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REGUL AMIN AUKCJI
1.

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

2.

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

3.

Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

4.
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lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

5.
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otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji.
Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji,
a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom
Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.
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Dokładny adres
Telefon, fax, e-mail					
							

NIP (dla firm)

Numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: 		
% w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się
z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14

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

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie do-

datkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko							

data, podpis

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

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

13. Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie

Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

ARTYŚCI NA START
K
iedy zabieram się do malowania,
etapem pierwszym są szkice wstępne. To one są u mnie podstawą przy
opracowywaniu kompozycji i dalszego
planu w obrazie. Na początku mojej
drogi żyłam w przekonaniu, że zawsze
trzeba brać modela, lub podpierać się fotografią. Ale
zorientowałam się, że to ogranicza moją rękę. Więcej
zaczęłam słuchać samej głowy (czyt. wyobraźni),
z której zaczęłam wyprowadzać postacie, ich historie
i tak to się potoczyło...
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Rich Bitch II (Pani z pieskiem), tempera, płótno, 130 x 90 cm

Basen, tempera, płótno, 100 x 100 cm, 2013 r.

VIOLAGŁOWACKA
Najbardziej istotny jest człowiek, ludzie z którymi mam
przyjemność, czy też nieprzyjemność stykać się na co dzień.
Jeśli dochodzi do tej drugiej sytuacji, to w odwecie umieszczam
ich potem na obrazkach m.in. jako panią w urzędzie, kelnerkę
w restauracji czy recepcjonistę hotelowego. Od zawsze najbardziej interesowało mnie malarstwo figuratywne. Wielu było
malarzy, którzy wywarli na mnie wrażenie i wpłynęli po części
na mój wybór drogi artystycznej. Począwszy od młodzieńczych
fascynacji Egonem Schiele, po Bernarda Buffeta, a z polskich
malarzy – Jerzego Nowosielskiego. W figurach, które umieszczam na obrazach zajmuje mnie temat pewnego rodzaju zawieszenia, stanu bezruchu, zamyślenia czy nostalgii. Postacie
takie przełożone na język malarstwa, stają się przekaźnikiem
ludzkiej niemocy egzystencjalnej – emocjonalnych rozterek.
Bohaterowie obrazów są stworzeni na bazie jednego lub kilku
szkiców swobodnie „wytłoczonych” przez mój mózg, który lubi
rejestrować różne dziwne sytuacje.
Droga do odnalezienia formy malarskiej, czyli języka wypowiedzi, była przez dłuższy czas wypracowywana metodą prób
i błędów. Widać to zresztą w niektórych pracach przejściowych.
Najistotniejszym punktem była rezygnacja z inspiracji fotografią
na rzecz tematów zaczerpniętych z sytuacji aktualnych, bądź
wątków literackich wyprowadzanych ręcznie rysunkami z głowy,
a następnie obrabianymi na płótnie lub tekturze. Nie ukrywam, że
technika malowania na tekturze jest jedną z moich ulubionych.
Polega na złączeniu kartonowych fragmentów „szwami” (zwykłe
4

metalowe zszywki), które umiejętnie użyte, stanowią jednocześnie technikę własną i integralny element obrazu. Wpisują się
w tematykę „zawieszenia”. Czasem potrafią rozbić pracę swoją
nachalną obecnością, by w innej sytuacji scalić obraz.
Nie mogę się powstrzymać przed inspiracjami zaczerpniętymi
z szeroko pojętej literatury. Ostatnio przeczytana książka, staje
się misją wykonania obrazu. To samo dzieję się z fascynacjami
teatralnymi, oraz filmowymi. Widoczne jest to szczególnie w serii zatytułowanej „Camp”. W toku poszukiwań tematu i formy,
na drodze ewolucji mojego „podglądactwa” różnice genderowe
poniekąd zostały przełamane. Cykl prac z „panią i panem” został
podpatrzony w kiosku na półce z literaturą kobiecą. Ale jest
to lekkie pokrewieństwo z harlequinami, bo w przeciwieństwie
do okładek romansów, pani nie jest ładna, a pan jest przeciętny. Nawet fabuła wydaje się zwyczajna. W ostatnich pracach
pojawiają się swoiste wątki literackie powiązane z sytuacjami
wydarzającymi aktualnymi, społecznymi, a nawet politycznymi
tak jak np. „Man of the year” nawiązujący do słynnej już okładki
„New York Times”.

Rich Bitch (Treser), tempera, płótno, 100 x 120 cm

Ławka, tempera, płótno, 120 x 100 cm, 2013 r.

Uwiecznianie ludzkiej, „gorszej” kondycji wydaje się satysfakcjonujące, ponieważ potwierdza, że taki stan występuje u prawie
każdej jednostki. A im więcej się człowiek stara tym bardziej
karykaturalnie wygląda. Chociaż nie przeczę, że ładny obrazek
też sprawia mi przyjemność █
Opracowanie: Viola Głowacka, SDA Modern
Man of the year, tempera, płótno, 120 x 140 cm
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1

MAREKRACHWALIK
PIOTRAMBROZIAK
Bez tytułu

2

2008

olej, płótno, 70 x 100,
sygn. na odwrocie
Ukończył PLSP w Częstochowie uzyskując dyplom z ceramiki użytkowej.
Studiował w Krakowie na Wydziale Malarstwa ASP. Dyplom z medalem uzyskał w pracowni prof. I. Walczaka i dr. P.
Kossakowskiego (aneks z rysunku pod
kierunkiem dr hab. M. Linttnera). Obecnie instruktor w pracowni malarstwa na
ASP w Katowicach. Uczestnik szeregu
wystaw indywidualnych i zbiorowych;
wielokrotnie brał udział i otrzymywał
wyróżnienia w prestiżowych konkursach artystycznych.

ŁUKASZRATAJCZYK
Trailer house

3

2014

akryl, płótno, 100 x 70 cm,
naklejka autorska na odwrocie

Space Kamasutra

2012

olej, oil sticks, akryl, płótno, 200 x 150 cm, sygn. na odwrocie
Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP – dyplom z wyróżnieniem. Stypendysta
Ministra Kultury i Sztuki z 19 95 r. Uczestnik wielu wystaw międzynarodowych oraz indywidualnych w Polsce. Interesuje go wędrówka po zakamarkach duszy na
styku kultur i religii od Celtów po haitańskie vodoo, hinduską Kamasutrę, biblijne przekazy katolików i Żydów. Nie znosi akademickiej poprawności, modnych
postaw w sztuce, nie cechuje go także zazdrość o realizację „projektów artystycznych”, w których zwycięża spryt i dążenie do celu, a nie Sztuka i jej sensualne
wartości. Miał wiele wystaw indywidualnych, m.in.: Arche. Malarstwo, obiekty fotografia, Galeria Imaginarium, Łódź 2013; Po ciemnej stronie... – malarstwo,
Galeria BWA KIELCE, Busko-Zdrój 2013; Roots of Art – malarstwo, Galeria Klatka Międzynarodowa Noc Muzeów, Warszawa 2013; CUSTOM – malarstwo,
Galeria OPUS, Łódź 2012; Memotion XXX – malarstwo, Galeria Lufcik ZPAP, Warszawa 2011; Piotr Ambroziak – malarstwo, rzeźba, instalacja, Centrum Sztuki
IMPART, Wrocław 2010. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą: BURZA – malarstwo; II Festiwal Artystyczny YOUNG AT ART,
Galeria DAP, Warszawa 2013; Artist review your self – prezentacja artystów z Kultury Aktywnej, Birmingham, Anglia 2013; Kultura Jest! – prezentacja artystów
z Kultury Aktywnej, Galeria Manhattan, 2012; LODZ in VIEN – malarstwo/obiekty artystyczne, DASVIDUKT, Wiedeń 2012.

6

Student malarstwa gdańskiej ASP
w pracowni prof. M. Świeszewskiego.
Wystawy: 2012 – Artystyczna Podróż
Hestii (wystawa finałowa); 2012 – Zimowy
pejzaż Elbląga (nagroda specjalna); 2012
– Wystawa studencka (Park Naukowo-Technologiczny w Gdańsku); 2011 –
Malarstwo figuratywne (galeria ZPAP
NOVA); 2011 – Krzysztof Gliszczyński
i studenci (Galeria PENTAGON, Radom).
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URSZULATEPEREK
ADAMBAKALARZ
Gaja – noc

2014

6

olej, płótno, 90 x 90cm, sygn. na odwrocie:
Ula Teperek, Gaja – noc, olej, 2014
Ur. w 1985 r. w Warszawie. Absolwentka Edukacji
Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, warszawskiej APS. Dyplom mgr. sztuki z malarstwa
w pracowni prof. Wróblewskiej w 2012 r. Uczestniczyła w warsztatach malarskich w pracowni Marii
Kiesner. Dyplom mgr. Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o specjalności arteterapia
w 2012 r. Autorka programów terapii przez sztukę.
Stypendystka programu Kreator Innowacyjności realizowanego w San Francisco. Prace artystki znajdują
się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

5

MAŁGORZATASĘK

GA40.232 z cyklu Zawodnicy
akryl, płótno, 130 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Candy Afternoon

2014

akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.
Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi w 1999 r.
Dyplom z malarstwa i projektowania ubioru, zdobyła nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w 2000 r.
W 2004 r. miała wystawę zbiorową z najzdolniejszymi absolwentami pracowni malarskiej prof. M.
Wagnera i M. Wilczyńskiego. Zajmuje się głównie
malarstwem akrylowym (tematem są ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat kobiet) i ilustracje.

8

Student Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Dyplom licencjacki
obronił w 2013 r. pod kierunkiem dr. S. Cholewy w pracowni wklęsłodruku,
gdzie kontynuuje pracę twórczą. Obecnie zajmuje się malarstwem, oraz
projektowaniem graficznym. W swoich pracach odkrywa złożoną fizykę
ludzkiego ciała, ruchu i relacji formy przestrzenią. Uczestnik wielu wystaw
zbiorowych m.in. 2014 – Kraków: Galeria Plus „PRZEMIENIONY”; 2014 – Tarnów: Galeria Hortar „MłodziZdolni.art.pl“; 2014 – Kraków: Muzeum Historii
Fotografii „Metafory”; 2013 – Stany Zjednoczone: Memphis Collage of Art;
2013 – Kraków: Galeria MINI; 2013 Włochy, Macerata: „Action Calling”.

9
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Noc kozła

PIOTRURBANEK

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

Trzęsienieba

2008

olej, płótno, 100 x 120 cm,
sygn. p.d.: P Urbanek A.D. 2008
Studia na ASP w Krakowie, ukończone
w 2001 r. dyplomem na Wydziale Grafiki, w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejmana (cykl kolorowych akwafort pt.: „Mitomania” – parafrazy greckich mitów). Obecnie doktoryzuje się
w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach,
na kierunku malarstwo, w pracowni prof. W.
Łuczaja. Uczestnik wielu zbiorowych wystaw
krajowych m.in.: „35 Przedwiośnie” BWA Kielce; „Kapitał sztuki” BWA Kielce; „Obraz między
racjonalnością a ekspresją” wystawa malarstwa
profesorów i doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych UJK Kielce, Rzeszów, Polska. Jego wystawy indywidualne można było zobaczyć w galerii
Baltable, Limerick, Irlandia; galerii DruchStudio,
Trenton, USA oraz w BWA Kielce.

8

KAMILASTĘPNIAK

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

2012

olej, płótno, 100 x 130 cm, sygn. p.d.:
ewazo 2012 oraz na odwrocie

Jellyfish

2014

olej, płótno, 65 x 81 cm, sygn. p.d.: Stępniak
Absolwentka Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi, magister sztuki i technik
organizacji reklamy. W trakcie studiów styczność z Pracownią Papieru, ukończona realizacjami lamp opublikowanymi przez pismo Salon
i Sypialnia (2008). Inspirujący półroczny pobyt
w Portugalii w ramach wymiany studenckiej
Erasmus zaowocował projektem futurystycznego wieszaka na ubrania „Eco Dryer” zauważonego w konkursie Elektrolux Design Lab’09
Polska, wyróżnionego drugim miejscem. W malarstwie ujawnia fascynację technologią. Jej obrazy to często zderzenie kobiecej eteryczności
ze zmechanizowaną cywilizacją.
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MIRELLASTERN

Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej łódzkiej ASP, w 2002 r. uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni
prof. T. Chojnackiego i malarstwa w pracowni prof. R. Hałat. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz,
art designem i scenografią. Prowadzi autorską pracownię malarską i projektową
„Kreatoora” na Księżym Młynie w Łodzi.
Współzałożycielka Studia Animacji i Scenografii Ferwork. Autorka wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie i Krakowie.
Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: „Rocznik 2002” – wystawa
najlepszych dyplomów ASP, Centralne
Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2003; Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kair 2003;
V Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2003;
IX Międzynarodowe Biennale Grafiki, Sarcelles 2003; Festiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego, Szczecin 2006, 2008; V
Triennale Autoportretu, Radom 2006; 7.
Biennale Małych Form Malarskich, Toruń
2007; wystawa pokonkursowa o Grand Prix
Fundacji im. F. Eibisch 2008, 2012; Konkurs
im. M. Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy, Częstochowa 2010. W 2000 r. była nominowana do Nagrody w XVII Konkursie im.
W. Strzemińskiego, a w 2006 r. do nagrody w V Triennale Autoportretu w Radomiu.
Wiele z jej prac znajduje się w kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą.
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ANDRZEJWROŃSKI

LONGINSZMYD
Po południu
w Hawanie

2014

Dalej

2012

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

olej, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. l.d.: Andrzej Wroński 2012

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplomowe Studium Filmu
Animowanego w Państwowej Szkole
Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Grafik,
reżyser, autor opracowań plastycznych
i producent. Zrealizował 30 filmów
krótkometrażowych i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach filmowych w Polsce i za granicą,
otrzymując na nich nagrody specjalne
i wyróżnienia. Zajmuje się rysunkiem,
grafiką warsztatową i użytkową oraz
malarstwem sztalugowym.

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace
wystawiane były na wielu indywidualnych wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji,
USA, Japonii, Danii, Niemczech i Belgii. W latach
90-tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach
miesięcznika Fantastyka oraz Nowa Fantastyka
w latach 1987‒199 0.

MARTABILECKA-DUDZIŃSKA

12

13

14

NATALIASROKA
Miasto
z cyklu spacery 2014
miejskie
akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. p.d. Natalia Sroka 2014
Ukończyła studia na ASP w Poznaniu
na wydziałach Edukacji Artystycznej
i Malarstwa – dyplom z wyróżnieniem
w pracowni T. Siwińskiego. Stypendium
międzynarodowe w Uniwersitea Nationala De Arte w Bukareszcie. Obecnie
asystentka w pracowni malarstwa
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uwzględniona w rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki
2010”. Wyróżniona na 2 Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym Dialog „Dźwięki
i Rytmy”, wystawiała m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2010” w Legnicy oraz
XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie.

12

Waterland XVI

2013

akryl, płótno, 120 x 110 cm, sygn. l.d.
Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała w 2002 r. w Pracowni
Malarstwa prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni
Technik Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka,
realizując projekt książek autorskich. Aktualnie
zajmuje się malarstwem i ilustracją. Prace prezentowała na wystawach indywidualnych oraz
zbiorowych. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych zalicza udział w Międzynarodowych
Targach Książki w Seulu (2012), Konkursie Malarskim Strabag Artaward International w Wiedniu;
(2011), V Biennale Ilustracji dla Dzieci w Lizbonie.

13

15

MARZENABIS

RENATAMAGDA
Imagine

16

2014

Hula Hop

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

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

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

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

KATARZYNAKOŁTAN

JOANNAMISZTAL

17

Favia

18

2014

tempera jajeczna, płyta, 80 x 80 cm, sygn. u dołu

Ona

2014

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

14

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

15

21

ROBERTBUBEL

19

PIOTRSZCZUR
Złota rybka
Zielony domek, z cyklu TV Shows 2014
olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie
W latach 2007-2010 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku na
kierunku edukacja artystyczna. Dyplom z malarstwa w pracowni
prof. S. Białogłowicza w 2010 r. W latach 2010-2013 studia na
Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS, zakończone dyplomem z malarstwa w pracowni dr hab. M. Drzewińskiego w 2013r .
Mieszka i pracuje w Krakowie. Mocno związany ze środowiskiem
sanockich malarzy. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i
zbiorowych, m.in.: „PO(RÓŻ)SZAROŚĆ”, BAZAR SZTUKI, Sanok
2010; „UKRYTE”, Sanok 2011; „TOGETHER”, UMCS WA, Lublin
2011; „WYSTAWA FILMOWA”, BAZAR SZTUKI, Sanok 2011; „MAL-ARS-TWO”, GALERIA II PIĘTRO, Zamość 2011; „OCZEKIWANIE”,
Dworzec Główny, Sanok 2012; „OBRAZY NA ZAMÓWIENIE”,
GALERIA U FOTOGRAFA, Lublin 2012; „NO BUDGET SHOW 4”,
MOCAK, Kraków 2012; „PODAJ DALEJ”, UMCS WA, Lublin 2013;
„SZCZEPKOWSKI-STABRTŁA-SZCZUR”, SALON WYSTAWOWY
MARCHAND, DESA UNICUM, Warszawa 2013; „XIV – PIOTR
SZCZUR MALARSTWO”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa 2014.
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olej, płótno, 105 x 90 cm,
sygn. na odwrocie: „Złora rybka” / ”Bajka o Rybaku i Złotej
Rybce. n*2” / R. Bubel, KRAKÓW’2014
Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, dyplom w pracowni
prof. Z. Grzybowskiego w 1997 r. Uprawia malarstwo, rysunek
i techniki pokrewne. Posługuje się tradycyjnymi środkami
malarskiej ekspresji, ugruntowanymi w XX w. Podkreślając
wartość gestu i ekspresyjnej plamy, studiuje relacje między
przedstawieniami popularnie nazywanymi figuratywnymi i
abstrakcyjnymi. Upiera się przy twierdzeniu, że każdy obraz
jest abstrakcyjny. Aktualnie pracuje nad cyklami, nazywanymi
roboczo: „Postaci i miejsca” i „Obiektyw i ekran”. Ostatnie
wystawy: „Art & Go”, 2009, wystawa zbiorowa, Aleph Gallery,
Ciudad Real, Hiszpania; „Akt”, 2010, Galeria Barwoteka,
Kraków; „Elementy. Labirynt”, 2011, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, Kraków; „STILL NATURE”, 2013, Soho
Factory, Warszawa.

MARTAPIÓRKO

JULIUSZKOSIN

2014

Sen

22

2010

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

Aglomeracja XXII

2011

olej, płótno, 65 x 81 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Malarstwa ASP w Krakowie. Studiował w pracowni
malarstwa prof. S. Rodzińskiego, później w pracowni prof. L. Misiaka i pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom
zrealizował w 2013 r. w pracowni prof. L. Misiaka. Zdobył Grand
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę
pisma artystycznego „Format” na 23 Ogólnopolskim Przeglądzie
Malarstwa Młodych „Promocje 2013”. Laureat stypendium twórczego i artystycznego Prezydenta Częstochowy (2010). Uzyskał
wyróżnienie na XI Jesiennym Salonie Sztuki „Homo Quadratus
Ostroviensis”. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

16

Jest absolwentką wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku.
Dyplom z malarstwa
w 2007 r. w pracowni
prof. M. Świeszewskiego. Zajmuje się
malarstwem olejnym.
W swoich obrazach
łącz y realist yczną
technikę z pop surrealistyczną narracją. Jej
obrazy charakteryzuje
aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace publikowane
były w amerykańskich
i polskich magazynach
takich jak: Fillgree, Catapuilt, Artysta i Sztuka, Art&Business.
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WOJCIECHBREWKA
DOMINIKSMOLIK
Pink

2014

akryl, nitro, płótno,
100 x 140 cm,
sygn. l.d.

Damian

2014

akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie
W latach 2002-2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem
profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego. W
2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na Politechnice
Krakowskiej z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wielu
krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie (2007).

24

TATAI

SZYMONKURPIEWSKI

Retro

Św. Władysław
dzieciństwo spędził
na dworze Kazimierza
Odnowiciela
2014

olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. l.d.
Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie obroniła dyplom
z malarstwa w pracowni prof. K. Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo sztalugowe, oprócz
tego rysunek i fotografię. Malarstwo jest dla niej podróżą
i przede wszystkim poszukiwaniem i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie miejscami granicznymi w kondycji człowieka, na styku różnorodnych kultur, pomiędzy realizmem
i symbolizmem. Nie utożsamia się z żadnym nurtem. Bierze udział w wystawach pokonkursowych i indywidualnych
w kraju i za granicą.

18

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

26

2014

akryl, płótno, 100 x 80 cm,
sygn. p.d.: SKurpiewski oraz na odwrocie
Malarz, ilustrator, grafik, rysownik, artysta, architekt. Absolwent Architektury Krajobrazu UP
Poznań. Jego malarstwo prezentowane było m.in.
podczas „Art Pride. Gay Art From Poland” Pawła
Leszkowicza. Laureat konkursu People of 501®
realizowanego przez STREETMAG wraz z marką Levi’s®. współpracuje z IBB Andersia Hotel
Poznań, Jägermeister, Jack Daniel’s. Wybrane
wystawy indywidualne: 2009 – „za-czeka-nie”,
Galeria sztuki „Zakątek”, Stare Miasto; 2013 –
„Mała czarna”, IBB Anderisa Poznań Hotel.
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TOMASZTOBOLEWSKI
ZOFIABŁAŻKO
Ikar – Próba II

28

2014

akryl, płótno, 120 x 80 cm, sygn. l.g.
Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego
prof. S. Kluski. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Wystawy Rysunku „Pierwszy Język”
(Bielsko Biała, 2003), Wystawy młodych pracowników Instytutu Sztuki (Cieszyn, 2003), Konkursu
Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004), Biennale
Miniatury Graficznej (Częstochowa, 2004), Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), Konkursu Rysunku im. Andorliego (Nałęczów, 2004),
Internationale Mini Print (Sarajewo, 2005). Laureat
nagród, m.in.: Grand Prix na konkursie „Praca Roku”
ZPAP (Katowice, 2004), I nagrody Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilzno, 2004).

MARTYNAWOLNA

Autoportret z Sacre Coeur,

Pompon kwiecisty
2014

olej, płótno, 130 x 130 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwa oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku
Fotografia w tej samej uczelni. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła w 2010 r. W 2012 r. uzyskała półroczne stypendium stowarzyszenia
artystów „Jour et Nuit Culture” w Paryżu. Od grudnia 2012 r. przebywała na rezydencji artystycznej w jednym z najważniejszych centrów sztuki
współczesnej we Francji - „Rivoli 59”. Na swoim koncie artystycznym ma osiem wystaw indywidualnych, m.in. wystawę malarstwa w „Chez Robert,
électrons libres” (Paryż 2013). Brała udział w osiemnastu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. ZaZ’arts (Paryż 2013). We wrześniu
2013 r. pobierała nauki w pracowni profesora Jacqua Yankiela Kikoïne (wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu). W 2014 r. zaprojektowała
oraz zrealizowała projekt dekoracji elewacji budynku „Rivoli 59”.
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29

olej, płótno, 130 x 130 cm,
sygn. na odwrocie: Wolna
Urodzona w Rudzie Śląskiej, absolwentka ASP
w Gdańsku i jednocześnie studentka ASP w Łodzi.
Artystka transmedialna. Laureatka wyróżnienia honorowego nagrody Fundacji Eibisch w Warszawie
(2012) oraz GRAND PRIX w Artystycznym Indeksie
Hestii (2007). Brała udział w licznych wystawach
w kraju, eksponowała swoje prace również w Belgii,
Francji, na Litwie oraz Słowacji.
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30

SZAWEŁPŁÓCIENNIK
DILANABDULLA
Herkules i plażowicze 2014

32

akryl, płótno, 89 x 116 cm, sygn. z obu stron
Absolwent warszawskiego Studium Plastycznego Collage. Twórca komiksów, muzyk i tekściarz
w zespołach Apacze Z Wolnej Woli i Żelazna
Brama. Członek i założyciel grypy artystycznej
„Obiboki”. Wyróżniony w Międzynarodowym
Konkursie Na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny (Muzeum Karykatury w Warszawie,
2013). Wystawy indywidualne i zbiorowe: 2003
– wystawa rysunków, Pałac kultury i Nauki;
2013 – „Mistrzowie Polskiego Komiksu”, Galeria
Orient, Poznań; 2013 – „Cześć Akademii! ”,
Salon Akademii, Warszawa.

W chmurach

2014

olej, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. p.d.: Dilan Abdulla 2014
i opisany na odwrocie

31

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie i studia z historii sztuki na UG. Najczęściej maluje pejzaże, które są dla niego pretekstem do eksperymentów z formą i kolorem.
Motywem powtarzającym się w jego obrazach
są góry, których potęga i piękno stale go inspirują. Wybrane wystawy: „Sztuka Młodych”,
Galeria Sztuki Disegno – BTD Koszalin 2013;
„Odkrytki z pamięci”, CK Białogard 2013.

DAMIANCOSMA

MATEUSZRYBKA

33

I love black and white 2013
akryl, spray, płótno, 80 x 60 cm,
sygn. na odwrocie

Golden thoughts

2014

akryl, płótno, 120 x 100 cm,
sygn. p.d.: D.Cosma / 2014
W 2000 r. uzyskał dyplom z rysunku w pracowni prof. F. Sztuki na wydziale plastycznym WSP
w Częstochowie.

22

Operator, montażysta filmowy i plastyk.
Ukończył Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna i roczną
Policealną Szkołę Wideoklipu prowadzoną
przez Yacha Paszkiewicza. Wspólne wystawiał z M-CITY, AUTONE i innymi podczas jamu
grafitti w Gdyni. W swoich obrazach emanujących punkową energią nawiązuje do stylistyki
street-artu i plakatu.
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34

JERZYKOWAL

36

TOMASZKOŁODZIEJCZYK
Niewolnica swojego światła
– moja żona
olej, płótno, 150 x 100 cm, sygn. p.g.: Kowal oraz na odwrocie
Absolwent ASP w Krakowie. Ukończył studia na wydziale grafiki
u prof. M. Wejmana, prof. W. Skulicza i prof. J. Świderskiego. Interesuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką. W swoim malarstwie
łączy abstrakcję z realizmem fotograficznym świata obiektywnego.
Jego szczególnym osiągnięciem jest okładka roku w 1991 (The
Bulletin Newsweek) USA. Ma na koncie wystawy w kraju i za granicą m.in. w Australii.
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OKSANABAGRIY
Naprzeciwko
Moja gra w piłkarzyki

2013

olej, płyta, 60 x 80 cm, sygn. na odwrocie

2014

akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie
W latach 1997-2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002.

W 2006 r. ukończyła Państwową ASP i Architektury w Kijowie,
uzyskując dyplom bakalarza w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki.
W 2007 r. otrzymała stypendium polskiego Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (program „Gaude Polonia”), które odbyła w ASP w Łodzi na kierunku Grafika Warsztatowa Litografia,
pod kierownictwem prof. hab. M. Saka. Od 2010 r. była studentką
EAS w Warszawie na kierunku Grafika Warsztatowa w pracowni
prof. R. Osadczego. Studiowała też malarstwo w pracowni prof. A.
Fałata. Obecnie studiuje na ASP w Warszawie, w Pracowni Grafiki
Warsztatowej prof. P. Smolnickiego. W 1999 r. została laureatką
i stypendystką w ramach ukraińskiego konkursu „Nowe imiona
Ukrainy”. W 2010 r. reprezentowała Polskę na 2. Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Rzeźby „Mediterranean 2010” w Splicie
w Chorwacji. Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Włoszech i Portugalii. Tworzy w technikach malarskich oraz graficznych.
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37

ILONAHERC

JUDYTAKRAWCZYK
z cyklu
mała Wera

2014

akryl, płótno, 40 x 80 cm,
sygn. p.d.
Studiowała w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie. Dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Z.
Lisa. Od 2000 r. członkini Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.
Brała udział w ponad 20. wystawach zbiorowych, miała także 11
wystaw indywidualnych.

38

Barbakan

2014

olej, płótno, 50 x 100 cm,
sygn. na odwrocie
W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem
malarstwo w pracowni prof. L. Tarasewicza na ASP w Warszawie. Brała udział
w konkursie malarskim i w wystawie „Golden Kentaur” w 2007 r. w Monachium.
W 2010 r. zdobyła Nagrodę im. prof. Józefa
Szajny (ASP Warszawa) oraz wyróżnienie
w konkursie im. Adama i Ireny Gawlikowskich. Wielokrotnie prezentowała swoją
twórczość, ostatnio na indywidualnej
wystawie „Już nie ja” w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.

MAGDALENAHANYSZ-STEFAŃSKA

ANNAZALEWSKA

39
40

Ptaki na uwięzi 2014
akryl, płótno, 40 x 50 cm,
sygn. p.d.: A. Zalewska
Absolwentka PLSP w Poznaniu.
Ukończyła studia związane z projektowaniem mebli na Wydziale
Technologii drewna Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.
Obecnie, oprócz projektowania
niewielkich form meblowych zajmuje się ilustracją książkową oraz
malarstwem, w którym przeważają
motywy animalistyczne oraz silna
geometryzacja kształtów, służąca
ukierunkowaniu wrażeń na emocję.
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Krajobraz rolniczy 2014
akryl, płótno, 64 x 80 cm, niesygnowane
Ukończyła PWSP w Gdańsku (obecnie
ASP) na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Dyplom z malarstwa uzyskała w 1994 r.,
w pracowni prof. M. Świeszewskiego,
aneks do dyplomu – grafika warsztatowa
w pracowni prof. Cz. Tumielewicza, gdzie
jest adiunktem.
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JACEKMALINOWSKI

41

43

WOJCIECHĆWIERTNIEWICZ
Toskania
XXXVII

2014

olej, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie:
Jacek Malinowski olej 2014

Bez tytułu (58)

2014

akryl, płótno, 22 x 90 cm, sygn. l.d.: Ćwiertniewicz’14.
W latach 1976‒1981 studiował malarstwo w ASP w Krakowie. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Bibliotece Głównej ASP w Krakowie i w wielu kolekcjach prywatnych. Autor
6 tomików dziennika. Zorganizował 50 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą.
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AGATAKOSMALA

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

AGNIESZKAFIGURSKA

Metropolie
39
Zanurzenie

2014

akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkowskiej
i prof. P. Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Wystawy indywidualne m.in.: 2008 – Galeria
„Formaty” Wrocław, wystawa prac z cyklu „Samotność rzeczy – stół”; 2009 – Galeria im Polnischen Haus
Polonicum Berlin wystawa prac z cyklu „Szelest”; 2010 – Galeria na Solnym, Wrocław „Piktodram” oraz
zbiorowe, m.in.: 2007 – Obraz Roku 2005 wystawa finalistów konkursu Art&Business Warszawa; 2010 – II
Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna Kontekst, Galeria Profil CK Zamek, Poznań;
2013 Art Brownie ZOO 2013, Toronto oraz ArtPrize 2013, USA.
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2014

akryl, płótno, 120 x 120 cm,
sygn. p.d.: Figurska
Absolwentka ASP im. Strzemińskiego w Łodzi. W 1999 r. obrona dyplomu z wyróżnieniem
w Pracowni Malarstwa prof. W.
Garbolińskiego oraz w Pracowni Projektowania Ubioru prof. A.
Nawrota. Obecnie zajmuje się
malarstwem sztalugowym, pracą projektową i ilustratorską.
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45

JAKUBCZYŻ

MAŁGORZATAŁODYGOWSKA

Koń

2014

akryl, płótno, 80 x 70 cm, sygn. na odwrocie: M. Łodygowska 2014
Absolwentka PLP, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Została wyróżniona za prace
z dziedziny malarstwa i fotografii. Realizuje się w także w projektowaniu
graficznym. Żyje i tworzy w głuszy ziemi płockiej.
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Bez tytułu

2014

akryl, olej, deska, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: J. Czyż 2014
Student III roku ASP w Katowicach,
na kierunku Grafika Warsztatowa,
w pracowniach Grafiki Cyfrowej
u prof. A. Romaniuka oraz w pracowni Działań Multigraficznych u prof. E.
Zawadzkiej. Uczestnik wielu wystaw
grupowych. Laureat II nagrody na II
Międzynarodowym Triennale Mediów
Cyfrowych – RADOM 2013. Tematem
przewodnim w jego twórczości jest
człowiek. Przedstawienie psychologii,
wewnętrznych przeżyć modela oraz
emocji, które w znaczny sposób odzwierciedlają samego autora. Gitarzysta, twórca jednoosobowego projektu
muzycznego „Odmieniec” oraz projektu „Faaip de Oiad” (tłum. „Głos boga”),
współzałożyciel zespołu „Noc”.

DANUTAWÓJCIK
MARTAKURCZYŃSKA
W ciemnym lesie

2014

olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie
Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie – specjalizacja z malarstwa w pracowni prof. J. Wojciechowskiego. W 2003 r.
obroniła pracę magisterską i dyplom magistra sztuki – kierunek edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Pracując nad różnymi realizacjami artystycznymi (m.in. projekty witraży), nie rezygnowała z malarstwa. Nadal maluje, a inspiracje czerpie z otaczającej ją rzeczywistości.
W malarstwie szczególnie pociąga ją ekspresja, silne emocje, tajemnica, zabawa kolorem, symbolami, wolnymi indywidualnymi skojarzeniami
na temat rzeczywistości i osobistych doświadczeń. Inspiruje ją taniec
współczesny, teatr, wybrana muzyka, ludzka dusza, egzystencja, ludzkie
instynkty... Wystawiała m.in. w Akademii Centrum Kultury w Lublinie,
Klubie Centrala w Lublinie oraz w Lipskim Centrum Kultury.
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Kaori,
z cyklu Bijin-ga

48

2014

akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. l.d.: MK oraz na odwrocie
Malarka, historyk sztuki. Ukończyła
z wyróżnieniem PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego.
Absolwentka Historii Sztuki na UKSW
w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda,
mit – symbolika japońskich netsuke”.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia
Sztuki Orientu. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych,
np. na projekt biżuterii dla firmy Kruk.
Brała udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje”
w galerii Kuluary/Studio w Warszawie.
Współpracuje w warszawskimi galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.
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KAROLINAMATYJASZKOWICZ
DOMINIKWOŹNIAK
Zezylia,
Strzelimuchy
i Skowyry

2014

Zaginione miasteczko

dyptyk, akryl, tkanina,
122,5 x 82,5 cm,
sygn. p.d.: K. Matyjaszkowicz / 2014

olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.
Ukończył ASP w Łodzi, wydział grafiki i malarstwa.
Dyplom obronił w 2008 r. w pracowni technik drzeworytniczych i pracowni rysunku A. M. Bartczaka.
Prace prezentował na wystawach indywidualnych:
w Szczercowie 2006, Bełchatowie – Dworek Olszewskich – 2004, 2005, 2006, 2007 oraz w Piotrkowie
Trybunalskim – „Mała galeria” – 2004. Brał też udział
w wystawach zbiorowych, m.in.: w 2010 r. w Krakowie
w galerii „Szał dla Plastyków”.

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

STANISŁAWTOMALAK
Fragment 238AB 2014

Podróże w nieznane

technika własna, akryl, płótno,
2 x 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie

akryl, karton, 40 x 50 cm, sygn. p.d.: Ochonko 2012

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

52

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku w 1996 r. Bazując na precyzyjnej, wzorowanej
na rysunkach starych mistrzów technice w sposób
bardzo konsekwentny kontynuuje mieszanie świata
rzeczywistego z fantasmagorią. W jego obrazach,
poprzez intrygującą grę linii budujących przestrzeń
tworzących lustra, w których niczym w powieściach
Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny.
Wystawał na wielu krajowych i międzynarodowych
wystawach, m.in.: „ART. GENDA 9 6”, w Kopenhadze,
w Danii; „Prezentacja Polskiej Sztuki” w Parlamencie
Bremen, w Niemczech, a także w Hiszpanii. W 2007
r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Od
2008 r. mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jego prace
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie, m.in. u królowej Zofii w Hiszpanii, księcia
Alberta II z Monaco.
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JUSTYNAWARWAS
PIOTRMOSUR
Kawka

54

2013

technika mieszana, płótno,
80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Student malarstwa na ASP
w Gdańsku. Uczestnik licznych wystaw m.in.: „Traktat o manekinach”
(współorganizator), Galeria Szyb Wilson, Katowice 2012; „KRYTYczNIE”,
ASP Gdańsk 2013, „4x4 Mętlik”, Galeria ZPAP „Pierwsze Piętro”, Opole
2013; „Zarysy”, Galeria Wydziału
Sztuk Wizualnych Akademia Sztuk
Pięknych im. W. Strzemińskiego,
Łódź 2013; „Love is the air!: Miłość
– Erotyka – Seks”, Sopocki Dom
Aukcyjny, Galeria Warszawa 2014;
„4 MAT”, Jasło 2014; Noc Muzeów,
ASP Gdańsk 2014.

Ukończyła Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Częstochowie, a następnie Akademię im. Jana
Długosza na kierunku Edukacja
Artystyczna. Dyplom z malarstwa
obroniła z wyróżnieniem w pracowni
prof. J. Kweclicha. Po studiach podjęła naukę na Akademii Fotografii
w Warszawie. Zajmuje się głównie
fotografią portretową i modową.

KAMILAMODEL
TOMASZTAJAK
2014

akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. na odwrocie:
Związek zawarty T. Tajak 2014
Absolwent LP im. T. Brzozowskiego
w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych, obecnie student drugiego
roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Dyplom
licencjacki z malarstwa w pracowni
prof. P. Jargusza, a obecnie student
w pracowni prof. G. Borowik-Pieniek.
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą,
instalacją sakralną oraz animacją
kultury. Od niedawna współpracuje
z krakowskim teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Jego prace znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą.
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Bez tytułu

technika mieszana, płyta,
80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Związek
zawarty

55

56

Bez tytułu,
z cyklu
Laboratoryjne 2013
badania uczuć
olej, płótno, 140 x 140 cm,
sygn. na odwrocie
W latach 2007‒2012 studiowała
na ASP w Gdańsku. Głównie zajmuje
się malarstwem. W 2012 r. otrzymała
nagrodę kwartalnika artystycznego
EXIT za obraz „Las” w II Przeglądzie
Młodej Sztuki, Świeża Krew. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Wybrane
wystawy: „Promocje 2012”, „22
Ogólnopolski Przegląd Malarstwa
Młodych” Galeria Sztuki w Legnicy,
„II Przegląd Młodej Sztuki”, „Świeża
Krew” Galeria Socato we Wrocławiu,
„Znakowa nieoczywistość istnienia”
wystawa dyplomowa, Gdańska Galeria Miejska.
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JUSTYNASTRĄK

MAŁGORZATAJASTRZĘBSKA
NR 334

2011

olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie,
praca wystawiana i reprodukowana w katalogu
„Dom Kobro”, Warszawa 2012
Dyplom (2001) na Wydziale Artystycznym UMCS
w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie główną rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja i kolor. Wystawy indywidualne
i grupowe w kraju i za granicą, m.in.: „Geometria
oka” (2006) Warszawa, „Kalejdoskop” (2007)
Warszawa, „O obrotach barw” (2008) Warszawa,
„Geometrie der Farben” (2009) Hannover, „Poza
czasem” (2009) Warszawa, „Hasior – Reinkarnacje” (2012) Zakopane, „Dom Kobro” (2012) Łódź.
Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.
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SYLWIASZYSZKOWSKA-SITAREK

Wyspa II

59

2014

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

KLAUDIAZAWADA

Pas Oriona

60

2013

olej, płótno, 100 x 90 cm, sygn. na odwrocie

PŁOMIEŃ I POPIÓŁ
akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. l.d.: SSzyszkowska 2014

36

2014

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu. Studentka IV roku malarstwa w pracowni prof. M. W. Kuczmy na ASP we Wrocławiu.
Najważniejsze wystawy: Osten Biennal of Drawing,
Skopje, Macedonia, 2012; Wystawa pracowni multimediów, Centrum Innowacyjności, Wrocław 2013;
Rochester Gallery, Rochester, Nowy Jork, 2013;
Tam i teraz, BWA Studio, Wrocław, 2013; Wystawa
pokonkursowa „Postawy”, Galeria Neon, Wrocław
2013; Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej
FORMA w Rawiczu, 2013; Wystawa Stypendystów
Prezydenta Wrocławia, Ratusz, Wrocław, 2013.
Zdobyła wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim „Postawy”, 2013.
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OLGAGRALEWSKA
Siesta II

2004

akryl, płótno, 60 x 40 cm, sygn. p.d.: OLGI oraz na odwrocie
Ukończyła z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych im. C. K.
Norwida w Lublinie na specjalizacji tkanina artystyczna. Obecnie
studentka krakowskiej ASP w pracowni prof. A. Bednarczyka. Trzykrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa ASP (2011 r.,
2012 r., 2013 r.). Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta
Miasta Lublin w 2007/2008 r. Udział w wystawach zbiorowych
w Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Schodach”), Supraślu (Ogólnopolskie
Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu dla uczniów szkół plastycznych), Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Krakowie. Twórczość
z zakresu malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej. Prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych.
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VIOLAGŁOWACKA

63

HUGOGIZA
Camp IV
tempera, płótno,
100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie
W 2009 r. ukończyła studia
na Wydziale Artystycznym
Instytutu Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dyplom w pracowni ad. II
st. J. Gryki z malarstwa.
W 2012 r. miała wystawę
indywidualną „Fryzjer kelnerka i inni...”, Młode Forum Sztuki, Galeria Biała,
Lublin. Brała udział w wielu
wystawach zbiorowych.

Bez tytułu
akryl, płótno, 102 x 84 cm, sygn. u dołu
Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP, gdzie w 2008 r. uzyskał
dyplom w pracowni prof. J. Ostrogórskiego. Maluje odrealnione,
surowe w swej prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje się także witrażownictwem. Od 2010 r. jest członkiem kabaretu
Limo. Obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju
i za granicą (m.in.: w Kanadzie, Francji i Austrii).
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WOJCIECHKALETA
Improwizacja VI

2013

MONIKAWYŁOGA

olej, płótno, 38 x 46 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz ASP
w Łodzi. Dyplom z malarstwa powstał na Wydziale
Edukacji Wizualnej, w pracowni adiunkta dr P. Wachowskiego w 2009 r. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych W swych
pracach porusza się w obrębie podstawowych pojęć
tj. koloru, światła i przestrzeni szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi na frapujące pytania.
Cechą wspólną dla wszystkich prac jest poszukiwanie
piękna, czyli wartości zepchniętej przez współczesne
malarstwo na margines. Inspiruje go natura, ponieważ nie ma niczego doskonalszego. To ona stała się
punktem wyjścia dla pejzaży oraz prac już czysto
abstrakcyjnych. Wątkiem przewodnim wielu prac jest
studium światła i jego analiza.
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Nocą

2014

akryl, płótno, 50 x 50 cm,
sygn. u dołu: M. Wyłoga
Absolwentka ASP w Łodzi na wydziale
Druku i Tkaniny. Dyplom z malarstwa w
pracowni M. Czajkowskiego w 2012 r.
Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym i ilustracją. W jej pracach często
pojawiają się motywy zwierzęce i turpistyczne. Ma na koncie kilka indywidualnych wystaw, ostatnia „Bogowie”
w ramach Łódź Design Festiwal 2013 r.

MARCINPAINTA

JOWITAŻYCHNIEWICZ-TOMA
Europa, Europa 19

Kajaki

akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrociu

olej, płótno, 40 x 50 cm,
sygn. na odwrocie

Studia w latach 2002-2007 na wydziale Wychowania
Artystycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie, kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie
Sztuk Plastycznych, specjalność Grafika Warsztatowa. Dyplom zrealizowany w pracowni druku płaskiego
prowadzonej przez, prof. G. Banaszkiewicza i prof. K.
Szwajkowską. Jego wystawy indywidualne to m.in.:
„Ritning”, Gallery Bräcke, Bräcke, Szwecja (2012),
„Nosferatu-Symfonia Koloru i Oni”, Artystyczny Klub
Rampa, Warszawa (2012). Uczestniczył też w wystawach zbiorowych – m.in.: VI Międzynarodowym
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Barwy i
Faktury, Gdyni (2011), IV Ogólnopolski Konkursie im.
Marian Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy –
Triennale Malarstwa, MGS w Częstochowie (2010),
Gdańskim Biennale Sztuki, Tożsamość Miejsca (2010),
VII Triennale Sztuki Sacrum – Dom w sztuce młodych,
MGS w Częstochowie (2010).
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Ukończyła ASP w Gdańsku dyplomem
na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowniach: malarstwa pod kierunkiem
prof. M. Świeszewskiego i sitodruku
pod kierunkiem ad. II st. A. Widyńskiego. W 2004 r. znalazła się w gronie 100
finalistów konkursu „Obraz Roku” miesięcznika Art&Business. Wystawy m.in:
2007 – wystawa indywidualna „Malarstwo” w Galerii Artinfo.pl w Fabryce
Trzciny, Warszawa; 2009 – wystawa
zbiorowa „28 DNI” w Centrum Sztuki
Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańsk; 2013 –
udział w I Triennale Sztuki Pomorskiej”,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot.
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ARKADIUSZTWARDOWSKI(K.I.M.)
Albino

PIOTRKOLANKO
2014

Hadle

2013

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

olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

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

Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego Edukacji Artystycznej specjalizacji malarstwo w pracowni prof. S. Białogłowicza. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i monumentalnym, grafiką,
rysunkiem i działalnością intermedialną. Brał
udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in.:
„Traktat o Manekinach”, Katowice; performance „Rysowanie myśli” Festiwal Artfest,
Mościce; wystawa międzynarodowa „Tradycja a nowoczesność” w Nowym Sączu;
Polsko–Słowackie Konfrontacje Malarskie,
Rzeszów. Zdobył wyróżnienie w konkursie
międzynarodowym „Tradycja a nowoczesność” w Szymbarku.

PAULINAZALEWSKA

69

71

MACIEJSIEMOŃSKI
Gorączka sopockiej nocy

2013

tusz, papier, 50 x 63 cm, sygn.: Siemoński
Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej ASP w 2007 r. Współpracuje z gdańskimi oraz warszawskimi galeriami sztuki. Jego rysunki
charakteryzują się niebywałym opanowaniem kreski. Jak sam twierdzi
potrafi rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, stąd pewnie
surrealistyczny charakter jego prac.
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Gorące piaski

2014

akryl, płótno, 80 x 80 cm,
sygn. p.d. 2014 P.Z.
W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa
i Grafiki na ASP w Łodzi. W 2008 r. obroniła
dyplom pod kierunkiem prof. K. Wawrzyniaka – Pracownia Technik Wklęsłodrukowych,
aneks do dyplomu pod kierunkiem prof. R.
Hungera – Pracownia Malarstwa. W 2007 r.
odbyła stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.
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EWAWIERZUCHOWSKA
Pierot

TOMASZKARABOWICZ
2014

akryl, płotno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

73

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

MARTAKOZŁOWSKA

Bez tytułu

74

2013

olej, płótno, 81 x 65 cm,
sygn. na odwrocie
Studiował w warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Z. Gostomskiego w 1997 r. W jego realistycznych obrazach jest chłód i precyzja Art Deco,
aura niepokoju jak u niemieckich artystów Nowej Rzeczowości. Wnętrza,
przedmioty i ludzie sprawiają wrażenie
wyalienowanych z rzeczywistości i pozostawiają w widzu odczucie „dziwności istnienia”. Artysta brał udział
w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, w tym również za granicą
(NavinGellyGallery, Waszyngton 2003;
Korczyński Polish Center, Paryż 2006).
Jeden z jego obrazów znalazł się
na przełomowej wystawie „Ars Homo
erotica” w warszawskim Muzeum Narodowym (2010).

KRZYSZTOFRUMIN
Gracje w pociągu 2012

75

linoryt, papier, 70 x 100 cm, 7/20,
sygn. u dołu

Akt 3, z cyklu Zmysły

2013

akryl, płótno, 100 x 90, sygn. l.d.: MK
W 2011 r. ukończyła ASP w Warszawie, na kierunku architektura wnętrz. Mieszka i tworzy w Krakowie. Zajmuje się
wieloma dziedzinami sztuki od architektury wnętrz, poprzez
grafikę warsztatową, grafikę użytkową, fotografię i rysunek.
Jednak największa pasja to malarstwo, którego motywem
przewodnim jest akt kobiecy. Wciąż podejmuje nowe wyzwania i poszerza zakres swoich zainteresowań. Celem
poszukiwań jest tworzenie rzeczy wyjątkowych i niepowtarzalnych. Wystawiała m.in.: na Art Fresh Festiwal w Warszawie; Targowisko Sztuki w Arkadach Zamku Królewskiego
w Warszawie; Art Inn w Warszawie; „Zmysły Rozmysły”,
autorska wystawa malarska – Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie; „Sztukobranie” na Targach Młodej Sztuki
Krakowie. Prace artystki znajdują się w wielu prywatnych
kolekcjach w Polsce i za granicą.
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Ukończył ASP w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom
w 1987 r. w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. R. Staraka i w Pracowni
Projektowania Graficznego prof. A.
Romaniuka. Uprawia grafikę warsztatową, malarstwo sztalugowe. Od 25
lat prowadzi klub plastyczny „Pastel”
w Zabrzu. W latach 19 9 6‒2010 nauczyciel rysunku i malarstwa w LSP w Zabrzu. Nauczyciel rysunku w Gliwickiej
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
na Wydziale Wzornictwa i Architektury.
Wystawiał m.in. w Szwajcarii (Muzeum
„Xylon”, Winterthur), Niemczech („Art
EU-2”, Ratusz w Hattingen), Japonii
(„Art Award 2014”). Twórczość prezentował również na wystawach indywidualnych: wystawa malarstwa w Konsulacie Republiki Słowackiej, Oberbank
w Wiedniu, Muzeum Miejskie w Zabrzu,
Związek Polskich Artystów Plastyków,
Gliwice. Laureat Nagrody Prezydenta
Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury.

45

76

ALEKSANDRASUPIŃSKA

MARIUSZDYDO
Lilith, model
fetisch, z cyklu
Air Virgin

La Casa

2014

sitodruk, papier, 70 x 100 cm, sygn. u dołu
Absolwentka ASP w Warszawie, w 2014 r. otrzymała dyplom
z wyróżnieniem dziekańskim na wydziale grafiki w pracowni
prof. Smolnickiego. W 2011 r. ukończyła EAS. W 2012 r. przebywała
na semestralnej wymianie z Universidad del Pais Vasco w Bilbao
na Wydziale Sztuk Pięknych. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. W 2012 r. zdobyła
nagrodę Dziekana ASP w konkursie „Grafika Warszawska” oraz
tytuł artysty tygodnia w Wakacyjnym Maratonie Sztuki.
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2014

jeden egzemplarz, ceramika malowana
podszkliwnie, szkliwiona, złocona naszkliwnie, 31 x 77 x 20 cm, edycja limitowana, numer i logo po lewej wewnętrznej
stronie bucika: 6/100/2014. Lilith wybiega
w przyszłość, już teraz zrywa z swoją funkcją społeczno-inicjacyjną i poprzez mitologiczne imię odkrywa przed widzem swoją
kulturową wieloznaczność. Osadzona
w tradycji, pozbawiona swojej pierwotnej
funkcji, nabiera cech mistycyzmu. Pozbawiona swojej przedmiotowości wzmacnia
swój wizerunek ikony przełomu tysiącleci.
Air Virgin to cykl poświęcony erotycznym
zabawkom do złudzenia przypominającym
dziecięce dmuchańce. Artysta postanowił
podrzeć instrukcję obsługi i zmienić funkcje użytkową na duchową kontemplację.
Dziecko wzięło górę nad testosteronem
i zabawka przekształciła się w zabawę,
co wyzwoliło masę endorfin, a bohaterowie zabaw odzyskali niewinność.

SONIARUCIAK

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

ZBIGNIEWBLAJERSKI

Cel

2014

akry, płótno, 140 x 80 cm, sygn. p.d.: Ruciak
Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna
stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007)
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012).
Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu
„Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku”
w Gdańsku. Sama mówi o swojej twórczości: „Surowość moich
zalanych światłem form/obiektów ma przedefiniować znane nam
percepcyjne przyzwyczajenia. Świat w moich obrazach jest pełen
ciszy, symboli. Tworząc go, chciałabym skłaniać do refleksji nad
samotnością, zapomnieniem, przemijaniem Moje prace ocierając
się o rzeczywistość zmieniają się wraz ze mną, ulegając, co rusz
nowym wpływom...”
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Tors drewniany nr 5

79

2014

jeden egzemplarz, drewno lipowe, 54 x 24 x 18 cm,
sygn. Blajerski, Kaligrafia: Landowska
Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowakowskiego na ASP im. Jana Matejki
w Krakowie. W 2009 r. zdobył wyróżnienie w konkursie
na pomnik Jana Matejki w Krakowie.
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