbiarz w drewnie i metalu. W swojej ponad 15-letniej karierze 
jako scenograf byl autorem niezliczonej ilości niepowtarzalnych zdjęć 
z dziedziny amerykanskiego filmu. Aktualnie artysta żyje w małym 

miasteczku w Wielkopolsce, gdzie malownicze tereny Polskiej wsi oraz 
długie i szare zimy są dla niego wielkim źrodłem inspiracji w tworzeniu 
jego energetyzujących kolorem dzieł. Według malarza‚ Polska jest 
idealnym miejscem dla artysty.

Tudor Boloni19
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Martwa natura z kawą i lodami  2018

olej, płótno, 45 × 60 cm, sygn. p.d.: Schab’18

Urodził się w 1973 w Rybniku. Mieszka i tworzy w Bristolu w Wielkiej 
Brytanii. Studiował Prawo. Jest absolwentem Politologii na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach. Jednak to malarstwo zdominowało 
wszystko. Malarstwem sztalugowym zajmuje się od 1999 roku, ale 
rysunek towarzyszy od najmłodszych lat. W 1998 pracował w Fir-
mie Film Factory w Bielsku Białej na stanowisku Asystenta Animatora 
Głównego dla Walt Disney przy produkcji gier komputerowych Disney. 
Preferowana technika to olej na płótnie oraz suche pastele na papie-

rze. Prace Davida charakteryzują się bardzo bogatą kolorystyką i silną 
grą światła i cienia, z pogranicza fowizmu i ekspresjonizmu. Tematami 
prac są głównie martwe natury, zwierzęta, ale też pejzaże oraz por-
trety. Uczęszczał przez 2 lata na zajęcia malarstwa i rysunku na ASP 
w Krakowie. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i Wielkiej Brytanii. Swoje prace sprzedaje głównie w Wielkiej 
Brytanii, ale też do Australii, Danii, Niemiec, USA oraz w Polsce.

David Schab20
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Z cyklu: „Zapis śladu”  2016

akryl, olej, płótno, 100 × 130 cm, sygn. na odwrocie: Agnieszka Olech, z cyklu „Zapis śladu”, 2016

W 2002 r. ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, uzyskując jednocześnie dyplom RIBA Part II (Royal Insti-
tute of British Architects). W 2016 r. ukończyła studia na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepec-
kiej. Kilkukrotnie wyróżniana przez Radę Wydziału Malarstwa ASP 
oraz przez Fundację 4 Style wspierającą promocję młodych twórców. 
Porusza tematy związane z figuracją i pejzażem traktowanymi jako 
formy abstrakcyjne. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią i pro-

jektowaniem. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „Wspólne pole”, 
Forum przestrzenie, Kraków; Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
Konduktorownia, Częstochowa; 2016 – Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna, Kraków; Muzeum PRL, Kraków; 2015 – Galeria Centrum B, 
Kraków; Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 2014 – Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna, Kraków. Wystawy indywidualne: 2017 – „Moje 
przestrzenie”, Galeria of-art, Częstochowa.

Agnieszka Olech21
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Exuma  2019

technika własna, płótno, 60 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Izabela Olszyna 2019 Aerial Exuma

Ur. w 1984 r., jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Twórczość artystki oscyluje na granicy sztuki przedstawiającej i abs-
trakcji. Malując stara się nie myśleć pojęciowo, a raczej posługiwać 
się językiem koloru, formy i faktury, jako że po ukończeniu obrazu 
i tak trafi on do znanej wszystkim przestrzeni subiektywnej. To, jak 

zostaną odebrane jej prace jest zależne od relacji właściwości danego 
obrazu do zdolności poznawczych odbiorcy. Nie ma złej interpretacji, 
jest tylko wypadkowa oddziałujących na siebie czynników. Jej obra-
zy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i USA.

Izabela Olszyna22
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Kwiaty i nieba  2004

akryl, płótno, 27 × 27 cm, sygn. na odwrocie: Piotr Bogusławski 25 26 VIII 04

Studiował na Warszawskiej Akademii w latach 1960–76 u Stanisła-
wa Szczepańskiego, Aleksandra Rafałowskiego, Andrzeja Jurkiewicza 
i Jana Cybisa, w pracowni którego obronił dyplom z wyróżnieniem. Od 
1975 r. jest nauczycielem akademickim a ASP w Warszawie, obecnie 
– profesorem tej uczelni. Był prodziekanem Wydziału Konserwacji 

i Restauracji Dzieł Sztuki, teraz jest kierownikiem Katedry Kształcenia 
Ogólnoplastycznego na tym wydziale. Od 1967 r. brał udział w kil-
kudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Swe prace 
prezentował na kilkudziesieciu wystawach indywidualnych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach muzeów i kolekcjach prywatnych.

Piotr Bogusławski23
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Baletnica  2019

olej, płótno, 100 × 58 cm, sygn. p.d.: ALCHEM

W 2001 ukończyłam Wydział Malarstwa w warszawskiej ASP ze spe-
cjalizacjami dodatkowymi z grafiki warsztatowej i malarstwa ścien-
nego. Od 2003 roku, oprócz malarstwa, zajmuję się nietoksycznymi 

technikami wklęsłodruku. Odbyłam szkolenia w tym zakresie w Go-
teborgu, Lejdzie i Edynburgu. Brałam udział w wystawach w kraju 
i za granicą. Jestem członkiem ZPAP od 2001 roku.

Anna Chełmińska24
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Kutry w międzyzdrojach  2018

olej, płótno, 40 × 75 cm, sygn. p.d.

Absolwent Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pra-
cowni prof. K. Wałaszka w 2016 r. Studiował ceramikę w pracowni 

prof. G. Płocicy i ceramikę użytkową w pracowni prof. Drzewieckiego. 
Magister filozofii UWr.

Piotr Pachecki25
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Otchłań ciszy  2019

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: D. Nowosad 2019, oraz na odwrocie: Diana Nowosad 2019 Otchłań ciszy

Magister Sztuki, Architekt Wnętrz urodzona w 1989 r. w Chełmie. Po-
chodzi z artystycznej rodziny. Ukończyła Liceum Plastyczne im. Józefa 
Chełmońskiego w Nałęczowie, oraz studia licencjackie i magisterskie 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Architektury 
Wnętrz. Dyplom licencjacki prowadzony u prof. zw. Przemysława Kra-
jewskiego. Dyplom magisterski u dr Tomasza Gałązki. Aneks malarski 
prowadzony u prof. Andrzeja Zwierzchowskiego. Studia Podyplomo-
we Studium Pedagogicznego na wydziale Zarządzania Kulturą Wizu-
alną, również na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kolorystka 

zakochana w głębiach morskich. W swoich pracach ukazuje barwne 
i energiczne wnętrze jej duszy. Temat morski, który wykorzystuje 
do swoich prac jest dla niej sentymentalny związany z jej rodziną. 
Poza malowaniem zajmuje się również projektowaniem wnętrz oraz 
współpracuje przy scenografii w Dzień Dobry TVN. 01.07.2018 r. 
przeprowadzono z nią wywiad na temat jej sztuki w Polskim Radiu 
Czwórka w audycji Artystyczny Wybieg. 2–14.03.2019 r. – wystawa 
zbiorowa pt. „Żółty” w ramach projektu Power of Art w Koneserze

Diana Nowosad26
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Piesek M’rut 1/5  2015

ceramika, 70 × 30 × 40 cm, sygn. u podstawy : M.Schreiber, wewnątrz napis MS 1/5

Absolwentka Wydział Rzeźby na warszawskiej ASP, w pracowni 
prof. Adama Myjaka (dyplom w 2003 r.). Od tego czasu bierze udział 
w wystawach zbiorowych, ale dopiero w 2014 r. zdecydowała się 
na pierwszą wystawę indywidualną w galerii Autograf. Kolejne to 

ekspozycja powiązana ze Smoszewskim Festiwalem Kultury (2016) 
i wystawa trzyosobowej grupy artystycznej „Ludwinówka”, w Gale-
rii 2 Piętro w Warszawie. Specjalizuje się w rzeźbie animalistycznej, 
sporo też rysuje. Na co dzień zajmuje się m. in. edukacją muzealną.

Magda Schreiber27
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Hipnagogie 3  2018

ceramika szkliwiona, 52 × 42 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Krakowie. Uczestniczka programu Erasmus na Acca-
demia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka ASP w Krakowie na wydziale 
rzeźby. Dyplom, wyróżniony przez TPSP, obroniła w 2014 r. w pra-
cowni prof. Bogusza Salwińskiego. W l. 2012–2014 otrzymywała 
stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne. Interesuje się ceramiką, 
małą formą rzeźbiarską oraz rysunkiem. Uczestniczka wielu plene-
rów i wystaw w kraju i zagranicą, m.in.: 2015 – V Przegląd Młodej 
Sztuki „Świeża Krew”, Galeria SCATO, Wrocław; 2015 – Wyróżnienie 
w konkursie „Who Gets Carried Away by Europ?”; 2015 – Wystawa 
pokonkursowa „Visage ou Masque”, Troyes, Francja; 2014 – Wystawa 
„Grafika Warsztatowa. Mini Przestrzeń”, Lwowski Pałac Sztuki, CKiS, 
Lwów; 2006 – Wyróżnienie w konkursie „The World of Art.”, Slove-
nia; 2002 – Brązowy medal w konkursie „Rainbow 2002”, Gallery of 

Children’s Art Zánka, Children’s and Youth Centre, Hungary; 2001 – 
First Mohamed Amin International Children’s Art and Photographic 
Exibition „My country, adding colour to the world”, Nairobi, Kenya; 
2000 – Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym, 
Centre pour l’UNESCO, Troyes, Francja. Prezentowana praca pochodzi 
z cyklu Struktura wnętrza, który przedstawia w sposób symbolicz-
ny fakturę ludzkiej podświadomości. Bogate formy abstrakcyjne są 
wycięciami z prostych bloków sześciennych, ułożonymi tak, by mo-
gły być eksponowane na zewnątrz. Plakiety wykonane z surowego, 
zimnego i ciężkiego żeliwa, artystka wzbogaca delikatną ceramiką. 
W swoich pracach zatraca granicę między płaskorzeźbą, a rzeźbą 
pełnoplastyczną.

Aneta Śliwa28
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Roztoczańska bajka 95  2019

akryl, płótno, 40 × 60 cm, sygn. p.d.: Piekut D. 2019 oraz opisany na odwrocie

W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku płaskie-
go prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się rysunkiem i ma-
larstwem. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz 
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubieszowskim Domu 
Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r. 
stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Matt Ro-

berts Arts w Londynie. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w Polsce, 
Niemczech, Litwie, Włoszech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Australii 
i Tajlandii. W 2010 r. laureat Certyfikatu Najwyższej Jakości (Honorary 
Certificate of the Highest Quality – Short List) VII Międzynarodowego 
Biennale Rysunku w Pilznie. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień 
za twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa w konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych.

Dariusz Piekut29



31

Oczekiwanie  2019

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. p.d.: V.Bąbol oraz opisany na odwrocie: Viola Bąbol „Oczekiwanie” 2019

Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. 
W 2013 r. obroniła dyplom z malarstwa „757 Pokus”, za który uzyska-
ła wyróżnienie Dziekana Wydziału Artystycznego. Artystka zajmuje się 
malarstwem i ilustracją. Wizerunek kobiety jest głównym tematem jej 
prac. Muza w jej obrazach jest odzwierciedleniem marzeń sennych, 
jest kobietą, z którą artystka się utożsamia. Muzy łączą świat wyobra-

żeń z rzeczywistością, przez co pojawiają się elementy surrealistyczne. 
Artystka brała udział w kilku wystawach m.in. wystawa prac peda-
gogów i studentów wydziału artystycznego UMCS w Teatrze Małym 
w Galerii Obok w Tychach (2013); Biennale Sztuk Plastycznych Łęczna 
(2014); Festiwal Sztuki ART INN w Galerii Labirynt Lublin (2015).

Viola Bąbol30
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PRAYBOY  2019

akryl, płyta HDF, 100 × 100 cm, sygn.p.d.

Swoja przygodę ze światem sztuki rozpoczął w latach 1999–2004 
w PLSP im J. Pankiewicza w Katowicach. Lata te zaowocowały pierw-
szym miejscem w konkursie „Pierwsze Międzynarodowe Triennale 
Drzeworytu w Zakopanym 2006”. Dyplom malarski uzyskał w roku 
2010 po ukończeniu Wrocławskiej ASP. Brał udział w wystawach 
zbiorowych (PROMOCJE Legnica2010, Drugie Triennale Malarstwa 
ANIMALIS w Chorzowie, Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, Cen-
trum Sztuki Impart-2011) jak i indywidualnych (Galeria Schody, War-

szawa 2012, wystawa autorska pt. „Dawno, dawno temu”, GALERIA 
DNA, Wrocław 2017 – CIERPLIWOŚĆ). Obecnie zdecydował się na styl 
kropkowany, jako wyraz jego wcześniejszych poszukiwań, tęsknoty za 
grafiką warsztatową, którą kiedyś uprawiał. To także próba połączenia 
wszystkich pasji. Każda kropka to kolejna sekunda, minuta, kolejne 
powtórzenie na siłowni, to wreszcie kolejna cegiełka w wielkiej bu-
dowli celu, marzenia, sensu, do którego zmierza artysta.

Ryszard Rabsztyn31
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Postacie Miejskie  2012

ceramika szkliwiona, technika toczenia na kole garncarskim, deska, 50 × 75 cm, sygn. prawy dolny róg: SIEROCIŃSKA ZUZANNA oraz na 
odwrocie: „POSTACIE MIEJSKIE”, SIEROCIŃSKA ZUZANNA, ZS, 2012

Ur. 1990 r. w Warszawie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Sztuka i Wzornictwo 
Ceramiki. Dyplom Magistra Sztuki obroniła w 2016 roku, w pracowni 
Ceramiki Artystycznej pod kierunkiem prof. zw. Przemysława Lasaka 
i dr Michała Puszczyńskiego oraz w pracowni Projektowania Ceramiki 
w Architekturze u prof. nadzw. Gabriela Palowskiego i arch. Darii 
Kieżun. Zajmuje się głównie ceramiką i plenerowym malarstwem 
sztalugowym. Najważniejsze wydarzenia z ostatniego czasu: 2018, 
indywidualna wystawa instalacji i ceramiki „Formy naturalne”, Galeria 

Popkolor, Grodzisk Mazowiecki; 2018, grupowa wystawa malarstwa, 
otwarcie XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 w Pyeongchang, 
„The 32nd ASROPA International Arts Exhibition”, Gunsan Art Center, 
Korea Południowa; 2017, sympozjum ceramiczno-malarskie Cucuteni 
International Art Camp, Ivancea, Mołdawia, zwieńczone festiwalem 
i wystawami w Ivancei oraz w Kiszyniowie; 2016, indywidualna dy-
plomowa wystawa ceramiki, 70-lecie ASP im. Eugeniusza Gepperta 
w Centrum Sztuk Użytkowych i Innowacyjności, Wrocław.

Zuzanna Sierocińska32
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Pejzaż marynistyczny  2018

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: Małgorzata Sokołowska

Urodzona w 1984 r. Absolwentka KSP w Kazimierzu Dolnym na kie-
runku malarstwo (2008). Następnie studiowała na Wydziale Arty-

stycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 
ukończyła dwa kierunki: malarstwo i grafikę.

Małgorzata Sokołowska33
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Ufo kolekcja  2018

olej, płótno, 66 × 55 cm, sygn. śr. dół: Olszewski 18

Ur. w 1955 r. w Świdniku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja 
Rudzińskiego oraz aneks w pracowni malarstwa prof. Eugeniusza Mar-
kowskiego (1980). W dorobku artystycznym udział w kilkudziesięciu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. 
Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Wyróżnienia: Grafika 

Roku – Lublin 1981,1985, 1988. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, 
rzeźbę. Malarstwo artysty zawiera ukryte znaczenia – strzępek nieod-
gadnionego świata, pełnego niedopowiedzeń, aluzji, żartu, konkretu 
i symboliki zarazem. Poprzez płótna artysta dzieli się z odbiorcą swoimi 
fascynacjami oraz lękami. Jest to także pewnego rodzaju komentarz 
do wszystkich zdarzeń bliskich twórcy.

Zbigniew Olszewski34
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Jimi Hendrix  2019

akryl, spray, płótnio, 115 × 75 cm, sygn. p.d.: Dobosz oraz na odwrocie: Olimpia Dobosz Jimi Hendrix 2019

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach wydział ar-
tystyczny specjalizacja grafika warsztatowa. Obecnie zajmuję się 
malarstwem łącząc techniki grafiki wypukłej poszukując rozwiązań 

na ukazanie tego co skryte. Udział w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych, a także coroczne targi sztuki w Berlinie.

Olimpia Dobosz35



37

Prawie kółka III  2018

akryl, olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Realizacji TV na wydziale operatorskim PWSFTViT w Łodzi, 
Kulturoznawstwa w Warszawie. Były student Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu na wydziale Multimediów. Prace artysty to przede 
wszystkim ekspresja z domieszką czarnego poczucia humoru, formą 

nawiązujące do estetyki street-artu, nowego ekspresjonizmu czy Art 
Brut. Artystyczne pola działań to malarstwo, film, sztuka wideo. Na 
swoim koncie posiada kilka malarskich wystaw indywidualnych oraz 
udział w licznych aukcjach Młodej Sztuki.

Paweł Zakrzewski36
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Manhattan – Impresja wieczorna  2019

olej, płótno 60 × 80 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1953 r. Malarka, projektantka sztuki użytkowej z Warszawy, 
w latach 1990–2001 była projektantem dla Krośnieńskich Hut Szkła. 
Należy Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików oraz do Stowa-
rzyszenia Akwarelistów Polskich. Jej miniatura z cyklu Tornado brała 
udział w pokonkursowych wystawach w ramach 8 Międzynarodowe-
go Biennale Miniatury. Zbiorowe wystawy zagraniczne 2015 r. 8 In-
ternational Biennial of Miniature Art: Centrum Polskie Ignacego Jana 

Paderewskiego w Brukseli; Galerie Brotzinger Art – Pforzheim, Niemcy. 
Ważniejsze wystawy krajowe: indywidualna, 2017-Kontrasty-Concept 
Art. Gallery, Warszawa; 2016–2014 Warszawa: Cytadela, Centrum 
Łowicka Dom Kultury, Galeria TEST, Galeria Ordynacka; Nowohuckie 
Centrum Sztuki, Kraków; Biuro Wystaw Artystycznych, Tarnów; Galeria 
Fotografii Miasta Rzeszowa; Muzeum Staszica, Piła; Galeria Irydion, 
Warszawa, Galeria Dzwonnica, Wilanów

Danuta Niklewicz37
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Szlafrok/panterka  2019

olej, płótno, 130 × 100, sygn. na odwrocie

Ur. w 1987 r w Lublinie. W 2006 roku ukończyła Ogólnokształcą-
cą Szkołę Sztuk Pięknych W Lublinie. W 2013 ukończyła Malarstwo 
w pracowni prof. Stanisława Baja oraz specjalizację w pracowni 
Struktur Wizualnych u prof. Jacka Dyrzyńskiego na ASP w Warsza-
wie z wynikiem celującym z wyróżnieniem. Pracuje w technice ma-

larstwa olejnego. Tematem prac malarskich jest człowiek widziany 
przez pryzmat fotografii. Kolejnym tematem, który zajmuje artystkę 
jest natura, bakterie, pleśnie, mikroświat – tę fascynacją zaraził ją 
tata-mikrobiolog.

Emilia Pietras38
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Nadchodzące emocje  2018

olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. na odwrocie: I.W.

Maluje farbami olejnymi, akrylem i temperą. W swoich pracach obok 
wielorakich motywów stosuje bogatą gamę kolorów, które nadają 
obrazom niepowtarzalny odbiór. Widz, który przechodzi obok nich 
jest zdziwiony gdy wzrok jego przyciągają różnorodne barwy. To zacie-
kawia i sprawia, że na jednym płótnie można zobaczyć wiele obrazów. 
Jej prace były wystawiane w łódzkich galeriach, obecnie w Salonie 

Sztuki w Łodzi. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne, między 
innymi: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi (2015), 
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „Kamienica 56” w Łodzi 
(2016), sala wystawiennicza kawiarni „Tubajka” w Łodzi (2016), Ga-
leria 526 w Łodzi (2019) oraz wystawy zbiorowe.

Ilona Woźniak39
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42/18/159  2018

akryl, olej, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie: [monogram artysty] | Dilan Abdulla | 42/18/159 | olej, akryl, płótno | 100x80 cm 
| 2018 r.

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie ze specjalizacją 
sztuk użytkowych (snycerstwo) oraz studia z historii sztuki na Uni-
wersytecie Gdańskim. Wybrane wystawy: Wystawy: 2019 – wystawa 
indywidualna „Zawsze jest coś nie tak”, Galeria Kuratorium, Warsza-
wa; 2019 – wystawa zbiorowa „bez ram | unframed. Malarstwo z ko-
lekcji prywatnej”, Muzeum Podlaskie w Białymstoku; 2018 – wystawa 

indywidualna „Nocne sesje malarskie”, Bydgoskie Centrum Sztuki, 
Bydgoszcz; 2017 – wystawa indywidualna „Pętle”, Filharmonia Ka-
szubska, Wejherowo; 2017 – wystawa zbiorowa „Motion”, Galeria 
Gruning, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa „XXS”, BERLIN BLUE 
art space, Berlin

Dilan Abdulla40
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Palaczki  2019

akryl, płótno, 2 × 50 × 50 cm, sygn. l.d. MJagóra 2019

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. Uzyskała dyplom w 2016 r w pracowni u dr hab. Monika 
Krygier, prof. ASP w Pracowni Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się 

grafiką i malarstwem. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w kraju i za granicą. Obecnie związana z Krakowem.

Malwina Jagóra41
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Czas zmroku to dobry czas  2019

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p.d. MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warsza-
wie, broniąc dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. Absolwentka 
Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztuce ja-
pońskiej „Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke”. 
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu 
Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu kon-
kursach plastycznych, m.in. na projekt biżuterii dla firmy Kruk. Brała 
udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” 

w warszawskiej galerii Kuluary/Studio oraz wystawie „Love is in the 
air” w salonie SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka postać, portret ciała 
i duszy, zakomponowane w odrealnionym, zgeometryzowanym tle 
zdecydowanych barw. Natchnieniem pozostaje także estetyka i sztuka 
japońska.

Marta Kurczyńska42



45

Zrozumieć siebie IV  2019

technika mieszana, płótno, 80 × 80 cm, sygn.d.: Amonaria

Ur. 1987, Bełchatów. Absolwentka warszajskiej WSP na wydziale Re-
klamy i Projektowania Multimedialnego.Tworzy obrazy w technice 
akrylu, nie rzadko dodając do nich elementy złota lub srebra, a tematy-
ka prac to głównie próba artystycznego uchwycenia wnętrza kobiety, 
zrozumienia jej emocji i uczuć oraz przelania ich na płótna, występują 
również motywy animalistyczne i figuratywne. Malarka przez lata 
doświadczeń stworzyła swój własny niepowtarzalny styl malarski. 
Jest to niezwykła synteza między pozornie chaotycznymi plamami 

i chlapnięciami farby, a dobrze przemyślaną formą. Amonaria oprócz 
wystaw indywidualnych uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych 
zarówno w Polsce jak i Hiszpanii (Salon de Hartexpo 2018 – Barcelona, 
Expo Summer 2018 – Barcelona), Chinach (Art Expo Beijing – 2019) 
i Włoszech (Genoa International Fine Art 2019). Jej prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce, Belgii, Niemczech, Anglii, Australii, 
Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Kanadzie, Włoszech i Dubaju.

Amonaria Magda Maciaszek43
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Magiczny świat M. – śmieszki i my  2019

akryl, olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. l.d.: MKępka 2019 oraz opisany odwrocie: MAGICZNY ŚWIAT M. – ŚMIESZKI I MY/80x120 cm, 
2019 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa we 
Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy. Piętnaście wystaw indywidual-
nych (w Galeria Małgosia we Wrocławiu, Muzeum Dawnego Kupiec-
twa w Świdnicy, Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, Galeria Sztuki 
Maja w Toruniu), oraz kilkanaście nagród w konkursach malarskich 
(7 głównych). Jej prace wchodzą w skład prywatnych kolekcji więk-
szości krajów Europy, jak również Stanów Zjednoczonych, Kanady, 

RPA, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji 
i fundacji. Ważniejsze nagrody: I nagroda w Konkursie Malarskim „Luis 
Fernandez Vergara”, Viladecans, Hiszpania, 2010 i 2009; I nagroda 
w Konkursie Malarskim Corrales de Buelna, 2009; I nagroda w Kon-
kursie Malarskim Castellar de la Frontera, 2009; I nagroda w Konkursie 
Malarskim Fundacji Przyjaciół Pszczół, Guadalajara, 2009; I nagroda 
w Konkursie Malarskim „Rincones Santiago del Teide”, Teneryfa, 2008.

Magdalena Kępka44
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Od narodzin aż do śmierci  2017

olej, płótno, 160 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Karolina Futyma

Ur. w 1990 roku w Giżycku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP 
w Gdańsku. W 2017 roku obroniła dyplom w Pracowni Malarstwa 
prof. Macieja Świeszewskiego. Aneks do dyplomu powstał w Pracowni 

Malarstwa Ściennego i Witrażu. Zajmuje się malarstwem, fotografią, 
grafiką warsztatową, rysunkiem, sztuką w przestrzeni publicznej oraz 
rzeźbą. Uczestniczka licznych wystaw i plenerów.

Karolina Futyma45
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Nowy Człowiek abstrakcyjny  2019

akryl, tempera, płótno, 55 × 55 cm, sygn. na odwrocie: Aneta Maliszewska 2019 Nowy człowiek abstrakcyjny 

Od końca lat 90. uprawia malarstwo sztalugowe oraz fotografię ar-
tystyczną. Najwcześniejsze obrazy malowane na dużych arkuszach 
papieru były reakcją na energię i skalę amerykańskiego ekspresjonizmu 
abstrakcyjnego. Późniejsze płótna mimo dużego ładunku emocjonal-
nego powstawały żmudnie i bardzo powoli; paleta barwna prac była 

ciemna i przygaszona, ale w ostatnich latach kolor stał się mocniej-
szy i świetlisty, wyrażając tym samym wibrującą energię i wywołując 
szersze doznania emocjonalne. W najnowszych obrazach poprzez 
złudzenie przestrzeni i zastosowanie przejść tonalnych koloru artystka 
stara się podkreślić realność abstrakcji.

Aneta Maliszewska46
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Dom na wzgórzu i latawce  2019

olej, płótno, 70 × 120 cm, sygn. p.d.: Haluch. JH

Mieszka i tworzy w Krakowie. Z zawodu jest architektem. Specjalizuje 
się w metaloplastyce użytkowej. Artystka ma słabość do tego materia-
łu, który umożliwia tworzenie unikalnych lamp, form przestrzennych 
i wszelkich przedmiotów. Jej działania twórcze przenikają się, ale to 
malarstwo pozwala sięgnąć „w głąb”, jest sposobem na dotknięcie 

tego, co nie jest oczywiste. To przemiana doświadczeń w coś, co 
napędza, by iść dalej. Artystka uprawia malarstwo olejne, olej trakto-
wany jak akwarela, tusz, i najprostszy – ołówek. Jej działania twórcze 
znalazły podsumowanie w autorskiej wystawie w Galerii prof. Dousy 
w Krakowie w 2011 r.

Jolanta Haluch47
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Atlantyda XV  2019

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: M. Rukszan, III.2019 r. i na odwrocie: Atlantyda XV, M. Rukszan, akryl + werniks, OL 2019

Ur. w 1986 r. Tematem prac artystki – pełnych koloru i światła – są 
ludzie, architektura oraz baśniowy świat odwołujący się do wyobraźni. 
Uprawia malarstwo akrylowe i olejne, zajmuje się fotografią oraz grafi-
ką komputerową. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą. Współpracuje z galeriami. Ważniejsze konkursy 

i wystawy: 2014 – I miejsce w konkursie „Pick Your Art – najlepsze 
portfolio” – Pickarter – Art, Design&Fashion – Virtual gallery; 2015 r. – 
Udział w „III Piotrkowskie Biennale Sztuki” – wystawa główna; 2015 r. 
– I miejsce w konkursie „11/11 – Wolność, kochasz i rozumiesz? ”, 
w kategorii grafika – CK Agora Wrocław.

Małgorzata Rukszan48
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Dzień  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom w pracowni ilustracji książkowej doc. J. Stannego. Aneks do 
dyplomu w pracowni malarstwa prof. T. Pągowskiej. Praca zawodo-

wa: Agencja Brandingowa Dragon Rouge (1997–2016), Huddleston 
Melon Design (od 2016).

Marta Spasowicz49
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Z popiołu powstały  2019

olej, deska, 71 × 29,5 cm, sygn. p.d.: Adam Libera 2019 oraz na odwrocie: Z popiołu powstały, Adam Libera 15.04.2019

Ur. w 1987 r. Ukończył studia magisterskie na kierunku grafika o spe-
cjalizacji grafiki reklamowej. Zawsze bliższa była mu twórczość arty-
styczna niż komercyjna. Próbując odszukać siebie, wśród stosu szki-
ców, wydruków i farb, ostatecznie poświęcił się malarstwu olejnemu. 
Zafascynowany możliwościami tworzenia własnego, nowego świata, 

pochłonięty bezmiarem wyobraźni, realizuje się najczęściej w obrazach 
dużego i średniego formatu. Tematyką jest głównie surrealistyczny 
świat, często zanurzony w rozmywającej się, lekko sennej, mglistej 
przestrzeni, powodującej delikatne dreszcze na karku. Autor zaprasza 
do zajrzenia w głębię przedstawionych przez siebie światów.

Adam Libera50
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Zapachy lata  2019

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 100 × 100 cm, sygn.. p.d.: A.Kappa

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we 
Wrocławiu (dyplom – 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni 
prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze 
wystawy i osiągnięcia: 2014 – Ogólnopolska Wystawa Marynistycz-
na „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 – Finalistka Międzynarodowego 
konkursu ArtSland 2, 3 i 5 rundy, USA; 2013 – Prix de Peinture de 

L’Ebouillanté 2014, Paryż; 2014 – Muzeum Sztuki Współczesnej we 
Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, Toronto; 2014 – konkurs malar-
stwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodo-
wy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria Profil 
CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów 
konkursu, Częstochowa.

Alicja Kappa51
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Inside  2019

olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie: Wojciech Adam Bański, „Iside”, Warszawa, 2019

Obecnie student V roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na 
Wydziale Malarstwa w Pracowni Malarstwa profesora Stanisława Baja 
oraz Pracowni Rysunku profesora Michała Borysa.Uczestnik pięciu wy-
staw indywidualnych oraz wielu zbiorowych organizowanych w kraju 
i zagranicą. W roku 2014 i 2018 otrzymał stypendia dla najlepszych 

studentów ASP. Obecnie bazą twórczości Wojciecha Adama Bańskiego 
jest autorsko wygenerowana tkanka malarska nawiązująca do ma-
larstwa gestu wykorzystywana do kodowania treści znajdujących się 
w obszarze zainteresowań i intencji artystycznych autora.

Wojciech Adam Bański52
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Samolot  2019

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Bartek Pszon

Ur. w 1988 r. Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie na Wydziale 
Malarstwa. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach 
i przeglądach malarskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa narodowego. Autor dwóch wystaw indywidualnych (Kraków, 

Warszawa) oraz uczestnik wielu zbiorowych. Brał udział w targach 
artystycznych (Warszawa, Wilno, Paryż). Zajmuje się malarstwem abs-
trakcyjnym. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Bartek Pszon53
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Narodziny  2019

olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: Saniewska

W latach 1998–2003 studiowała na Wydziale Grafiki Warsztatowej 
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Obroniła dyplom z wyróż-
nieniem (linoryt i techniki metalowe oraz aneks z fotografii) pod kie-
runkiem prof. Ryszarda Osadczego 2005–2007. Studia podyplomowe 
na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Humanistycznego SWPS 
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem, pod kierunkiem prof. dr hab 

Anny Zeidler – Janiszewskiej 2008 – 2012 Studia doktoranckie w In-
stytucie Mediów i Komunikowania UH SWPS. Od 2010 r. należę do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Od ponad 10 lat jestem zwią-
zana z Magazynem Sztuk, filią Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. 
Mieszkam i pracuję na warszawskiej Ochocie.

Katarzyna Saniewska54
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Narada w krainie czarów  2019

akryl, szlagmetal, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d.: Magdalena Rytel-Skorek 2019 r.

Absolwentka Liceum Plastycznego im.Wojciecha Gersona w War-
szawie oraz Wydziału Malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie, gdzie studiowała pod okiem rektora Antoniego Fa-
łata. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała na wydziale projektowania 
graficznego u prof. Juliana Pałki. Uczestniczka i laureatka konkursów 

m.in. na biennale pasteli, sztuki książki, ilustracji (grand prix w pierw-
szej polskiej edycji Art. Battle); uczestniczka wielu plenerów oraz akcji 
związanych ze sztuką w przestrzeni; zajmuje się malarstwem sztalu-
gowym i ściennym. Od 2001 r. członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Warszawie.

Magdalena Rytel-Skorek55
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Wierzby  2014

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn.. p.d.: Katarzyna Kobylarz, 2014 r.

Ur. 1982, polska artystka malarka, scenografka, graficzka, mgr sztuki. 
Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie: Wydziału Grafiki oraz Wydziału Malarstwa (Ka-
tedra Scenografii). Dyplom ze Scenografii wykonała pod kierunkiem 
prof. Małgorzaty Komorowskiej i otrzymała tytuł magistra sztuki ASP 
w Krakowie w roku 2007. Dyplom z Grafiki wykonała w pracowni 
drzeworytu u profesora Bogdana Migi w 2007 r. Ukończyła Państwo-
we Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu w roku 2002. Na dyplom 
wykonała plakaty do „Sklepów Cynamonowych” Bruno Schulza oraz 

serię obrazów i grafik. Otrzymała wyróżnienie za dyplom. Jest prze-
wodniczącą Klubu Malarzy im. Artysty Stanisława Hrabiego Szembeka 
oraz członkiem zarządu przy Towarzystwie Historycznym im. Szem-
beków dyrektorem Artystycznym Festiwalu Fredrowskiego „Mocium 
Panie”, właścicielką Galerii Sztuki i Agencji Artystycznej „Kate Gallery”. 
Jako artystka wszechstronna realizuje swoje pasje w różnych projek-
tach artystycznych i konceptualnych. Jej prace znajdują się w zbio-
rach polskich i zagranicznych kolekcjonerów sztuki, m.in. w Polsce, 
Niemczech, Anglii, Szwajcarii, Portugalii, we Włoszech i w Czechach.

Katarzyna Kobylarz56
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Szary widok  2017

drzeworyt, akryl, płótno, 75 × 75 cm, sygn. p.d.: Hanna Rozpara 2017 oraz na odwrocie: HANNA ROZPARA „Szary widok” 2017

Ur. w 1990 r. w Sosnowcu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 2014 r. Studio-
wała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach 
programu ERASMUS. Obecnie jest doktorantką na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. W swoich realizacjach artystycznych dąży do 

uzyskania obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, 
nieracjonalne pokłady świadomości. Porusza szeroko rozumiany temat 
wojny, kamuflażu, bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych. Jej prace 
wystawiane były na 17 wystawach indywidualnych oraz na ponad 80 
wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Hanna Rozpara57
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Tryptyk niebieski  2018

akryl, płótno, 3 × 30 × 20 cm, sygn. na odwrocie

Ur. 1963 r, malarz z zamiłowania, biolog, fotografik, autor prozy i poezji.

Tomasz Lippoman58
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Kółko#P2  2018 r

technika mieszana, płótno naklejone na sklejkę, śr. 60 cm, sygn. na odwrocie: Izabela Osadnik 2018 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Archi-
tektura Wnętrz.

Izabela Osadnik59
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Siła myśli  2019

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: Sitnikova HBC oraz na odwrocie: Sitnikova Nadiia

Ur. w 1993 roku w Mikołajowie. Absolwentka Uniwersytetu imienia 
Borysa Grinchenko w Kijowie. W 2016 uzyskała dyplom licencjacki 
na Wydziale Sztuk Pięknych. Laureatka konkursu Ukrainian Art Week, 

Kijów, 2013 rok. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Niemczech, w Czechach, na Ukrainie, a także w Ameryce i Australii.

Nadia Sitnikova60
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Game over  2019

technika własna, płyta, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: Jacek Stachowski 2019 oraz na odwrocie: Jacek Stachowski 2019

Ur. 1970 we Wrocławiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych wydzia-
łu Wzornictwa Przemysłowego. W trakcie swojej kariery zawodowej 
realizował różne projekty: od scenografii teatralnych i filmowych po 
fotografię, malarstwo i projekty wnętrz. Malarstwem zajmuje się 

od ponad 20 lat. Brał udział w czterech wystawach indywidualnych 
i dwóch zbiorowych. Od pięciu lat mieszka na Teneryfie gdzie tworzy 
prace przefiltrowane tamtejszym światłem i kolorami. Wykorzystuje 
często lokalne materiały naturalne.

Jacek Stachowski61
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Metonimia  2019

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: Augustynek

Urodzona w 1997 r. Od 2017 r. studentka architektury wnętrz 
mieszkająca w Warszawie. Z malarstwem abstrakcyjnym związana 

od 2018 r. Zawodowo zajmuje się grafiką 3D. Inspiracje do swoich 
praca czerpie głównie z natury.

Augustynek Dominika62
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Cienie  2018

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. l.d.: Bartosz Jancik oraz opisany na odwrocie: Bartosz Jancik, CIENIE 2018, olej na płótnie, werniks 
damarowy

Studiuje malarstwo na dwóch krakowskich uczelniach: Akademii Sztuk 
Pięknych i Uniwersytecie Pedagogicznym. Uprawia głównie malar-

stwo, film, fotografię i grafikę warsztatową.

Bartosz Jancik63
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Kurzawa  2018

olej, płótno, 60 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Jola Kitowska 2018 Wodopój

Ur. w 1968, pochodzi z Pomorza. W czasie siedmioletniego pobytu 
w USA ukończyła z wyróżnieniem Stratford Career Institute, kierunek 
Art. Warsztat doskonaliła jako członek Long Island Art League. Po 
powrocie do Polski otworzyła Rumską Pracownię Malarską i jest człon-

kiem założycielem Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”. Współautorka 
projektów „Artyści dla Edukacji” oraz „Rumski Plener Malarski”. Liczne 
wystawy, zbiorowe i indywidualne oraz udział w plenerach na terenie 
Polski i Europy, to ważna część życia artystki.

Jolanta Kitowska64
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Moonlight sonata  2019

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: RL oraz na odwrocie: RITA LAZARO 2019

Mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, 
grafiką komputerową i ilustrowaniem książek dla dzieci. Jej seria ma-
larska „Labyrinth of Social Conscience” wygrała prestiżową nagrodę 
sztuki zaangażowanej „Red Line Artwork”. Jej prace z serii „Koty” 
podejmują tematykę duchową. Kot jest jednym z najpotężniejszych, 
zróżnicowanych i mistycznych zwierzęcych symboli w wielu kulturach 

i religiach. Najczęściej jest utożsamiany z miłością, życiem i nieśmier-
telnością, ale także symbolizuje intuicję, umiejętność poruszania się 
w mrocznym wymiarze podświadomości i zaglądania w przyszłość. 
Wyolbrzymione, oczy kotów w obrazach Rity nadają im ludzkie oblicze 
przekazując w ten sposób mistyczny symbolizm na oglądającego.

Rita Lazaro65
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Charity  2019

akryl, płótno 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. 1974 r. Mieszka w Warszawie. Artysta samouk. Inspiracje do twór-
czości czerpie z prac artystów nieprofesjonalnych. Pracuje twórczo 
malując głównie akrylem. Inspirują go formy proste i minimalizm 
i w nich właśnie znajduje drogę do wyrażania emocji i pokazywania 

własnej artystycznej wizji świata. Tematyka jego prac uzależniona jest 
od źródła inspiracji. Wybiera własne ścieżki artystyczne oderwane od 
aktualnych trendów czy oczekiwań rynkowych. Szczególnie interesuje 
go malarstwo na płótnie w dużych formatach.

Michał Stryjewski66
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Cykl: „Portret z obrazem w tle”, bez tytułu 6  2019

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: C.Bednarczyk „Portret z obrazem w tle, bez tytułu 6.”

Ur. 1988 r. w Zielonej Górze. Jest absolwentem Instytutu Sztuk Wizu-
alnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom z malarstwa uzyskał 
w roku 2015 w pracowni prowadzonej przez profesora Stanisława R. 
Kortykę. Pracuje głównie w farbach olejnych, choć i akwarele nie są 
mu obce. Głównymi tematami jego prac są pejzaż i portret. W obu 
przypadkach stara się unaocznić problem egzystencjalny człowieka. 

Czy to za pomocą ekspresyjnego portretu, czy za pomocą pejzażu 
próbuje przemycić kondycję współczesnego człowieka silnie sprzę-
żonego ze zwykłą codziennością. Za cykl dyplomowy pt. „Szkice do 
portretu” otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie sztuk 
wizualnych Pro Arte (2016).

Cezary Bednarczyk67
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Bez tytułu  2019

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie: MIENA BRUDKOWSKA’ 2019

Ur. 1988 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 2015 roku uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa sztalugowego. Uczestniczyła 

w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje się 
głównie malarstwem olejnym, rysunkiem oraz instalacją.

Milena Brudkowska68
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Zachód Słońca  2019

olej, płótno, 90 × 50 cm, sygn. p.d.: prawy dolny róg: KJRP’19 oraz na odwrocie: „ZACHÓD SŁOŃCA „Krystyna Róż-Pasek 2019”

Ur. w 1981 r. w Gorlicach, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych 
w Tarnowie – profil tkactwo, w 2001 r. ukończyła Studium Archi-
tektury w Krakowie. W latach 2004–2009 studiowała na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Architektury Wnętrz. Stu-
dia zakończone pracą dyplomową w Pracowni projektowania mebli 

i elementów wyposażenia wnętrz. Aktualnie mieszka i rozwija swoją 
twórczość w Krakowie. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki między 
innymi malarstwem, projektowaniem wnętrz oraz detali wnętrzar-
skich, rysunkiem, jak również realizacją nieograniczonej ilości działań 
artystycznych.

Krystyna Róż-Pasek69
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Morze  2019

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: mlenartowicz 2019

Ur. w 1989 r. Edukację artystyczną rozpoczęła w Zespole Szkół Pla-
stycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Absolwentka UW. Zafascy-

nowana abstrakcją, kolorem i przestrzenią. Wystawy indywidualne: 
Nabo Cafe Warszawa 2019; Etno Cafe Janki 2019.

Magdalena Lenartowicz70
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Thelema III  2019

akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie: S SZEWCZYK 2019 THELEMA III

W latach 2006–2011 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Łódzi 
im. Władysława Strzemińskiego. W 2012 obronil dyplom w pracowni 

malarstwa prof. Ryszarda Hungera oraz Pracowni Multimediów.

Jarosław Szewczyk71
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Lustro  2017

olej, wosk, płótno, 2 × 30 × 120 cm, sygn. p.g.: Vostruchovaité 2017

Ur. w 1995 r. w Wilnie. Absolwentka wileńskiej szkoły plastycznej im. 
Justinasa Vienozinskasa. Od 2014 r. studia na Wydziale Malarstwa ASP 

w Warszawie. Studia w pracowni malarstwa prof. Stanisława Baja. 
Wystawa indywidualna: Galeria Autonomia 2017.

Anna Vostruchovaité72
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Złoty nokturn  2019

olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: M. Kurek oraz na odwrocie: Magdalena Kurek, „Złoty nokturn”, 2019 rok, olej na płótnie, 
90 × 90 cm

Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach, Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, obroniła dyplom w 2005 roku z malarstwa 
inspirowany wykopaliskami archeologicznymi we Francji aneks z grafi-
ki warsztatowej i multimediów oraz Podyplomowej Scenografii na ASP 
w Krakowie. Wystawy indywidualne w Teatrze Współczesnym, Teatrze 
Polskim we Wrocławiu i Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Udział w wielu 
wystawach zbiorowych, (Muzeum Śląskie) malarstwa, scenografii. 
Współpracowała z Krzysztofem Nazarem, Markiem Braunem. Sce-

nograf. Autorka projektów „Barwne Fantazje” z młodzieżą oraz „Ze 
Sztuką na Ty” współpraca jako przewodnik po muzeach Wrocławia. 
Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w 2008 roku i 2012 roku. W pracach olejnych inspirację stanowi teatr, 
architektura, morskie zatoczki i przystanie. Tematyka nawiązuje do 
mitu Odyseusza, poszukiwania Arkadii. U widza pragnie wywołać 
refleksję, mnogość interpretacji: „Tworzę obrazy o kompozycji otwartej 
tak aby obraz rozgrywał się po stronie widza – w wyobrażni”.

Magdalena Kurek73
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Bez tytułu  2018–2019

olej, płótno, 40 × 40 cm, sygn. na odwrocie: Magdalena Solich 2018–2019

Ur. w 1989 roku w Toruniu. Absolwentka malarstwa na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 roku obroniła dyplom 
z malarstwa sztalugowego pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego, 
natomiast dyplom z malarstwa ściennego zrealizowała pod kierun-
kiem prof. Krzysztofa Pituły. W roku 2016 artystka dostała wyróżnienie 

do wystawy DYPLOMY 2015 w CSW w Toruniu oraz Nagrodę Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK za cykl obrazów 
„Afirmacja życia i natury”. Jeden z obrazów tego cyklu dostał się do 
finału Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkow-
skiego. Malarka ma na swoim koncie wystawy w Polsce i za granicą.

Magdalena Solich74
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Kochaj mnie  2019

akryl, płótno, 50 × 90 cm, sygn. p.d. a.p.

Swoją przygodę z malarstwem zaczęła mając zaledwie 3 lata. Ukoń-
czyła Państwową Plastyczną szkolę Średnią im. Szewczenki w Kijowie. 
Jest absolwentką Wrocławskiej ASP na katedrze Architektury Wnętrz. 
Zajmuje się nie tylko malarstwem artystycznym ale także malowidłami 
na drewnie, rysunkiem karykaturalnym, projektowaniem wnętrz oraz 
projektowaniem mebli. Do jej osiągnięć można zaliczyć poplenerowe 
wystawy w Kijowie, liczne rysunki karykaturalne do gazet, malowidła 

ścienne, wiele projektów wnętrz mieszkalnych, uczestniczenie w licz-
nych konkursach plastycznych. Ogromne doświadczenie oraz zdobyty 
warsztat pozwalają jej na posługiwanie się różnymi technikami ma-
larskimi. Zajmuje się głównie malarstwem przedmiotowym, mniej 
abstrakcyjnym. Interesuje ją tematyka animalistyczna, malarstwo gra-
ficzne o zaznaczonych kontrastach w prawdziwie malarskim wydaniu.

Anna Piotrowiak75
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Portret emocjonalny kobiety  2019

olej, płótno 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Łukasz Jankiewicz, portret emocjonalny kobiety, 2019 Łukasz Jankiewicz

Z wyksztalcenia jest architektem wnętrz, ukończył Wyższą Szkolę Hu-
manistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej twórczości czerpie z 
impresjonizmu, ważną rolę w jego pracach odgrywają kolor i faktura 

wciąż eksperymentuje z różnymi narzędziami malarskimi. Artysta ak-
tywnie uczestniczy w wielu wystawach i aukcjach sztuki współczesnej 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Łukasz Jankiewicz76
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Bez tytułu  2018

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: P.TKACZYK 2018

Artysta multimedialny. Mieszka i pracuje w Warszawie. Od 2008 roku 
zajmuje się malarstwem. Na swoim koncie ma kilkaset obrazów w róż-
nych technikach i tematyce, malarstwo figuratywne i abstrakcyjne, 

ponad dwadzieścia wystaw, kilka murali. Obrazy artysty znajdują się 
w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Inna działalność 
artystyczna, w której się realizuje to fotografia i muzyka.

Paweł Tkaczyk77
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Aldous Huxley Interview 1958  2016

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Rysownik, animator, reżyser filmów animowanych. Urodzony w Ryb-
niku w 1977 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę 

Filmową, Teatralna i Telewizyjną im. Leona Schillera w Łodzi; kierunek 
Realizacja Filmu Animowanego, gdzie zdobył tytuł Magistra Sztuki.

Maciej Majewski78
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Landscape CXXV
opis: olej, płótno, 30 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Plastycznej. Studia odbył na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu pod kierunkiem prof. M. W. 
Kuczmy, prof. J. Jaroszewskiego, prof. J. Merkla. Uprawia malarstwo, 
rysunek, fotografię, assamblage. Uczestnik wielu wystaw i konkursów. 

Inspiruje się pejzażem, przyrodą i otoczeniem, które przetwarza na 
własny sposób. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i zagranicą.

Bartosz Michał Hoppe-Sadowski79



83

Stomorska  2019

olej, płótno, 40 × 75 cm, sygn. p.d. M.Cieślik ’19

Absolwentka TZN w Częstochowie, kierunek projektowanie architek-
toniczne oraz Wydziału Artystcznego WSP w Częstochowie. Dyplom 
artystyczny zrealizowała z wyróżnieniem w pracowni litografii, pod 

kierunkiem dr. hab. Krystyny Szwajkowskiej. Zajmuje się architekturą 
i malarstwem sztalugowym.

Malwina Cieślik80
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Barwy anekumeny  2019

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Paulina Ledzion

Studentka Sztuki Nowych Mediów w Wyższej Szkole Artystycznej 
w Warszawie. Tworzy w zakresie malarstwa i grafiki komputerowej 
w szczególności skupiając się na tematyce abstrakcyjnej. Zajmuje się 
również kompozycją muzyczną i fotografią. W roku 2016 rozwijała 
swoją pasję malarską w stanie Nowy Jork, gdzie ukończyła również 

klasę kompozytorską oraz występowała w produkcjach teatralnych. 
W ostatnich latach jej obrazy były wystawiane na Aukcjach Młodej 
Sztuki w Warszawie i Bydgoszczy oraz miała miejsce jej pierwsza 
indywidualna wystawa.

Paulina Ledzion81
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Esteta  2018

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. p.d.: M.Michoń 2018r., oraz na odwrocie: M.Michoń 2018r.

Ur. 1989 r. w Częstochowie. Karierę artystyczną rozpoczęła jako skrzy-
paczka. Ukończyła Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie otrzy-
mując dyplom magistra sztuki w 2013 r. w klasie prof. Romana Lasoc-
kiego. Dwukrotnie była stypendystką Prezydenta miasta Częstochowy 
oraz otrzymała Stypendium Artystyczne Naczelnika Wydziału Kultury 
i Sztuki w Częstochowie. W roku 2017 otrzymała tytuł magistra sztuki 

– malarstwo sztalugowe, na Akademii Jana Długosza w Częstochowie 
na Wydziale Sztuki w pracowni prof. AJD Janusza Rafała Głowackiego 
i dr Jakuba Jakubowskiego. Od 2018 roku kontynuuje swoją edukację 
na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie w pracowni malarstwa architektonicznego prof. Ja-
rosława Kweclicha.

Maria Michoń82
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Z cyklu miasta: „Wenecja – poranek” 2019
akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: CEZAR 2019, oraz na odwrocie: Z cyklu miasta: „Wenecja – poranek” 2019 Cezar Walczak 2019

Dyplom z wyróżnieniem ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Pra-
ca Dyplomowa uczestniczyła w konkursie „Dyplom Roku”. Finalista 
35. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Bielska-Jesień (2001). Jego 
prace otrzymały Wyróżnienie Honorowe podczas Międzynarodowego 
Biennale Pasteli w Nowym Sączu. Otrzymał również wyróżnienia w ka-

tegorii malarstwo w konkursie „Art-Dea 2000” organizowanym przez 
ZPAP i ASP w Warszawie oraz Event Management Polska. Autor serii 
wystaw pokonkursowych wyróżnionych obrazów w kraju i zagranicą. 
Członek ZPAP. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, mozaiką i rzeźbą.

Cezar Walczak83
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Geoglyph 2016
olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: -A. OROŃ-

Absolwent Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 roku uzyskał tytuł magistra 
sztuki w pracowni dr hab. Wiesława Procia. Zajmuje się malarstwem 
olejnym, akwarelą, rysunkiem oraz twórczością ilustratorską. Głów-
nym kierunkiem w twórczości artysty jest tworzenie malarskiej inter-
pretacji obrazów z dawnych fotografii, kadrów filmowych i plakatów. 

W większości przypadków prace mają realistyczny charakter, jednak 
fotografia miejsca lub postaci staje się również często polem wyjścia 
do stworzenia bardziej odrealnionych, surrealistycznych czy wręcz 
całkiem aubstrakcyjnych wizji. Ciemna, stonowana kolorystyka, aura 
ciszy i element niepokoju składają się na charakterystyczny klimat 
obrazów artysty.

Adam Oroń84
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Animal form II  2019

metal, tkanina, wys. 55 cm, opisany pod podstawą

Absolwentka PLSP w Koszalinie. Od 15 lat pracuje w Bałtyckim Teatrze 
Dramatycznym jako scenograf i rzemieślnik teatralny – modystka, 
modelatorka. Szyje kurtyny i kostiumy, wykonuje maski. Uwielbia 

recykling, przetwarza, skręca i zszywa co się da. Autorka szeregu 
scenografii teatralnych, uczestniczka kilku wystaw zbiorowych i ple-
nerowych.

Beata Jasionek85 
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Eternity  2019

technika mieszana, 120 × 150 cm, sygn. na odwrocie: MAŁGORZATA PABIS

Ur. w 1980 r. Architektka wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk PIęk-
nych w Krakowie. Dyplom, który obroniła w 2004 r. nagrodzony został 
medalem rektora ASP. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, 

a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy trak-
tuje jako inspiracje do zaprojektowania pięknego wnętrza. Uważa, 
że piękno w sztuce nie jest pojęciem względnym.

Małgorzata Pabis86



ZLECENIE  L ICYTACJ I
77 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

Warszawa, 12 czerwca 2019 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do 
godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

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 jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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SZTUKA FANTASTYCZNA
Maksymilian Novák-Zempliński, Incarnatio series, 2016, olej, płyta, 100 ×140 cm, sygn. na odwrocie: ‘Maksymilian Novák | -Zempliński | 2016’

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
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Abako Witold -----------------------------15

Abdulla Dilan -----------------------------40

Augustnek Dominika --------------------62

Bański Wojciech Adam  -----------------52

Bąbol Viola  --------------------------------30

Bednarczyk Cezary  ----------------------67

Biel Aneta  ---------------------------------16

Bogusławski Piotr  ----------------------23

Boloni Tudor  ------------------------------19

Brudkowska Milena  --------------------68

Chełmińska Anna  -----------------------24

Cieślik Malwina  --------------------------80

Dąbrowska Anita  ------------------------ 4

Dobosz Olimpia  --------------------------35

Funkiewicz Klaudia  ---------------------- 7

Futyma Karolina  -------------------------45

Haluch Jolanta  ---------------------------47

Hoppe-Sadowski Bartosz Michał ----79

Jagóra Malwina  --------------------------41

Jancik Bartosz  ----------------------------63

Jankiewicz Łukasz -----------------------76

Jarzymowska Anna  --------------------- 8

Jasionek Beata  ---------------------------85

Kappa Alicja  ------------------------------51

Kępka Magdalena  -----------------------44

Kitowska Jolanta  ------------------------64

Kobylarz Katarzyna  ---------------------56

Kowalczyk Patryk  ------------------------10

Kucharska Karolina  ---------------------- 3

Kurczyńska Marta  -----------------------42

Kurek Magdalena  ------------------------73

Kwiatkowska Malwina  ----------------- 1

Lazaro Rita ---------------------------------65

Ledzion Paulina  --------------------------81

Lenartowicz Magdalena  ---------------70

Libera Adam  ------------------------------50

Lippoman Tomasz  ----------------------59

Łodygowska Małgorzata---------------14

Maciaszek Amonaria Magda  ---------43

Majewski Maciej  ------------------------78

Maliszewska Aneta  ---------------------46

Marszał Marta  ---------------------------11

Michoń Maria -----------------------------82

Najdenow Ewa  --------------------------- 5

Niklewicz Danuta  -----------------------37

no name -----------------------------------13

Nowosad Diana  -------------------------26

Olech Agnieszka  -------------------------21

Olszewski Zbigniew ---------------------34

Olszyna Izabela  --------------------------22

Oroń Adam  -------------------------------84

Osadnik Izabela  --------------------------59

Pabis Małgorzata  ------------------------86

Pachecki Piotr  ----------------------------25

Piekut Dariusz  ----------------------------29

Pietras Emilia  -----------------------------38

Piotrowiak Anna  ------------------------75

Polak Karolina  ----------------------------17

Poloczek Szymon  ------------------------- 6

Półkośnik Joanna ------------------------- 2

Pszon Bartek  ------------------------------53

Rabsztyn Ryszard  ------------------------31

Rombel Greg  -----------------------------18

Rozpara Hanna  --------------------------57

Róż-Pasek Krystyna  ---------------------69

Rukszan Małgorzata  --------------------48

Rytel-Skorek Magdalena  --------------55

Saniewska Katarzyna  -------------------54

Schab David  ------------------------------20

Schreiber Magda  ------------------------27

Sierocińska Zuzanna  -------------------32

Sitnikova Nadia  --------------------------60

Smolik Dominik  --------------------------12

Sokołowska Małgorzata ---------------33

Solich Magdalena  -----------------------74

Spasowicz Marta  ------------------------49

Stachowski Jacek  -----------------------61

Stryjewski Michał  -----------------------66

Szewczyk Jarosław  ----------------------71

Śliwa Aneta  -------------------------------28

Tkaczyk Paweł  ----------------------------77

Vostruchovaité Anna  ------------------72

Walczak Cezar  ---------------------------83

Witkowski Tomasz  ----------------------- 9

Woźniak Ilona  ----------------------------39

Zakrzewski Paweł  -----------------------36
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Pozytywka ze śpiewającym ptaszkiem, 
Karl Griesbaum, Niemcy, l. 20. XX w.
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