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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać faksem: 22 828 96 99 lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem 
na nr. WBK XXI O/WARSZAWA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
Sopocki Dom Aukcyjny, Ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-768 Sopot

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

 _____________________________________________________   __________________  _____________________________________
 Telefon, fax, e-mail NIP (dla firm) Numer dokumentu tożsamości

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.

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

zlecenie licytAcji

młodasztuka

SDA gwArAntuje poufność 
DAnych oSobowych



 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 sądo-
wym 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 licy-
tacji bez podania przyczyn.

 4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę 
przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

 5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać 
przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem 
aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać po-
twierdzenie 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 możli-
wie 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. Za-
kończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest rów-
noznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował naj-
wyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie 
przeprowadza licytację obiektu.

 8. Wszystkie obiekty na Aukcji Młodej Sztuki mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem cena mi-
nimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicy-
towana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia 
faktury VAT marża.

 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia 
aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyj-
skich. 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 dodatkowo wy-
znaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększo-
nej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty. 

 13. Sopocki Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie 
Kupującego może wysłać je na jego koszt. Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia obrazu w czasie transportu.

regulAMin
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ArtyStA nA StArt

Moją edukację artystyczną rozpoczęłam w Liceum Plastycznym 
w Gdyni Orłowie. Był to niezbędny dla mnie etap, aby postanowić, 
że chcę, tak na poważnie, zajmować się sztuką. Nie wyobrażałam 
sobie ukończenia innych studiów niż Akademia Sztuk Pięknych 
i tak trafiłam do Łodzi. Na uczelni nauczyłam się przede wszystkim 
pewności siebie. Nadzór, korekty i poprawki innych uczą dystansu 
do tego, co się robi. Teraz potrafię sama bardzo krytycznie spoj-
rzeć na swoje działania, wiem kiedy praca jest skończona i dobra. 
Zajmuję się głównie malarstwem i ilustracją. W ilustracji moim ulu-
bionym i niewyczerpanym źródłem inspiracji jest show biznes. Jest to 
temat, który dla wielu ludzi wydaje się błahy i śmieszny, ja staram się 
podchodzić do niego bardzo poważnie. Moje ilustracje to komentarz 
otaczającej rzeczywistości, zjawisk, które są dla mnie  fascynujące, 
a przede wszystkim warte artystycznych rozważań. To, kto jest dzisiaj 
popularny, a kto nielubiany dużo mówi o całym społeczeństwie. Stwo-
rzyłam cykl ilustracji zatytułowany Bogowie, w którym przedstawiłam 
głównych dwunastu bogów olimpijskich, jako współczesne polskie 
gwiazdy.  Np. Magdę Gessler jako boginię urodzaju Demeter, Dodę 
jako boginię piękna Afrodytę czy Borysa Szyca jako Dionizosa, boga za-
bawy. Dopasowałam masowe wyobrażenie o postaciach z pierwszych 
stron kolorowych magazynów, do roli konkretnego boga. Punktem 
wyjścia było dla mnie pojęcie Hall of Fame, które w polskim języku 
tłumaczone jest jako Panteon Sław. Panteon był świątynią wszystkich 

bogów, ogółem bóstw w mitologii greckiej. Na podstawie różnych 
konotacji między terminologią związaną z dawnymi bóstwami, a utar-
tymi zwrotami odnoszącymi się do branży rozrywkowej, stworzyłam 
współczesny Olimp. Olimp, jako miejsce do którego zwykli ludzie nie 
mają dostępu. Olimp złożony dziś z gwiazd i celebrytów, którzy rządzą 
zbiorową wyobraźnią.

W malarstwie inspiruję się często motywami turpistycznymi, mroczny-
mi.  Bardzo lubię przemycać w swoich obrazach niepokojące zestawie-
nia, jednocześnie podaję je w tak dekoracyjny sposób, że pozornie są 
bardzo przyjemne i łagodne. Obraz Słodycze, przedstawiający dziew-
czynki zachłannie pożerające świat, jest utrzymany w pastelowej, cu-
kierkowej kolorystyce. Środki, których użyłam do namalowania obrazu 
są słodkie, w przeciwieństwie do jego przekazu. Często też używam 
w obrazach złotego brokatu, który według mnie jest maksymalną 
formą dekoracyjności. Uwielbiam bawić się przepychem, czerpać z ta-
kich źródeł inspiracji jak sztuka berberska, barok czy w końcu glamrock. 
Być może dlatego moje obrazy są kobiece, jak błyskotki, subtelne. Nie 
oddziałują tylko poprzez zewnętrzną warstwę, mają swoje drugie dno, 
wywołują szereg interpretacji. 

Myślę, że każdy artysta, w swoich dziełach, opowiada w więk-
szym, lub mniejszym stopniu o sobie, o tym, co go w danej chwili 

Bardzo lubię przemycać 
w swoich obrazach 
niepokojące zestawienia, 
jednocześnie podaję je 
w tak dekoracyjny sposób, 
że pozornie są bardzo 
przyjemne i łagodne. 
uwielbiam bawić się 
przepychem, czerpać 
z takich źródeł inspiracji 
jak sztuka berberska, barok 
czy w końcu glamrock. Być 
może dlatego moje obrazy 
są kobiece, jak błyskotki, 
subtelne. nie oddziałują 
tylko poprzez zewnętrzną 
warstwę, mają swoje drugie 
dno, wywołują szereg 
interpretacji. 

Monika wyłoga10 
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zajmuje, co mu przeszkadza, a co dotyka. W takim rozumieniu, 
jest mnie dużo w moich pracach. Opowiadam o rzeczywistości, 
która mnie otacza przez pryzmat moich doświadczeń i przeżyć. 
Może to być podróż do Maroka, po której wykorzystałam w obra-
zie geometryczną mozaikę, mogą to być stare medyczne ilustracje 
z XIX wieku, po obejrzeniu których wymyśliłam obraz Anatomia. 
Moje prace tworzą obraz mojej osoby, czasami zaskakująco trafny. 
Nie zakładam nigdy, podczas malowania, do jakiego odbiorcy obraz 
ma być skierowany. Uważam, że odbiór sztuki jest indywidualną spra-
wą, ogranicza nas tylko nasza wrażliwość i wyobraźnia. Jeden obraz, 
może trafić do skrajnie różnych osobowości i to jest niesamowite. 
Dlatego też nie utożsamiam ani siebie, ani mojej twórczości z żadną 
grupą czy ruchem społecznym. 

Zjawisko kamp jest mi bliskie pod względem tematyki, którą się zaj-
muję, a która zdecydowanie odrzucana jest przez tzw. kulturę wyso-
ką. Przykładem jest  ilustracja Matki Polki z Katarzyną W., czy obraz 
z uczestnikami programu Warsaw Shore. Kamp to też kategoria czysto 

estetyczna, w której uwielbia się rzeczy sztuczne, wystylizowane, de-
koracyjne. To również jest stały element moich obrazów. 

Okładkowy obraz On, to część cyklu Ozdoby. Zdecydowałam się na kadr 
ucinający oczy, jest według mnie intrygujący i rzadko stosowany w ma-
larstwie. W obrazie tym, uwagę zwraca owad, który przysiadł na ele-
gancko ubranym mężczyźnie, stanowiąc wyjątkowy ozdobny element, 
jednocześnie takim unikatowym detalem może być broda mężczyzny 
lub jego strój. Czasami dostrzeżenie kilku drobnych szczegółów zmienia 
zupełnie nasze wrażenie, nagle rzeczy zwyczajne stają się wyjątkowe.

oprac. SDA Warszawa

Afrodyta, technika mieszana, 100 × 70 cm

Perła, akryl, brokat, płótno, 70 × 50 cm

Anatomia, akryl, brokat, płótno, 60 × 60 cm Słodycze, akryl, płótno, 50 × 50 cm
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Dark Horse  2014

akryl, płótno, 120 × 100, sygn. p.d. Cosma 2014

W 2000 r. uzyskał dyplom z rysunku w pracowni prof. F. Sztuki na wy-
dziale plastycznym WSP w Częstochowie.

Damian Cosma01 
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ogień 2013

akryl, płótno, 85 × 100 cm, sygn. 
p.d.: Janusz Orzechowski 2013 oraz na 
odwrocie

Ukończył studia na Wydziale Grafiki i Ar-
chitektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki 
Użytkowej w Szczecinie w 2006 r. Dyplom 
obronił w Pracowni Plakatu i Ilustracji 
u prof. L. Żebrowskiego. Zajmuje się ma-
larstwem, ilustracją, grafiką komputerową, 
projektowaniem wydawnictw oraz reklamy. 
Członek Związku Polskich Artystów Plasty-
ków Okręgu Szczecińskiego.

zmierzch 2014

olej, szlagaluminium, szlagmetal płótno, 100 × 50 cm, sygn.

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 War-
szawa; 2010 – II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna 
Kontekst, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; 2013 Art Brownie ZOO 2013, 
Toronto oraz ArtPrize 2013, USA.

Janusz orzechowski02 

Agata kosmala03 
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catch me 2013

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

Scenograf, malarz, rysownik, asystent w pracowni 
filmu na wydziale scenografii w Warszawskiej ASP.

pokój 2013

olej, płyta, 63 × 74 cm, sygn. na odwrocie

W 2012 roku ukończył Zespół Szkół Pla-
stycznych w Kole o profilu reklama wizualna. 
Od 2012 roku studiuje malarstwo na ASP 
w Gdańsku. Pierwszy rok w Pracowni Kształ-
cenia Podstawowego profesora Krzysztofa 
Gliszczyńskiego. Drugi rok studiów w Pra-
cowni Podstaw Malarstwa i Rysunku dr hab. 
Józefa Czerniawskiego.

Patryk kowalczyk04 

Mateusz ostrycharczyk05 
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inform 2014

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: Czechowski 2014

Niezależny artysta tworzący muzykę oraz malujący obrazy. 
Wczesne zainteresowanie sztuką zawdzięcza Bratu, który 
uczęszczał do szkoły plastycznej. Pod jego okiem zaczął od 
rysunku oraz tworzenia komiksów. Jego dalsze zainteresowa-
nie medytacją, rozwojem osobistym, snami oraz fantastyką 
sprawiło, że sięgnął po nowy wyraz ekspresji jakim jest kolor. 
Na zawsze zmieniło to jego kierunek artystyczny jakim jest 
malarstwo. Garściami czerpie inspiracje z surrealizmu, abs-
trakcji i kubizmu, a jego faworyci to Salvador Dali i Zdzisław 
Beksiński. Jednak nigdy nie starał się kopiować ich twórczości 
i szuka swojego unikalnego autentycznego stylu. Tworzenie 
stanowi najważniejszą role w jego życiu nadająca mu sens, 
jak sam mówi - „Tworzenie jest jak podróż do innych światów 
i wymiarów, nigdy nie wiesz co możesz tam znaleźć.” Jego 
prace są pozbawione jednoznacznego przekazu, zawsze po-
zostają otwarte na głębszą i szerszą interpretacje.

Mikołaj czechowski06 

Życzenie 2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. p.d.: Ilona Herc 2014 
oraz na odwrocie

Studiowała w Instytucie Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, filia w Cieszynie. Dy-
plom z malarstwa w pracowni 
prof. Z. Lisa. Od 2000 r. człon-
kini Stowarzyszenia Pastelistów 
Polskich. Brała udział w ponad 
20. wystawach zbiorowych, 
miała także 11 wystaw indywi-
dualnych.

Ilona Herc07 
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Autumn pears 2014

olej, płótno na kartonie, 39,5 × 50,2 cm, 
sygn. l.d.: monogramem i na odwrocie

Absolwent  KNUBiA w Kijowie. Przez długi czas 
żył i podróżował po Azji Środkowej i Turkmenista-
nie. Prace artysty zbudowane są w myśl wspólnej 
idei ukazania relacji bohatera obrazu i jego we-
wnętrznego napięcia z pozornym, zewnętrznym, 
spokojem i opanowaniem. Charakterystyczna dla 
artysty spójność wyraża się w jasnym, podkreślonym 
rozplanowaniu obrazu, w którym główną rolę gra 
światło. Uczestnik wielu międzynarodowych wy-
staw i konkursów, m.in. w Ukrainie, we Włoszech, 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Wiel-
kiej Brytanii. Zwycięzca Europejskiego Konkursu 
Malarstwa „Barwy morza” (Gdynia, 2012). Prace 
artysty znajdują się m.in. w MNN w Gdańsku, MMG 
w Gdyni, a także w rękach międzynarodowych ko-
lekcjonerów m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, 
Szwecji, Polski i Kanady.

Wiaczesław rogin08 

Still life 2014

olej, płótno na kartonie, 39,5 × 50,2 cm, 
sygn. u dołu monogramem i na odwrocie

Wiaczesław rogin09 
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on, z cyklu ozdoby 2014

akryl, brokat, płótno, 50 × 50 cm, sygn. p.d.: M. Wyłoga

Absolwentka ASP w Łodzi na wydziale Druku i Tkaniny. Dyplom z ma-
larstwa 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.

Monika wyłoga10

Wiaczesław rogin
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diego 2011

olej, płótno, 81 × 65 cm, sygn. p.d.: PD 2011

W 2002 r. ukończył Politechnikę Radomską, kierunek 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest 
zafascynowany sztuką naiwną, ludową, a także sztuką 
nawiązującą do neoplastycyzmu. Zajmuje się malar-
stwem i ilustracją.

kon s aportem 2014

drzeworyt, papier, odbitka autorska, 64 × 25 cm, sygn. 
u dołuv

W 1999 ukończył SŠÚV im. Josefa Vydru w Bratysławie na 
kierunku konserwacja drewna. W 2006 stał się również 
absolwentem kierunku konserwacji rzeźby kamiennej oraz 
rzeźby drewnianej bratysławskiej VŠVU. W polu jego zain-
teresowania leży wiele technik artystycznych, m.in.: rysunek, 
malarstwo, rzeźba czy grafika. Uczestnik licznych wystaw 
zbiorowych, m.in.: „Cyryl i Metody”, Bułgarskie centrum 
kultury, Bratysława 1998; „Końskie konteksty”, Ochaby 
1999; „Konie”, Dormowo 2004, 2005; „Interpretacja rze-
czywistości”, Bratysława 2007; Salon SVVU, Bratysława 
2008, 2009; „Wybór rzeźby współczesnej Słowacji”, Trencín 
2008; „Obraz i słowo”, Galeria Doprastav, Bratysława 2010; 
„Hołd dla Vladimíra Kompánka”, Dom Sztuki, Bratysława 
2011; „Kobieta i woda”, Wodociągi Muzeum, Bratysława 
2011; „Hommage á Peter Strassner”, Zamek Devín, Braty-
sława 2012, 2013. Swoją twórczość prezentował również 
na wielu wystawach indywidualnych: Galeria Cit, Bratysława 
2007; Galeria Watzko, Ceské Budejovice 2008; „Horyzont 
zdarzeń” (razem z L. Mikle), Galeria Z, Bratysława 2010; „Za-
skakujące połączenia”, Słowacki Instytut, Warszawa 2010; 
„Ivan Herényi – Obrazy a sochy”, SND (Slovenské národné 
divadlo), Bratysława 2012. W 2011 roku otrzymał nagrodę 
im. Martina Benku.

Paweł dąbrowski11 

Ivan Herényi12 
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A Minute to go 2014

akryl, płótno, 65 × 81 cm, sygn. p.d.: 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 przewa-
żają motywy animalistyczne oraz silna geometry-
zacja kształtów, służąca ukierunkowaniu wrażeń 
na emocję.

Anna zalewska13 

portret 
październikowy 2013

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p.d.

Absolwent OSSP w Opolu na kierunku 
Reklama Wizualna, student ASP w War-
szawie na wydziale malarstwa. Grafik 
i montażysta, współpracował min. z Te-
atrem A, Telewizją Polską, Stowarzysze-
niem Terapeutów Zależnych. Zwycięzca 
międzynarodowego konkursu kreatywno-
ści „Odyssey of the Mind” za scenografię 
do spektaklu „Dream”. W swoich pracach 
łączy założenia abstrakcji geometrycznej 
z naturalistycznymi przedstawieniami. 

Michał rogoziński14 
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Makro 2014

olej, płótno, 80 × 50 cm, sygn. l.d. i na 
odwrocie. 

Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersyte-
tu 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 zbioro-
wych, m.in.: „Traktat o Manekinach”, Ka-
towice; performance „Rysowanie myśli” 
Festiwal Artfest, Mościce; wystawa mię-
dzynarodowa „Tradycja a nowoczesność” 
w Nowym Sączu; Polsko–Słowackie Kon-
frontacje Malarskie, Rzeszów. Zdobył wy-
różnienie w konkursie międzynarodowym 
„Tradycja a nowoczesność” w Szymbarku.

Seans się 
skończył 2013

olej, płótno, 85 × 95 cm, sygn. na 
odwrocie: Seans się skończył, R.Bubel, 
Kraków’2013

Studiował malarstwo w ASP w Kra-
kowie, dyplom w pracowni prof. 
Z. Grzybowskiego w 1997 r. Uprawia 
malarstwo, rysunek i techniki pokrew-
ne. Posługuje się tradycyjnymi środka-
mi malarskiej ekspresji, ugruntowanymi 
w XX w. Podkreślając wartość gestu 
i ekspresyjnej plamy, studiuje relacje 
między przedstawieniami popularnie 
nazywanymi figuratywnymi i abstrak-
cyjnymi. Upiera się przy twierdzeniu, 
że każdy obraz jest abstrakcyjny. Aktu-
alnie pracuje nad cyklami, nazywanymi 
roboczo: „Postaci i miejsca” i „Obiektyw 
i ekran”. Ostatnie wystawy: „Art & Go”, 
2009, wystawa zbiorowa, Aleph Galle-
ry, Ciudad Real, Hiszpania; „Akt”, 2010, 
Galeria Barwoteka, Kraków; „Elementy. 
Labirynt”, 2011, Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Solvay”, Kraków; „STILL NATU-
RE”, 2013, Soho Factory, Warszawa.

Piotr kolanko15 

Robert Bubel16 
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ciekawość 2014

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

W latach 2007–2010 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku na kie-
runku 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”, SA-
LON WYSTAWOWY MARCHAND, DESA UNICUM, Warszawa 2013; 
„XIV – PIOTR SZCZUR MALARSTWO”, Sopocki Dom Aukcyjny, War-
szawa 2014.

Piotr Szczur17
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europa, europa 9 2014

technika mieszana, płótno, 40 × 40 cm, sygn. na 
odwrocie

Studia w latach 2002–2007 na wydziale Wycho-
wania 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. Ba-
naszkiewicza i prof. K. Szwajkowską. Jego wystawy 
indywidualne to m.in.: „Ritning”, Gallery Bräcke, 
Bräcke, Szwecja (2012), „Nosferatu-Symfonia Ko-
loru 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).

pejzaż metafizyczny nr 10
akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. na odwrocie: tjędrzejko

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

Marcin painta18 

Tomasz jędrzejko19 
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pan z papugami 2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p. d..: 
„ORNO OROŃSKA”

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

Strach 2014

akwarela, piórko, tusz, deska, 75 × 32,5 cm, sygn. p.d. Niewiński oraz 
na odwrocie

Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu. 
W trakcie nauki reprezentował szkołę na VII Ogólnopolskim Przeglądzie 
Rysunki Malarstwa i Rzeźby, 2012 r. Zdobył Grand Prix na I Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Śladami Kulisiewicza – szkice z podróży”, 
Kalisz 2012 r. Począwszy od 2013 r. studiuje na ASP we Wrocławiu, na 
wydziale rzeźby.

Katarzyna orońska [orno]20 

Kamil niewiński21 
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Stocznia 7 2014

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

Zajmuje się malarstwem, grafiką i aranżacją prze-
strzenną wystaw. Absolwentka gdańskiej ASP, wy-
działu Edukacji Artystycznej i Animacji Kultury. Jej 
prace można było obejrzeć na wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą 
(m.in.: w Szwecji, Niemczech i Japonii). W 2013 r. 
była laureatką I Triennale Sztuki Pomorskiej, orga-
nizowanego przez Państwową Galerię Sztuki w So-
pocie. Od wielu lat ważne miejsce w jej dorobku 
zajmuje malarstwo marynistyczne, aktywnie wspie-
ra działania Stowarzyszenie Marynistów Polskich

w pogoni za 
oddechem 2014

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych o profilu wystawienniczym w Olsz-
tynie. W 2004 r., na Wydziale Pedagogiki 
i Wychowania Artystycznego na Uniwersyte-
cie Warmińsko-Mazurskim uzyskała dyplom 
w dziedzinie grafiki warsztatowej. Mieszka 
i pracuje w Olsztynie. 

Agnieszka nagórska22 

Agnieszka kurlenda23 
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lot nad hipsterskim gniazdem 2014

akryl, płótno, 70 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Studium Plastycznego Collage; obecnie student wydziału malarstwa na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie; twórca komiksów („Sprane Dżinsy i Sztama”, „Moja 
Terapia”, „Naleśniki Z Jagodami”, „Pinki”); muzyk i tekściarz w zespołach: Apacze Z Wolnej 
Woli i Żelazna Brama. Ważne wydarzenia: nominacja do nagrody „Super Hiro” (plebi-
scyt  magazynu  „Hiro”) w kategorii komiks/książka w roku 2013 (za album „Moja Tera-
pia”); wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny, 
organizowanym przez Muzeum Karykatury w Warszawie, za pracę „Nie Masz Cwaniaka 
Nad Warszawiaka”, w roku 2013.Wystawy indywidualne: Galeria Na Antresoli, Pałac Kul-
tury i Nauki (2003) – wystawa rysunków. Klub Projekt, Warszawa (2012), „Dezintegracja 
Płócienna” – wystawa obrazów. “

praia em Maricá 2013

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l.d. oraz na 
odwrocie

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lu-
blinie. W 2000 r. uzyskał dyplom z Wyróżnieniem 
Dziekańskim z malarstwa pod kierunkiem Wa-
lentego Wróblewskiego. W latach 1997–2005 
pracował jako plastyk w Państwowym Teatrze 
im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. 
związany z Trójmiastem. Uczestnik wystaw in-
dywidualnych: Galeria 31; Lublin, Karczma Złoty 
Osioł, Lublin; i zbiorowych: „Autograf 2001”, 
Teatr Osterwy, Muzeum Lubelskie, „Polsk Konst”, 
Malmö. Prace artysty znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Szkocji i Niemczech.

Szaweł płóciennik24 

Andrzej tuźnik25 
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bez tytulu 2014

collage, płótno, 73 × 65 cm sygn. na odwrocie: 
piotr szwabe vel pisz 2014

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, 
performer, wokalista, kurator. Mieszka i pracuje 
w Gdańsku. Stypendysta College of Art w Londynie 
oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysło-
dawca, organizator i uczestnik Europejskiej Galerii 
Malarstwa Ściennego, Węzeł Kliniczna 2000–2005. 
Twórca kolekcji malarstwa wielkoformatowego na 
wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współ-
twórca trójmiejskiej formacji artystycznej Pracownia 
Ludzie Gdańsk oraz malarskiej grupy SAM im. Vin-
centa van Gogha.

przestrzeń w skale dla n. 2014

technika żywiczno-olejna, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie

Absolwentka PLSP w Koszalinie i ASP we Wrocławiu. 
Dyplom z malarstwa sztalugowego pod kierunkiem 
prof. Piotra Błażejewskiego oraz z zakresu projek-
towania malarstwa w architekturze pod kierunkiem 
prof. Adama Chmielowca. Częścią jej pracy dyplomo-
wej były też dwa aneksy: z rysunku pod kierunkiem 
prof. Przemysława Pintala i scenografii pod kierunkiem 
prof. Aleksandra Maksymiaka. Stypendystka Accademii 
di Belle Artii we Włoszech. Poza malarstwem zajmuje 
się również scenografią teatralną. Wybrane wystawy: 
2014 – „O Północy”, wystawa indywidualna, CK Agora 
we Wrocławiu; 2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria 
Sztuki Disegno, BTD Koszalin; 2012 – „Woliery III”, 
wystawa zbiorowa w Muzeum Współczesnym we 
Wrocławiu.

Piotr Szwabe26 

Dominika chochołowska-Bocian27
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portret geiko 2014

fotografia barwna, papier fotograficzny, 2/10, 41 × 26 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2007–2012 studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa w łódzkiej 
ASP. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej, aneks w pracowni ma-

larstwa. Obecnie mieszka i tworzy w Łodzi. Łączy w swojej twórczości 
malarstwo, techniki graficzne, oraz fotografię.

Natalia anna kalisz28
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kompozycja 2014

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

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu. W 2012 r. obroniła dyplom na kierunku 
Architektura Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, 
projektowaniem wnętrz, identyfikacją wizualną 
i grafiką.

Fashion victims XXXXXVi 2014

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

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Pankiewicza w Katowi-
cach. Studiowała na Wydziale Pedagogicznym – Wychowanie Plastycz-
ne, na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie. W 2002 r. obroniła dy-
plom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego. Podejmowała 
studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, zakończone w 2005 r. 
dyplomem z z wyróżnieniem, w pracowni prof. Adama Wsiołkowskie-
go. Artystka postrzega świat z perspektywy swojego pokolenia. Cykl 
obrazów „Fashion victims”, „Miasto” oraz „Unce upon a time” to rodzaj 
osobistego, intymnego pamiętnika. Współczesny świat przedstawia 
jako olbrzymią maszynę napędzaną przez konsumpcjonizm, hedoni-
styczny materializm, gdzie pośród „mieć” a „być” stoi człowiek. Postacie 
z obrazów „Fashion victims” ukazują jego kondycje w sensie dosłow-
nym i w przenośni. Od 2005 r. członek ZPAP w Krakowie, a od 2009 r. 

członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Prace autorki znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech oraz Włoszech. 
Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: Ga-
leria „Gaude Mater” Częstochowa 2004; ZPAP, Galeria Pryzmat, Kraków 
2006; „Aura przedmiotu”, Galeria Pałacu Vauxhall Krzeszowice 2006; 
„Kobiety bez granic”, Galeria Pałacu Vauxhall, Krzeszowice 2008; „Mały 
format”, Dominik Rostworowski Gallery, Kraków 2009; „13 Między-
narodowy Plener w Siemianowicach Śląskich”, Galeria „Po schodach”, 
Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich 2009; IV Międzynaro-
dowe Biennale Pasteli, Kralingen Gallery, Holandia 2009; „Pop-ż-Art”, 
Galearnia, Warszawa 2009; „Kobiety bez granic”, Starostwo Powiatu 
Monachijskiego, Monachium 2010; „Galearnia w podróży” Hotel Ru-
binstein, Kraków 2010; „Mały Format”, Galeria Dyląg, Kraków 2011.

Maria Szeszuła29 

Ewa guzy-panagiotopoulou30 
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obojętność ii 2012

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. 

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. S. Bia-
łogłowicza. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką 13. wystaw 
indywidualnych, brała udział w ponad czterdziestu 
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz ple-
nerach międzynarodowych. Laureatka nagród, m.in.: 
Nagroda „Obraz Roku 2012”, Łańcut 2012; Bienna-
le Młodych – Sztuki Piękne – nagroda w kategorii 
malarstwo – Radomsko 2012; I miejsce Artist Event 
„Belle Époque” Bad Gastein Austria 2012; Nagroda 
Specjalna Muzeum Sztuki w Miszkolcu; Nagroda im. 
Jerzego Panka – I wyróżnienie za dyplom artystycz-
ny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego 
2010/2011; II nagroda za zestaw obrazów w pokazie 
poplenerowym „Żar” – I Europejskie Dni Dziedzictwa 
na Podkarpaciu 2011.. w piśmie literacko- artystycz-
nym FRAZA oraz na wortalu: artystycznestrony. pl. 
Członek ZPAP oraz Redaktor Naczelna biuletynu in-
formacyjnego rzeszowskiego okręgu ZPAP „Sztuka 
i Życie”.

outSide,  
z cyklu InternaL 
LanDSCaPe 2013

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, 
gdzie obroniła dyplom z malar-
stwa 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 poszukiwa-
niem i osobistą reakcją. Inspiruje 
się głównie miejscami graniczny-
mi w kondycji człowieka, na styku 
różnorodnych kultur, pomiędzy 
realizmem i symbolizmem. Nie 
utożsamia się z żadnym nurtem. 
Bierze udział w wystawach po-
konkursowych i indywidualnych 
w kraju i za granicą.

Barbara  
Szal-porczyńska31 

tAtAi32 
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Aglomeracja XXV 2014

olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Malarstwa ASP w Krakowie. Studiował 
w pracowni malarstwa prof. S. Rodzińskiego, póź-
niej w pracowni prof. L. Misiaka i pracowni rysunku 
prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom zrealizo-
wał w 2013 r. w pracowni prof. L. Misiaka. Zdobył 
Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz nagrodę pisma artystycznego „For-
mat” na 23 Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych „Promocje 2013”. Laureat stypendium 
twórczego i artystycznego Prezydenta Częstocho-
wy (2010). Uzyskał wyróżnienie na XI Jesiennym 
Salonie Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Słoneczne 
osiedle 2014

akryl, płótno, 60 × 60 cm, 
sygn. p.d. PZ 2014

W 2007 r. ukończyła Wydział Ma-
larstwa i Grafiki na ASP w Łodzi. 
W 2008 r. obroniła dyplom pod 
kierunkiem prof. K. Wawrzyniaka 
– Pracownia Technik Wklęsłodru-
kowych, aneks do dyplomu pod 
kierunkiem prof. R. Hungera – 
Pracownia Malarstwa. W 2007 r. 
odbyła stypendium w Centrum 
Grafiki Artystycznej Kaus w Urbi-
no we Włoszech.

Juliusz kosin33 

Paulina zalewska34 
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Sen o kazimierzu M. 2012–2014

relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: R.SOWIAK 2012–14 „Sen o Kazimierzu M” 
acryl

Ur. 1950 r. w Łodzi. Od 1986 r. zajmuje się twórczo-
ścią artystyczną (malarstwo, informel, fotografia) Prace 
w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach 
prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze sztu-
ką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Po-
mysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji 
Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi 
Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce 
w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, 
podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 mar-
ca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel pod-
ziemnego wydawnictwa Zakaz Zawracania 1985–1986, 
w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie Dy-
wanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofonowa 
– Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów ga-
zetek Mersapon. Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecz-
nego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenhadze, 
gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja 
Galerii Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski 
i następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Ło-
dzi, w 2011 r. zostały zaprezentowane wraz z pracami 
Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka na Wysta-
wie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach 
Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra 
Jach, Maciej Cholewiński. W 2011 r. odbyła się również 
wystawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se 
sami” – Archiwa Galerii Czyszczenie dywanów, malar-
stwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazimierzu M.” w Cen-
trum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) projekt 
wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys

it is so deep so beautifully 
liquid 2014

akryl, płótno, 90 × 65 cm, sygn. p.d. Paulina Penc 
2014

W latach 2004?2009 studiowała na Wydziale Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie. 
W 2013 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem rektor-
skim w pracowni L. Tarasewicza. Ma na koncie m.in. 
w 2012 r. indywidualną wystawę w Pałacu Kultury i Na-
uki w Warszawie, wystawienie performance w Perfor-
mance Space w Londynie tego samego roku, stworzenie 
realizacji dźwiękowej z własnym podkładem wokalnym 
do klubogalerii Sen Pszczoły w Warszawie tego samego 
roku, wiele wystaw zbiorowych. Obecnie w trakcie przy-
gotowywania kolejnej wystawy indywidualnej.

Radosław Sowiak35 

Paulina penc36 
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kompozycja, dyptyk 2013

technika mieszana, akryl, olej, płyta, 2 × 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Mosur Piotr 2013 

Student malarstwa na ASP w Gdańsku. Uczestnik licznych wystaw 
m.in.: „Traktat o manekinach” (współorganizator), Galeria Szyb Wil-
son, Katowice 2012; „KRYTYczNIE”, ASP Gdańsk 2013, „4x4 Mętlik”, 
Galeria ZPAP „Pierwsze Piętro”, Opole 2013; „Zarysy”, Galeria Wydzia-

łu 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 Muze-
ów, ASP Gdańsk 2014.

Piotr Mosur37 
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Full Moon 2014

akryl, płótno, 100 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. 
Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP – dyplom z wy-
różnieniem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. Uczestnik 
wielu wystaw międzynarodowych oraz indywidualnych w Polsce. In-
teresuje 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 „projek-
tów 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 Między-
narodowa Noc Muzeów, Warszawa 2013; CUSTOM – malarstwo, 

Galeria OPUS, Łódź 2012; Memotion XXX – malarstwo, Galeria Lufcik 
ZPAP, Warszawa 2011; Piotr Ambroziak – malarstwo, rzeźba, insta-
lacja, 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 artystówz Kul-
tury Aktywnej, Galeria Manhattan, 2012; LODZ in VIEN – malarstwo/
obiekty artystyczne, DASVIDUKT, Wiedeń 2012; „Arche”, Galeria Ima-
ginarium, Łódź 2013; „Po ciemnej stronie...”, Galeria BWA Kielce, 
Busko-Zdrój 2013; „Roots of Art”, Galeria Klatka, Międzynarodowa 
Noc Muzeów, Warszawa 2013; „Full Moon”, Galeria Ptapty, Teatr 
Polski, Poznań 2014.

Piotr Ambroziak38
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releASMe 2014

ołówek, akwarela, papier, 21 × 30 cm, sygn. na 
odwrocie: Von Kazanowsky

Absolwent projektowania ubioru na Krakowskich 
Szkołach Artystycznych (2014). Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i ilustracją. Regularnie współpra-
cuje w roli modela z fotografikiem o pseudonimie 
Ribbon Mętlik. Akt tworzenia jest dla niego tera-
pią, która umożliwia jego wewnętrznym potworom 
opuszczenie szafy. Najlepiej odnajduje się w akry-
lach, węglu, akwarelach i technikach mieszanych.

Aleje jerozolimskie 2014

akryl, papier 300 g/m2 Aquafine Daler & Rowney, 
50 × 70 cm, sygn. p.d.: G. Wróbel 

Ukończył Wydział Architektury Politechniki War-
szawskiej. Od lat związany ze środowiskiem rysu-
jących i malujących architektów z kręgu Warszaw-
skiego Wydziału Architektury. Od 10 lat zajmuje się 
malarstwem akwarelowym nie tylko jako twórca, 
ale również nauczyciel. Czynnie bierze udział w ple-
nerach w Polsce (Dolny Śląsk, Wrocław, Toruń, Kazi-
mierz Dolny, Kalisz) oraz za granicą (Berlin, Barcelo-
na, Sycylia, Paryż, Wiedeń). Maluje z pasji dla siebie, 
ale wykonuje również prace zlecone. Największa 
realizacja została wykonana w 2011 r. na zamó-
wienie MSZ w celu promocji Polskiej Prezydencji 
w UE. Powstała wtedy seria 16 akwarel, które były 
prezentowane w Teatrze Kamienica w Warszawie. 
W swoich akwarelach stara się uchwycić niepowta-
rzalność miejsc poprzez pokazanie światła, kolorów 
i przede wszystkim przestrzeni. W jego pracach do-
minują tematy miejskie, architektura, ale nie bra-
kuje krajobrazów czy portretów. Od 2013 r. jest 
członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Kajetan von kazanowsky39 

Grzegorz wróbel40 
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Brak szacunku  
dla MM 2014

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. p.g.: 
Kowal oraz na odwrocie: Brak szacunku 
dla MM/ Kowal Jerzy / 2014

Absolwent ASP w Krakowie. Ukończył stu-
dia na wydziale grafiki u prof. M. Wejmana, 
prof. W. Skulicza i prof. J. Świderskiego. 
Interesuje się malarstwem, rysunkiem, gra-
fiką. W swoim malarstwie łączy abstrakcję 
z realizmem fotograficznym świata obiek-
tywnego. 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.

papryczka 2011

technika mieszana, płótno, 80 × 60 cm, sygn. 
p.d.: Bagriy 2011 oraz na odwrocie

W 2006 r. ukończyła Państwową ASP i Archi-
tektury 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 Gra-
fika Warsztatowa w pracowni prof. R. Osadcze-
go. Studiowała też malarstwo w pracowni prof. 
A. Fałata. Obecnie studiuje na ASP w Warszawie, 
w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. P. Smolnic-
kiego. 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 Rzeź-
by „Mediterranean 2010” w Splicie w Chorwacji. 
Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Pol-
sce, Niemczech, Włoszech i Portugalii. Tworzy 
w technikach malarskich oraz graficznych.

Jerzy kowal41 

Oksana Bagriy42 
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Ania 2011

olej, płótno, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie: 
Natalia Maciocha 2011

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. 
W 2012 r. obroniła dyplom z malarstwa w pracowni 
Prof. Leszka Misiaka. Związana w Krakowem, zaj-
muje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczka 
wielu wystaw i plenerów w kraju i za granicą m. 
in.: Kraków, Lublin, Poznań oraz Niemcy i Francja. 
Uczestniczka Biennale Młodej Twórczości w Mon-
trouge, Francja 2011 a także rezydencji o charak-
terze artystycznym organizowanej przez Landes 
Museum, Bonn 2011.

Faul na bramkarzu nr.17, 
z cyklu Wakacje 2014

technika własna, płyta, 139 × 104 cm, sygn. l.d.: 
Patryk Różycki 3 VII 2014 nr. 17 Cykl Wakacje 
oraz pieczątka

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

Natalia Maciocha43 

Patryk różycki44 
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bez tytułu 2014

ambrotyp, czarne szkło, egzemplarz 
unikatowy, 13 × 18 cm, sygn. na 
odwrocie: Panda Aleksandra Staniszewska

kobieca geometria 2014

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie 
sztuk plastycznych, warszawskiej APS. Dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Wróblewskiej, 
uczestniczyła w warsztatach w pracowni M. Kie-
sner. Brała udział w wystawie zbiorowej Galerii 
Zadra, 2011, oraz licznych wystawach Instytutu 
Edukacji Artystycznej. Prace artystki znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. 
Stypendystka programu Kreator Innowacyjności 
realizowanego w San Francisco. Zajmuje się ma-
larstwem, fotografią i rysunkiem.

Panda Aleksandra Staniszewska45 

Urszula teperek46 
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Amor 2014

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

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), Bienna-

le 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).

Tomasz tobolewski47 
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Sosny 2014

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. 
l. krawędź: Aga Świerczek 2014

W 2000 r. rozpoczęła studia na 
Wydziale Grafiki krakowskiej ASP, 
gdzie uczyła się malarstwa w pra-
cowniach prof. L. Misiaka i prof. 
J. Pamuły. W 2005 r. obroniła 
dyplom magisterski z fotografii 
u prof. Z. Łagockiego. Człon-
kini Związku Polskich Artystów 
Plastyków o/Wrocław. Brała 
udział w wielu wystawach, m.in. 
w 2007 r. w Tarnowie „Moja po-
drzeczywistość i rzeczywistość” – 
fotografia i malarstwo, wystawa 
indywidualna; w 2008 w Szczecin-
ku „Nadwrażliwość”; w 2011 we 
Wrocławiu wzięła udział w wysta-
wie Jubileuszowej 100-lecia Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków „Po 
Setce”.

Sprout 2014

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

Absolwent malarstwa poznańskiej ASP. Dyplomant pracowni 
rektora prof. W. Müllera. Finalista konkursu „Obraz Roku” 
organizowanego przez „Art & Business”. Uczestnik licznych 
wystaw zbiorowych oraz indywidualnych. Obrazy znajdują 
się w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Portugalii, Francji. 
Członek grupy twórców multimedialnych Kobalt Masa. Autor 
i prowadzący warsztaty „Praca nad emocjami”. Malując stara 
się wyzwolić od intelektu, by w pełni poddać się emocjom. 
Akt malowania to wyzwalacz energii emocjonalnej, a gotowy 
obraz jest jej zapisem. Obieżyświat. Żyje między Poznaniem, 
a Nowym Yorkiem.

Aga świerczek48 

Szymon kaczmarek49
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dekonstrukcja arbuza 2014

olej, płótno, ⌀ 50 cm, sygn. i opisany na 
odwrocie

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

kury iii 2014

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn.: p.d. i na 
odwrocie: Sonia Wojtysek Kury III, akryl, 
płótno 70x50 cm 2014 r.

Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę 
Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Czę-
stochowie. Absolwentka Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w pracowni malarstwa prof. Wernera 
Lubosa. Zajmuje się malarstwem oraz projekto-
waniem graficznym. Prace artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych i muzealnych, w kraju 
i za granicą. Brała udział w wielu wystawach 
zbiorowych, m.in.: „To, co Cię napędza...”, 
Festiwal Sztuki Wysokiej 2013, Galeria Sztuki 
Użytkowej Stalowe Anioły, Bytom 2013–14; 
Światłoczujni”, XIII Festiwal Sztuki Wysokiej 
Galeria Stalowe Anioły, Bytom 2012; 2011 – 
1st International Art’ Symposium, Kolto (Colta), 
Rumunia 2011. 

Dilan Abdulla50 

Sonia wojtysek51 
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St.Frida 2014

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. l.d. oraz na 
odwrocie

Rocznik 1975. Studia na ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi, dyplom w 2001 r. Ma w swym dorobku kil-
kanaście wystaw indywidualnych oraz udział w wielu 
wystawach zbiorowych. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Otwarta Pracownia w Krakowie. Prace w zbiorach: Re-
gionalna Zachęta Śląska, Katowice, BWA Galeria Bielska, 
Bielsko–Biała, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 
Fundacja Ateneum, Warszawa, Kolekcja Hestii, Sopot. 
Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in.: I Piotrkowskie 
Biennale Sztuki, ODA ART, 5 nagroda (2011), Nominacja 
do nagrody, Triennale Młodego Malarstwa im. M. Mi-
chalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa (2010) 39. 
Bielska Jesień, wyróżnienie EXITu, Bielsko–Biała (2009), 
II nagroda w konkursie „Artysta i jego dzieło” kwartalnika 
„Malarstwo Polskie”, Łódź (2007).

legacy 2014

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

W latach 1999–2005 studiował na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej oraz w College of Art and Ar-
chitecture, University of Tennessee. Brał udział w wysta-
wach indywidualnych – w galerii Osiem Plus w Warszawie 
(2011) i zbiorowych, m.in.: Prezentacji Polskiej i Włoskiej 
Sztuki Współczesnej w Galerii SD i „Sztuce Polskiej” w ra-
tuszu w Stuttgarcie. Tworzy głównie w technice olejnej, 
posługując się także akrylem, akwarelą oraz technikami 
mieszanymi. Porusza się w obrębie cyklów tematycznych, 
często powstających równolegle i mających na siebie 
wzajemny wpływ. Oprócz malarstwa zajmuje się archi-
tekturą, grafiką oraz designem.

Bartek jarmoliński52 

Kuba janyst53 
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na plaży 2014

akryl, płótno, 40 × 60 cm, sygn. l.d. 
ro|xi|2014

Jest absolwentką Wydziału Edukacji Wizu-
alnej ASP w Łodzi (dyplom nominowany 
do Nagrody Na Najlepszy Dyplom roku 
2007 ASP w Łodzi). Ukończyła także kurs 
podyplomowy z zakresu Arteterapii w Pol-
skim Instytucie Ericksonowskim (2008). 
Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. 
R. Hungera (temat: „Spotkani w barze”). 
Aneks1 w pracowni fotografii prof. L. Bar-
toszko, Aneks 2 w pracowni rysunku prof. 
Z. Olejniczaka. Wraz z mężem Sebastianem 
tworzy Duet Artystyczny robosexi. Obszary 
naszych działań to: obiekt, instalacja, video, 
performance... Uczestniczka wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, w 2012 m.in. 
„Królowe nocy” – wystawa indywidualna 
malarstwa Galeria Młynek, DK Działdow-
ska, Warszawa oraz „wir fahr’ n nach Lodz” 
– zbiorowa wystawa malarstwa, Niemcy 
(Norymberga, Stuttgart, Koln, Hamburg).

pląsy 2014

akryl, płótno, 40 × 60 cm, sygn. p.d. 
Emilia Gąsienica-Setlak 2014 oraz na 
odwrocie

Absolwentka zakopiańskiego ZSP 
im. Antoniego Kenara (2005 r.). Stu-
diowała w pracowniach prof. Teresy 
Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka 
Misiaka na Wydziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dyplom z aneksem graficznym w pra-
cowni drzeworytu prof. Bogdana 
Migi otrzymała w 2011 roku. Miesz-
ka w podkrakowskim Kryspinowie. 
Zajmuje się malarstwem oraz grafiką 
warsztatową. Meritum jej zaintereso-
wań artystycznych są kolor, syntetyczna 
kompozycja oraz ich relacje z otocze-
niem. Jej prace ilustrują okładki książek 
Swetosława Minkowa „Siła nieczysta” 
(Wydawnictwo „Scriptum”, 2005) 
i „Nazwy wodne dorzecza Wisły” 
dr Urszuli Bijak (Instytut Języka Polskie-
go PAN, 2013). Autorka dwunastu wy-
staw indywidualnych oraz uczestniczka 
kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. 
Prace artystki znajdują się w polskich 
i węgierskich zbiorach muzealnych 
oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, 
Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Roksana 
kularska-król54 

Emilia gąsienica-Setlak55
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wiecznie zawsze 2013

akryl, płyta, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dy-
plom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Warsz-
tatowej prof. J. Knopki obroniła w 2005 r. Od 
2007 r. zatrudniona w macierzystej uczelni, pro-
wadzi zajęcia z rysunku i intermediów. W 2013 r. 
obroniła doktorat w dyscyplinie sztuki piękne. 
Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych 
(m.in.: Galeria Sztuki Współczesnej (Kołobrzeg) 
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej (Słupsk), 
Galeria Engram, Górnośląskie Centrum Kultury 
(Katowice), Galeria Szara (Cieszyn)). Wyróżniona 
honorowo w 2012 r. na V Międzynarodowym 
Konkursie Rysunku we Wrocławiu. Jej prace znaj-
dują się w kolekcji Galerii Bielskiej BWA, Muzeum 
Miedzi w Legnicy, Guanlan Original Printmaking 
Base w Shenzen, Chiny. Brała udział w wielu wy-
stawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: 
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, 
SMTG Kraków (2012); „Sztuka kobiet – kobiety 
w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000”, Mu-
zeum Śląskie, Katowice; dwukrotnie w Bienna-
le Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej 
BWA w Bielsku Białej (2011, 2009); VII Między-
narodowe Biennale Rysunku w Pilznie, Czechy 
(2010); VIII Triennale Małych Form Malarskich, 
Galeria Wozownia, Toruń; „Przeciąg – II Festiwal 
Sztuki Młodych”, Zamek Pomorskich, Szczecin 
(2009). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
grafiką oraz tworzeniem obiektów.

Akt 2007

akryl, płótno, 2 × 100 × 80, sygn. na 
odwrocie

Absolwentka Wydziału Rzeźby War-
szawskiej ASP i Wydziału Psychologii 
UW. W 2004 roku w Galerii Sztuki 
Fibak & Program zorganizowała wy-
stawę swojej pracy dyplomowej- ob-
razów ceramicznych, które teraz zdo-
bią wnętrze jednego z nowoczesnych 
budynków mieszkalnych na warszaw-
skim Śródmieściu. W 2010 roku zorga-
nizowała wernisaż swojego malarstwa 
połączony z wystawą w Traffic Club 
Warszawa. Bierze udział w aukcjach 
oraz organizuje coroczne wernisa-
że swojego malarstwa. W styczniu 
2013 roku wydała książkę ze swoimi 
wierszami pod tytułem „Bajki Serca”, 
której opracowanie graficzne wykonała 
Maria Sanjuan-Janiec.

Paulina poczęta56 

Katarzyna  
janiec-piłat57 
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pan Bzz 2013

olej, płótno, 61 × 45,7 cm, sygn. p.d.: Waldek Borowski 
2013

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

Mojo Men 4 dyptyk

olej, płótno, 2 × 50 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Krakowie (wydział malarstwa). Zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, ilustracją, 
komiksem i bardzo często miesza różne techniki. Naj-
chętniej podejmuje tematykę dziwności, wyobcowania, 
społecznych zachowań – rytuałów oraz egzotyki. Współ-
twórczyni komiksu „Opowieści Nowotarskie”, którego 
premiera miała miejsce podczas Jarmarku w Nowym Tar-
gu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych („Mistrz 
i uczniowie”, Częstochowa, 2009; „Moja przestrzeń”, 
Galerii przy Floriańskiej 22, Kraków 2010; „Wago -dic-
tionary” wystawa objazdowa, Cozinha Gallery, Porto, 
Portugalia 2010; „Erasmus-object in study”, Museum 
of Belles Artes Faculty (Universidade do Porto) Porto, 
Portugalia 2011) oraz indywidualnych (Pauza Gallery, 
Pub Kolanko, Dwór Czeczów – Kraków 2011). Jej prace 
znalazły się również na wystawie zbiorowej uczestników 
wycieczki do Nowego Jorku „Odkrycie Ameryki” w Ga-
lerii Promocyjnej ASP.

Waldemar Borowski58 

Magdalena opido59 
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w tym domu nie ma psa 2014

olej, płótno, 3 × 120 × 60 cm, sygn. na odwrocie: „w tym domu nie ma psa” judyta krawczyk 2014 warszawa

W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem malarstwo w pracowni prof. 
L. Tarasewicza na ASP w Warszawie. Brała udział w konkursie ma-
larskim 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. Wie-
lokrotnie prezentowała swoją twórczość, ostatnio na indywidualnej 
wystawie „Już nie ja” w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.

Judyta krawczyk60
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zanurzenie 2014

olej, płótno, 78 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, 
dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia w 2009 r. 
Stypendystka Ecole Nationale Superieure des Beaux 
-Arts w Paryżu, w ramach programu Sokrates-Era-
smus. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysun-
kiem i fotografią. W twórczości artystki dominuje 
surrealizm, zwłaszcza idea łączenia w swobodny 
sposób różnych, pozornie odległych od siebie 
światów. Obecnie pracuje nad projektem malar-
skim opartym o tekst Alfreda Kubina pt. „Po tam-
tej stronie”. Brała udział w licznych wystawach m. 
in.: „Mały format 2013”- nagroda „Paleta” Klubu 
Malarzy ZPAP OK., Galeria Dyląg, Kraków, 2013; 
wystawa pokonkursowa III Triennale Malarstwa 
Animalis, Galeria MM, Chorzów, 2014; wystawa 
zbiorowa Pociąg do Zabłocia, w ramach Festiwalu 
Kultury i Mediów Polikultura X, Studio Zabłocie, 
Kraków, 2014.

Bezsenność 2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
„Bezsenność” T.Tajak 2014 Kraków

Tomasz Tajak urodzony w 1988 roku w Gorlicach. Absol-
went Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego 
w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich 
Szkołach Artystycznych, oraz Edukację Artystyczną w za-
kresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krako-
wie. 2014 roku obronił z wyróżnieniem dyplom z malar-
stwa w pracowni prof. Grażyny 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 zagranicą.

Blanka dudek61 

Tomasz tajak62 
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bez tytułu 2013

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie

Studentka malarstwa na ASP w Gdań-
sku. Wybrane wystawy: wystawa 
indywidualna w Galerii Debiut „Ma-
larstwo”, Gdynia 2014 oraz wystawa 
indywidualna w Galerii Brudershaft 
„Metafory”, Gdańsk 2013.

portret kobiety w koszuli 2013

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
J.Czyż 2013

Student III roku ASP w Katowicach, na kierunku Gra-
fika Warsztatowa, w pracowniach Grafiki Cyfrowej 
u prof. A. Romaniuka oraz w pracowni Działań Mul-
tigraficznych u prof. E. Zawadzkiej. Uczestnik wielu 
wystaw grupowych. Laureat II nagrody na II Między-
narodowym 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”.

Natalia Hirsz63 

Jakub czyż64 
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park güell, z cyklu 
españa 2014

tryptyk, akryl, płótno, 3 × 40 × 30 cm, 
sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, Wy-
dział Malarstwa, specjalizacja: malar-
stwo w architekturze i urbanistyce, aneks 
z grafiki warsztatowej. Laureatka 22. 
Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych „Promocje 2012” pod Patrona-
tem Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy. 
Stypendystka Rektora ASP we Wrocławiu 
(2011–2012). Uczestniczka kilkudziesię-
ciu wystaw zbiorowych i indywidualnych, 
m.in. indywidualna wystawa malarstwa 
w Pałacu Kultury Zagłębia, wystawa zbio-
rowa wraz z Andrzejem Kwietniewskim 
„My Polacy” w BWA Awangarda we Wro-
cławiu. W ostatnim czasie uzyskała także 
Nominację do II Przeglądu Młodej Sztuki 
„Świeża Krew”, we wrocławskiej Galerii 
Socato oraz wzięła udział w 7. Między-
narodowym Triennale Grafiki Art–Bitola 
2012 w Macedonii. O swoim malarstwie 
mówi: „Moje prace są synonimem wę-
drówki, drogi. Odnoszą się do osobistych 
podróży, a co się z nimi łączy, intymnych 
przeżyć i wynikających z nich refleksji. 
Prace osiągają różne formaty, jak różna 
– daleka, czy bliska może być wędrówka. 
Każda przebyta przez nas droga, two-
rzy linię. Pozostawiamy po sobie ślady 
budujące nasz indywidualny, mentalny 
rysunek, który finalnie staje się naszym 
odbiciem...”.

Minako, z cyklu Bijin-ga 2014

akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. l.g. 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 – symbo-
lika japońskich netsuke”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia 
Sztuki Orientu, obecnie Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. 
Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych, np. 
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 sa-
lonie SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu ko-
lekcjach prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka po-
stać, portret ciała i duszy, zakomponowane w odrealnionym, 
zgeometryzowanym tle zdecydowanych barw. Natchnieniem 
pozostaje także estetyka i sztuka japońska.

Natalia 
karasińska65 

Marta kurczyńska66 
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Huśtawka 
nastrojów 2014

akryl, technika własna, płótno, 
120 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Ukończyła krakowską Akademię Peda-
gogiczną 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 czło-
wiek. Malarka chętnie posługuje się okre-
śleniem „człowiek widziany od wewnątrz”. 
Najczęściej przedstawia ludzi pod postacia-
mi drewnianych lalek, marionetek, kamien-
nych posągów, pozwalając im samym opo-
wiadać własną, krótką historię na moment 
zatrzymaną w obrazie.

toskania-leonina iV 2014

olej, płótno, 80 × 130 cm, sygn. na odwrocie: Jacek 
Malinowski olej 2014

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

Mirella Stern67 

Jacek Malinowski68 
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pan F 2014

pisak olejny, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Absolwent Krakowskiej ASP na wydziale grafiki. Grafik, fotograf, 
ilustrator. Jego największą inspiracją jest człowiek. Minimalizm oraz 

żywa, pulsująca kreska to najbardziej charakterystyczne środki wyrazu 
jakimi się posługuje. 

Jarosław Filipczak69 
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bez tytułu
własnoręcznie wykonana odbitka 
srebrowa (silver gelatine print), papier 
barytowy, 3/10, 28 × 33 cm, sygn. na 
odwrocie: JAROSŁAW JAREMA, bez 
tytułu, ODB. 3/10 

Skupia się na relacjach zastanej rzeczy-
wistości i świata kreowanego, realnością 
a fantazją. Stara się przedstawiać balans 
pomiędzy tymi dwoma elementami. Bu-
duje przekaz na uniwersalności symboli. 
W swoich pracach sięga do odniesień do 
sztuki klasycznej w malarstwie i poezji – 
łącząc je z elementami otaczającego nas 
świata. W fotografiach poszukuje relacji 
pomiędzy człowiekiem i przestrzenią. Pra-
cuje w klasyczny sposób, robiąc zdjęcia 
na negatywie, a następnie własnoręcznie 
odbitki na papierze barytowym. Miał wiele 
wystaw indywidualnych, m.in.: „Akt”, Wał-
brzych 2012; „Povidky”, Nachod, Czechy 
2012; „Messa in Scena”, Casarano, Wło-
chy 2012; „Retrospektywa”, Tychy 2011; 
„M”, Walbrzych, 2013. Brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych: I, II, III Triennale 
Fotografii Wałbrzyskiej 2007/2010/2013; 
„Akt”, Wrocław 2014; „Modernistyczny 
Wałbrzych”, Wałbrzych 2012; „Uffo”, 
Trutnov, Czechy 2012; „World Pinhole 
Day” Zamek Książ 2012. Mieszka i pracuje 
w Wałbrzychu.

rozstanie Vi 2014

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Tegoroczna absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krako-
wie.Ostatnio prezentowana w Pałacu Sztuki w ramach wysta-
wy najlepszych dyplomantów ASP. W poprzednich latach brała 
udział w wystawach zbiorowych m.in.: w: Galerii Stalowa 
(Warszawa) Galeria Onamato (Kraków), Foty Kleparz (Kraków), 
Hotel Hyrny (Zakopane).

Jarosław jarema70 

Monika Marchewka71 
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kontakt 2012

akryl, płótno, 60 × 20 cm, sygn. na odwrocie: D.CISOWSKA, 2012

Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem, kolażem a także akwarelą. Interesuje 
się różnorodnymi środkami artystycznej ekspresji. Jest poetką, tworzy także krótkie formy 
prozatorskie oraz komponuje muzykę. 

Hirsch 2014

akryl, płótno, 70 × 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. kończył 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).

Dorota cisowska72 

Dominik Smolik 73



47

Alto del lampedussa 2013

collage, olej, płótno, 65 × 81 cm, sygn. p.d.: Filippo 
VIII 2013 oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politech-
niki Warszawskiej.Dyplom w 2004 r. W grudniu 2009 r. 
namalował obraz uświetniający nadanie imienia Ireny 
Sendlerowej gimnazjum nr 65 na warszawskiej Woli. 
Jego obrazy znajdują się się u wielu kolekcjonerów 
w kraju i za granicą między innymi w RPA, Niemczech, 
Japonii, Belgii i Szwajcarii.

zielony jeleń 2014

tempera jajowa, olej, płótno, 100 × 110cm, sygn. p.g.: G.Klimek 2014

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył wro-
cławską ASP, w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Lupy i dr Łu-
kasza Huculaka oraz w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyka i dr 
Michała Sikorskiego, a także w pracowni rysunku prof. Przemysława Pinta-
la. Nagradzany i wyróżniany m. in..: w konkursach malarskich „Kreatywny 
Wrocław”, Wrocław 2011; „Nowoodkryta” Wrocław 2013. Uhonorowany 
Nagrodą ArtNoble na Festiwalu intermedialnym M{i}aSTO Gwiazd dla 
najlepszych dyplomów 2013, Żyrardów 2013. Brał udział w licznych wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych: Triennale Rysunku w Lubaczowie, 
Lubaczów 2014; V Konkurs im. Mariana Michalika, BWA Częstochowa 
2014; „Artgeschoss”, Wolfenbuttel 2014; Galeria Sztuki DNA, Wrocław 
2012, 2014; „Postawy i konfrontacje” Uniwersytet Zielonogórski 2014; 
„Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy 2013; „Jesienne Konfrontacje”, BWA 
Rzeszów 2013; „Prewiew Berlin Art Fair”, Berlin 2013; World Gallery of 
Drawing (Drawing Osten), Skopie, Macedonia 2012; „Elementy większej 
całości” Galeria _MD_S, Wrocław 2011, 2012; „Bliskoznacznie”, ASP 
Gdańsk, Gdańsk 2012; konkurs sport I sztuka, Galeria PKOI, Warszawa 
2012; Galeria Aquarelle, Hotel Radisson, Wrocław 2011; Triennale Rysunku 
w Lubaczowie, Lubaczów 2011; Melin Cafe, Wrocław 2011; „Triennale 
małej formy malarskiej”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2010; Miejski 
Ośrodek Kultury, Kłobuck 2010; 4 Międzynarodowy Konkurs Rysunku, 
Wrocław 2009; „50-lecie Akademii Jana Długosza”, Częstochowa 2009; 
Galeria Gaude Mater (Wybrane dyplomy), Częstochowa 2007; Konkurs 
„Wariacje na temat J.Fałata”, Pałac Ślubów, Częstochowa 2006.

Filip gruszczyński74 

Grzegorz klimek75 
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Bez tytułu 2012

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: ŁS 
14.I.2012.

Urodzony w 1986 roku w Skarżysku- Kamiennej. W la-
tach 2006- 2011 studiował na Uniwersytecie Techno-
logiczno- Humanistycznym w Radomiu na kierunku 
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. 
Dyplom licencjacki w 2009 roku z rysunku w Pracowni 
prof. Andrzeja Gieragi, natomiast dyplom magisterski 
w 2011 roku w Pracowni prof. Apoloniusza Węgłow-
skiego. Obecnie mieszka w Warszawie oraz działa ar-
tystycznie na Akademii Sztuk Pięknych przy Instytucie 
Sztuki Mediów w Pracowni Malarstwa prof. Apoloniusza 
Węgłowskiego.

zamknięte  
notatki i 2014

technika własna, deska, 60 × 60 cm, 
sygn. p. d.: G. Paweł Daciuk 2014 r., 
opisany na odwrocie

Artysta malarz. Absolwent PLSP w Lubli-
nie (dyplom ze specjalizacji Wystawiennic-
two) i Wydziału Malarstwa gdańskiej ASP 
(dyplom w pracowni prof. W. Łajminga, 
aneks do dyplomu w pracowni interme-
dialnej pod kierunkiem prof. Witosława 
Czerwonki). Uczestnik wielu plenerów 
malarskich i wystaw. Jego prace ekspono-
wane były m.in. w CSW Łaźnia (Gdańsk), 
CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa), 
Bunkier sztuki (Kraków). Obrazy Pawła 
Daciuka znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych w Polsce i zagranicą.

Łukasz Sójka76 

Paweł daciuk77 
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rozbitek 2013

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. 
p.d.: Andrzej Wroński 2013

Absolwent ASP w Warszawie. Upra-
wia malarstwo, grafikę artystyczną 
i użytkową. Jego prace wystawia-
ne 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 publi-
kował prace na łamach miesięcznika 
Fantastyka oraz Nowa ntastyka w la-
tach 1987–1990.

kolibry 1 2014

akryl, płótno, 90 × 110 cm, sygn. l.d.

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie 
oraz podyplomowe Studium Filmu Animo-
wanego w Państwowej Szkole Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor 
opracowań plastycznych i producent. Zre-
alizował 30 filmów krótkometrażowych i je-
den pełnometrażowy. Brał udział w licznych 
festiwalach filmowych w Polsce i za granicą, 
otrzymując na nich nagrody specjalne i wy-
różnienia. Zajmuje się rysunkiem, grafiką 
warsztatową i użytkową oraz malarstwem 
sztalugowym.

Andrzej wroński78 

Longin Szmyd79 
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She will Be Back 2012

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: Sęk

Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi 
w 1999 r. Dyplom z malarstwa i projektowa-
nia ubioru, zdobyła nagrodę Prezydenta Miasta 
Łodzi w 2000 r. W 2004 r. miała wystawę zbio-
rową z najzdolniejszymi absolwentami pracowni 
malarskiej prof. M. Wagnera i M. Wilczyńskiego. 
Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym (te-
matem są ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat 
Kobiet) i ilustracje.

Bezwiednie 2014

dyptyk, akryl, płótno, 2 × 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: K.Polak oraz na odwrocie

W 1999 r. ukończyła PLSP w Gdyni o pro-
filu fotografia artystyczna. W tym samym 
roku rozpoczyna studia na ASP w Gdańsku, 
z których rezygnuje, buntując się przeciw-
ko pragmatyczności nauczania malarstwa. 
Maluje ekspresje preferując kontrastujące ze 
sobą barwy.

Małgorzata Sęk80 

Karolina polak81 
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Shamanizer-old 
Soul… 2014

tusz, akryl, papier, 50 × 70 cm, sygn. l.d. 
Twardowski oraz na odwrocie

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

i nie było już odwrotu i, 
z cyklu: Ulotność 2013

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 
ed 2013 oraz na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom stu-
diów Igo stopnia 2013 r.). Zdążyła już wziąć 
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz 
prezentować swoje prace na wystawach in-
dywidualnych (w 2011 r. jeden z wernisaży 
zaszczyciła swoją obecnością Olga Tokarczuk, 
której opowiadania zainspirowały artystkę do 
stworzenia cyklu kolaży). Ważniejsze wystawy 
i wyróżnienia: Wyróżnienie w konkursie Postawy 
II edycja- Wrocław 2014 r.; Finalistka 2 i 3 rundy 
międzynarodowego konkursu ArtSlant – USA, 
2014 r.; III Międzynarodowa Wystawa Sztuki 
w Nyiracsad –Węgry, 2014; Prix de Peinture 
2013 – Paryż; Strangers in Paradise – Amster-
dam, 2013; Finalistka konkursu Postawy I edy-
cja – Wrocław, 2013 r.; Dwukrotne wyróżnienie 
przez kurator Galerii Saatchi Rebeccę Wilson, 
2013 r.; 13 Przegląd Sztuki FORMA 2013, Ra-
wicz; Wystawa zbiorowa Woliery 7 – Muzeum 
Współczesne – Wrocław, 2013. Prace artystki 
znajdują się w kolekcjach prywatnych i firmo-
wych, w kraju i za granicą...

Arkadiusz twardowski [k.i.M.]82 

Edyta duduś83 
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delectatio 2011

olej, płótno, 73 × 60 cm, sygn. po prawej: Urszula Tekieli 2011

W 1999 r. ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Ab-
solwentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego – Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego 
w 2005 r. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Inspiruje się malarstwem Łempickiej, Nowosielskiego, 

grafiką Stryjeńskiej, jak również grafiką Art Deco. Zainteresowania 
artystki oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych 
oraz powojennych. Jej prace malarskie są obecne w galeriach oraz 
prywatnych zbiorach w Polsce i Europie.

Urszula tekieli84 
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kamienie 2011

akryl, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.: Żaklina

Stosowanie technik mieszanych podyktowane 
jest różnorodnością moich zainteresowań w tej 
dziedzinie. W rysunku technika ołówkowa ko-
responduje ze środkami malarskimi takimi jak 
pastele czy akwarela. W pracach kładę nacisk na 
ukazanie rzeczywistości, jednocześnie wprowa-
dzając elementy zainspirowane surrealizmem. 
W malarstwie istotne są dla mnie rozwiązania 
formalne, które można zauważyć w twórczości 
W. Turnera oraz J. Pollocka. Tego typu przedsta-
wienie rzeczywistości stanowi ważny aspekt mo-
ich obecnych zainteresowań malarskich. Są one 
skierowane w stronę oddania materii oraz fak-
tury, dopełnione zawężoną gamą kolorystyczną.

Far enough 2013

akryl, emulsja, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na 
odwrocie

Studentka ASP we Wrocławiu. Zajmuje się ma-
larstwem, grafiką i multimediami. Na koncie 
ma kilka wystaw zbiorowych, w tych pokon-
kursowych, m.in.: 40x40 SITO_UMK w ramach 
„Graficzny Białystok”, Galeria SPODKI, Białystok 
2011; Biennale Grafiki Studenckiej, wystawa 
pokonkursowa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 
2013; „ArtAkcja w Nowej Papierni”, wystawa 
malarstwa członków Niezależnego Ruchu Ar-
tystycznego Yello, Nowa Papiernia, Wrocław 
2013; wystawa zbiorowa litografii w ramach 
stypendium na ArtCamp 2013, Pilzno, Czechy 
2013; „Around the world”, wystawa sitodruku 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sito-
druku SitoFest 2013.

Żaklina karaś85 

Anna Marczak86 
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układ zamknięty 2014

akryl, olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: PZ oraz 
na odwrocie

Absolwent wydziału Kulturoznawstwa SWPS w War-
szawie, były student ASP w Poznaniu na wydziale Mul-
timediów, obecnie kończy kierunek Realizacji Filmowej 
i Tv w PWSFTViT w Łodzi. Artystyczne pola jego działań 
to film, sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy wyświe-
tlał m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran Otwarty”, 
w 2010 r. Brał udział w akcjach promujących młodych 
artstów taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje Młodej Sztu-
ki – Desa Unicum, ART INN, Sztuko Branie. Jego ma-
larstwo to ekspresyjne, graficzne kompozycje, czasem 
groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości Pollocka, 
Basquiata, Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykańskiej 
sztuki etnicznej.

Silence XXVii
akryl, płótno, 50 × 120, 
sygn. p.d.: MARTA BILECKA

Absolwentka ASP w Łodzi 
Wydziału Grafiki i Malarstwa. 
Dyplom uzyskała w 2002 r. 
w Pracowni Malarstwa prof. 
M. Czajkowskiego i w Pracow-
ni Technik Drzeworytniczych 
prof. A. Bartczaka, realizując 
projekt książek autorskich. 
Aktualnie zajmuje się malar-
stwem i ilustracją. Prace pre-
zentowała na wystawach indy-
widualnych oraz zbiorowych. 
Do najważniejszych osiągnięć 
zawodowych zalicza udział 
w Międzynarodowych Targach 
Książki w Seulu (2012), Kon-
kursie Malarskim Strabag Arta-
ward International w Wiedniu; 
(2011), V Biennale Ilustracji dla 
Dzieci w Lizbonie.

Paweł zakrzewski87 

Marta Bilecka-dudzińska88 
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pomnik przyrody 2014

akryl, płótno, 120 × 160 cm, sygn. l.d. znakiem autorskim

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. tworzy sztukę zwią-
zaną z graffiti i street artem. Tworząc prace, wykorzystuje narzędzia 
używane zarówno przez artystów pracujących na ulicy, jak i tych two-

rzących w zaciszach pracowni. Materiały użyte w pracach to gazety, 
skrawki tkanin, nitro, akryl, olej.

Wojciech Brewka89
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Akt 2011

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn.p.d: T.Wojtysek 
2011 oraz na odwrocie

Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył 
tam studia na Akademii Jana Długosza, otrzymując 
w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni ma-
larstwa prof. W. Lubosa (2007). Członek ZPAP Okrę-
gu Częstochowskiego. W latach 2008, 2011 i 2012 
został stypendystą Prezydenta Miasta w dziedzinie 
plastyki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i pro-
jektowaniem graficznym.

rower damski 2013

akryl, panel, 50 × 70 cm, sygn. 
l.d.: J.W.Malik

Ukończył ASP w Poznaniu 
w 1975 r. Miał 21 wystaw indy-
widualnych i brał udział w ponad 
150. wystawach malarstwa. Jego 
prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Pozna-
niu i Szczecinie oraz w kolekcjach 
sztuki w Polsce, USA i Niemczech.

Tomasz wojtysek90 

Jan wojciech Malik91 
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króliczki 2014

olej, płótno, 30 × 21 cm, sygn. na odwrocie

Jest absolwentką wydziału Malarstwa i Grafiki ASP 
w Gdańsku. Dyplom z malarstwa w 2007 r. w pracow-
ni prof. M. Świeszewskiego. Zajmuje się malarstwem 
olejnym. W swoich obrazach łączy realistyczną technikę 
z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzu-
je aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace 
publikowane były w amerykańskich i polskich maga-
zynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, Artysta i Sztuka, 
Art&Business.

Alkaliza pejzażowe 2010

olej, płótno, 92 × 73 cm, dat. 2010 r., sygn. p.d. 
D. Woźniak

Ukończył ASP w Łodzi, wydział grafiki i malarstwa. Dy-
plom obronił w 2008 r. w pracowni technik drzewo-
rytniczych i pracowni rysunku A. M. Bartczaka. Prace 
prezentował na wystawach indywidualnych: w Szczer-
cowie 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”.

Marta Julia piórko92 

Dominik woźniak93 
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kawiarka 2013

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

Ukończyła ASP w Łodzi na wydziale Grafiki i Malar-
stwa. W 2012 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom 
z malarstwa. Doktorantka ISP UJK w Kielcach oraz 
pracownica Biura Wystaw Artystycznych w Kiel-
cach. Brała udział w licznych wystawach zbioro-
wych w Polsce, m. in.: wystawa konkursowa im. 
E. Gepperta, BWA Wrocław; „Przedwiośnie” wy-
stawa pokonkursowa, Kielce. Jej prace były prezen-
towane na wystawach indywidualnych w kraju i za 
granicą m. in. Galeria Izaart, Pont-Aven, Francja.

poza w sam raz 
anankastyczna 2011

olej, płótno, 150 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Urodzony w 1985 roku w Puławach. Obec-
nie mieszka i tworzy w Warszawie.Specjali-
zuje się w malarstwie olejnym. Autor ory-
ginalnego cyklu obrazów o intrygujących 
tytułach, inspirowanych nomenklaturą 
psychologiczną, w którym przedstawienia 
zwierząt poddane zostały silnym deforma-
cjom. Artysta powołuje do życia hybrydy 
różnych gatunków. U niektórych, jakby za 
pomocą prześwietlenia, ujawnia szkielet, 
inne kryją w sobie fragmenty wizerunków 
nieokreślonych postaci. Kompozycje, uka-
zane z dbałością o stronę formalną, wydają 
się powstawać z abstrakcyjnego tła, które 
zawiera jednak pewne geometrycznie zor-
ganizowane składniki, takie jak linie prze-
biegające w poprzek obrazów, przecinające 
się pod rozmaitymi kątami lub zbiegające się 
w obrębie obrazu. Bujna wyobraźnia mala-
rza prowadzi do swego rodzaju przemocy 
dokonywanej na formach wziętych z natury. 
Według samego artysty, ten atak wymierzo-
ny jest w tradycyjną, przyjemną sztukę.

Magdalena leśniak94 

Szymon ziarek95 
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Metropolie 43 2014

akryl, płótno, 120 × 120 cm, 
sygn.p.d.: Figurska

Absolwentka ASP im. Strzemiń-
skiego w Łodzi. W 1999 r. obrona 
dyplomu z wyróżnieniem w Pra-
cowni Malarstwa prof. W. Garbo-
lińskiego oraz w Pracowni Projek-
towania Ubioru prof. A.Nawrota. 
Obecnie zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, pracą projektową 
i ilustratorską.

pejzaż nocny 2014

tusz, karton, 51 × 73 cm, sygn. po prawej stronie

Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej ASP 
w 2007 r. Współpracuje z gdańskimi oraz warszawski-
mi galeriami sztuki. Jego rysunki charakteryzują się nie-
bywałym opanowaniem kreski. Jak sam twierdzi potrafi 
rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, 
stąd pewnie surrealistyczny charakter jego prac.

Agnieszka Figurska96 

Maciej Siemoński97 
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potrójny autoportret – 
Myśliwy, poeta, Malarz, 
tryptyk 2010

akryl, papier, 3 × 70 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: Łukasz Kamiński’10

W 2012 r. ukończył ASP w Warszawie na Wydziale 
Malarstwa w pracowni prof. K. Wachowiaka. Aneks 
do dyplomu z malarstwa ściennego zrealizował 
w pracowni prof. E. Tarkowskiego. Dyplom oraz 
aneks otrzymały wyróżnienie dziekańskie, a także 
zewnętrzne, przyznane przez p. E. Tomaszewską.

potyczka u wybrzeży  
port elizabeth 2014

akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm, sygn. 
u dołu: M.Rybka oraz opisany na odwrocie: 
MATEUSZ RYBKA -2014- „POTYCZKA 
U WYBRZEŻY PORT ELIZABETH”

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukoń-
czył Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie na kie-
runku Reklama Wizualna i roczną Policealną 
Szkołę Wideoklipu prowadzoną przez Yacha 
Paszkiewicza. Wspólne wystawiał z M-CITY, 
AUTONE i innymi podczas jamu grafitti w Gdy-
ni. W swoich obrazach emanujących punko-
wą energią nawiązuje do stylistyki street-artu 
i plakatu.

Łukasz kamiński98 

Mateusz rybka99 
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nadzieja
akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: Ruciak oraz na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna sty-
pendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011/2012). Dyplom z Ma-
larstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce 
nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych Dyplomów 
Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Sama mówi o swo-

jej 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, 
legając, co rusz nowym wpływom...”

Sonia ruciak100
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kwadrat 250
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. l.d.: ST.R.Tomalak

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez pro-
fesorów: 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 spery-
mentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Prace 
mają zróżnicowaną powierzchnię. Laureat II Konkursu 
Malarskiego Zadra 2009. Jego prace wielokrotnie po-
jawiały się na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
m.in.: Young International Contest of Contemporary Art 
(2011), 7 Biennale Miniatury; Częstochowa (2012), „Pej-
zaż współczesny”; Częstochowa (2013), Triennale Ma-
łych Form, Toruń (2013), VII Międzynarodowe Biennale 
Malarstwa i Tkaniny, Gdynia (2013), VI Międzynarodowe 
Biennale Pasteli, Nowy Sącz (2013).

na biegunie... 2014

olej, płótno, 50 × 70 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 magi-
sterską i dyplom magistra sztuki – kierunek edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Pracując nad 
różnymi realizacjami artystycznymi (m.in. projekty witra-
ży), nie rezygnowała z malarstwa. Nadal maluje, a inspi-
racje 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 do-
świadczeń. Inspiruje ją taniec współczesny, teatr, wybrana 
muzyka, ludzka dusza, egzystencja, ludzkie instynkty... 
Wystawiała m.in. w Akademii Centrum Kultury w Lubli-
nie, Klubie Centrala w Lublinie oraz w Lipskim Centrum 
Kultury.

Stanisław tomalak101 

Danuta wójcik102 
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Danuta wójcik

inside ii 2013

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d. 
Delińska

W latach 1985–1992 studiowała na Wydziale 
Architektury Wnętrz i na Wydziale Malarstwa 
ASP w Gdańsku. Dyplom z Tkaniny Unikatowej 
obroniła u prof. B. Świderskiej. Miała wiele wy-
staw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za 
granicą. Mieszka i pracuje w Gdyni.

ekscytacja 2014

olej, akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygn. l.d. 
J.MISZTAL 2014

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale 
ceramiki i szkła. Malarstwo studiowała w pra-
cowni 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

Iwona delińska103 

Joanna Misztal104 
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bez tytułu
pastel, tusz, ołówek, papier, 42 × 29,4 cm,  
sygn. p.d. 

Ukończył Wydział Rzeźby na ASP w Poznaniu. 
Zajmuje się obiektami rzeźbiarskimi, instalacjami 
w przestrzeni publicznej, rysunkiem i video. W la-
tach 2003–2009 realizował projekty w ramach wy-
staw indywidualnych i zbiorowych, współpracując 
m.in. z artystą wizualnym Maciejem Kurakiem. 
W 2009 r. przeniósł się do Londynu, poszerzając 
pole działania o design. Nawiązał współpracę 
z dr J. Milo Tylorem, zajmującym się, w swoich 
badaniach, dźwiękiem. Współtwórca formacji 
muzycznej „Suddenly Sick”. Jego prace znajdu-
ją się w prywatnych kolekcjach w Austrii, Niem-
czech i w Polsce. Od 2012 r. mieszka i pracuje 
w Warszawie.

Vera Sparrow 2 2014

ceramika nerikomi (gliny barwione tlenkami), 
szkliwo transparentne, 42 × 28 cm 
w najszerszych punktach, sygn. na odwrocie: 
Vera Sparrow /Weronika Wróbel 2014

W 2001 r. uzyskała dyplom gdańskiej ASP na 
wydziale rzeźby w Pracowni Profesora Sławoja 
Ostrowskiego, specjalizacja z ceramiki w pra-
cowni Profesora Henryka Luli. W 2002 r. zdobyła 
I Nagrodę Prezydenta Miasta Sopot w „Przegląd 
Malarstwa, rysunku, Grafiki i Rzeźby w Gdańsku”. 
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych m.in.: 
wystawie „Wiosna młodych – wystawa ceramiki 
artystycznej” w Refektarzu w Kartuzach. Na co 
dzień zajmuje się sztuką użytkową (od 2 lat cera-
miką), prowadzeniem warsztatów ceramicznych 
oraz realizuje swoje projekty artystyczne.

Paweł wocial 105 

Weronika wróbel106 
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Zbigniew Blajerski107
tors z gruszy nr 7 2014

drewno z gruszy, 54 × 24 × 18 cm, sygn. Blajerski. Kaligrafia: Landowska

Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowa-
kowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. W 2009 r. zdobył 
wyróżnienie w konkursie na pomnik Jana Matejki w Krakowie
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Miś psychofan, z cyklu the Heroes 2014

ceramika malowana podszkliwnie, 65,5 × 33,5 × 46 cm edycja limitowana, sygn. i numer po wewnętrznej stronie prawego bujaka: 
6/100/2014.

Miś Psychofan to wynik zapatrzenia się na braci i siostry z studia 
Jeff’a Koons’a. Bohater też może mieć swojego bohatera, a sympto-
mami momentu od inspiracji do natarczywego uwielbienia są oczy 
podbite miłością, żarłoczność serca i koszulki z wyznaniem uwielbienia.

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 ucaby – Ruchome 
Święto, co zaowocowało wystawieniem na murach kamienic Tarnow-
skiego 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 Biesz-
czadzkich Gór.

Mariusz dydo108
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Sopot
gAleriA  
Sztuki dAwnej
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

Sopot
gAleriA  
Modern
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

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

gAleriA  
wArSzAwA
ul. nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

krAkÓw
SAlon Sztuki 
dAwnej
rynek Główny 45
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

Sopocki doM Aukcyjny w polSce:

przygotowAnie Aukcji: Marcin Krajewski, Marta Kurczyńska, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk, Dilan Abdulla

oprAcowAnie kAtAlogu: Marcin Krajewski, Marta Kurczyńska, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk, Dilan Abdulla

zdjęciA: z archiwum artystów, Marcin Salwa, Jarosław Nienartowicz  oprAcowAnie grAFiczne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 
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Sopocki dom Aukcyjny j. kucharski i wspólnicy s.j.
ul. Bohaterów Monte cassino 43, 81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.pl

cena: 10 zł

Radosław Sowiak
Sen o Kazimierzu M.
poz. 35




