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41 AukcjA Młodej Sztuki
Sopot • 18 pAździernikA 2014 • SoBotA • godz. 17

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: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@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 konta:  
Bank PeKaO S.A. 73  1240 1242 1111 0000 1587 0894. 

 _______________________________________________________________________________________________________________
 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

ADD jest podtypem ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji 
i uwagi, ale bez nadruchliwości. Charakteryzuje się on trudnościa-
mi w utrzymaniu uwagi na jednym zadaniu, łatwością rozpraszania 
uwagi przez nowe czynniki, rozpoczynaniem wykonywania kolej-
nych zadań bez wcześniejszego ukończenia poprzednich, trudno-
ściami w słuchaniu innych osób, trudnościami w planowaniu zadań 
ukierunkowanych na osiągnięcie jakiegoś celu. Osoby z ADD szybko 
nudzą się wieloma czynnościami. Na coś w końcu trzeba chorować. 
Malarstwo jest moją autoterapią. Jak to powiedział kiedyś Tymon 
Tymański „Każdy ma prawo robić sztukę, ponieważ ona jest auto-
terapią i ma przynieść ludziom szczęście”.

Mateusz rybka – wszechstronny 
artysta, trudniący się „sztuką ulicy” 
i malarstwem sztalugowym. Swoją 
karierę artystyczną rozpoczął od nauki 
w liceum plastycznym w gdyni, którą 
ukończył broniąc dyplom z reklamy 
wizualnej. poza malarstwem zajmuje 
się także montażem wideoklipów. 
Aktywny uczestnik Aukcji Młodej Sztuki, 
biorący w nich udział prawie od samego 
początku, zgodził się opowiedzieć SdA 
o sobie i swoim malarstwie. 

Mateusz rybka33 

Flame or fame, 2014, akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm

Miasto żyje nocą, 2014, akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm
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Moja przygoda z malarstwem zaczęła się w li-
ceum plastycznym. Nienawidziłem tego przed-
miotu, męczył mnie, nie potrafiłem znaleźć swo-
jego sposobu malowania. Sam z siebie, na po-
czątku tylko dla siebie, zacząłem malować 6 lat 
temu. Bawiłem się wtedy w szablony, które na 
długo zagościły w moich obrazach. Inspirowa-
łem się sztuką ulicy. Od vlepek i tagów po wielkie 
murale, które powstawały jeden po drugim jak 
grzyby po deszczu. „Ulica” dalej jest mi bliska 
lecz znikła z moich obrazów. Malowanie sprawia 
mi wiele radości i chwilę odpoczynku od świata 
codziennego. Bawię się nim, ciągle szukam swo-
jej drogi, swojego sposobu malowania. Staram 
się by moje malarstwo było przyjemne dla oka. 
Nie narzucam odbiorcy jakiegoś  konkretnego 
przekazu. Niech każdy odbiera sztukę tak jak 
potrafi i tak jak czuje.

Teraz w moim malarstwie przedstawiam na swój 
sposób bitwy morskie. Niektóre prawdziwe, któ-
re miały miejsce w historii, niektóre zmyślone. 
Bawię się mocno kontrastującymi ze sobą ko-
lorami. Pomiędzy zielenią a fioletem dochodzi 
do abordażu. Czerwień walczy z intensywnymi 
zieleniami. Pomarańcz stara się nie być zato-
piona przez róż i magentę. A wszystko to na 
błękitno turkusowej flaucie. Może to efekt aury 
jaka jest za oknem, nie wiem, zobaczymy jak 
przyjdzie zima. 

oprac. SDA Modern / Mateusz Rybka

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

Bitwa u wybrzeży Tortugi, 2014, akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm Bitwa w pobliżu Kajman, 2014, akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm

Richland Mall, 2014, akryl, spray, płótno, 70 × 50 cm
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Before the evening  2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: Sęk

Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi w 1999 r. 
Dyplom z malarstwa i projektowania ubioru, zdo-
była nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w 2000 r. 
W 2004 r. miała wystawę zbiorową z  najzdol-
niejszymi absolwentami pracowni malarskiej 
prof. M. Wagnera i M. Wilczyńskiego. Zajmuje 
się głównie malarstwem akrylowym (tematem są 
ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat Kobiet) i ilu-
stracje.

When we were 
lovers  2014

ołówek, papier, akwarela, 
56,5 × 76,5 cm, sygn. na odwrocie: 
von Kazanovsky

Absolwent projektowania ubioru na Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych (2014). 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilu-
stracją. Regularnie współpracuje w roli 
modela z fotografikiem o pseudonimie 
Ribbon Mętlik. Akt tworzenia jest dla 
niego terapią, która umożliwia jego 
wewnętrznym potworom opuszczenie 
szafy. Najlepiej odnajduje się w akry-
lach, węglu, akwarelach i technikach 
mieszanych.

Małgorzata Sęk01

Kajetan von kazanowsky 02
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pogłaskaj mnie  2009

pastel, karton fabriano, 100 × 70 cm (w oprawie 120 × 90 cm), sygn. u dołu

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat specjalizuje 
się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynamikę, kontrasty, buduje 
obrazy, niczym reżyser teatralny swoje spektakle. Surrealistyczną akcję, 
napięcie, uzupełnia kolorem, walorem kreski, formatem i kompozycją. 
Malarstwo jest dla niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce 
narysować, ale najciekawsza jest dla niego improwizacja prowadząca 

do niespodziewanie nowego wizerunku obrazu. O swojej twórczości 
nie lubi rozmawiać, bo, jak mówi: „po to maluję, by widz sam mógł 
sobie je interpretować i opowiadać”. Autor i uczestnik wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg 
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.

Aleksander korman03
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Bez tytułu  2014

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

Od 2012 r. studentka Wydziału Malarstwa ASP 
w Gdańsku. Zajmuje się głównie malarstwem 
olejnym, rysunkiem, działaniami w przestrzeni 
publicznej i fotografią.

pause / tribute to Fredie Mercury  2014

akryl, płótno, 60 × 90 cm, sygn. l. d.: B.JARMOLIŃSKI oraz 
opisany na odwrocie

Rocznik 1975. Studia na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, dyplom 
w 2001 r. Ma w swym dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych 
oraz udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie. Prace w zbiorach: Regio-
nalna Zachęta Śląska, Katowice, BWA Galeria Bielska, Bielsko–Biała, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, Fundacja Ateneum, War-
szawa, 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. Micha-
lika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa (2010) 39. Bielska Jesień, 
wyróżnienie EXITu, Bielsko–Biała (2009), 2–ga nagroda w konkursie 
„Artysta i jego dzieło” kwartalnika „Malarstwo Polskie”, Łódź (2007).

Karolina Futyma04

Bartłomiej jarmoliński05
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Bartłomiej jarmoliński

nr 397  2014

akryl, płótno, 43 × 30 cm, sygn. na odwrocie

Dyplom (2001) na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się 
głównie malarstwem geometrycznym, gdzie główną rolę odgrywa kon-
cepcja, 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, „Geome-
trie der Farben” (2009) Hannover, „Poza czasem” (2009) Warszawa, 
„Hasior – Reinkarnacje” (2012) Zakopane, „Dom Kobro” (2012) Łódź. 
Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.

Małgorzata jastrzębska06

Sen o kazimierzu M.  2014

relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie datą

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (malarstwo, informel, 
fotografia) Prace w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w ko-
lekcjach prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze sztuką 
i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysłodawca 
i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współczesnej na 
rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel je-
dynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, 
podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 do 
13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego wydawnictwa Zakaz 
Zawracania 1985–1986 , w którym ukazały się m.in. dwie książki 
Czyszczenie Dywanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofo-
nowa – Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów gazetek 

Mersapon. Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tym-
czasową 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 Łodzi, 
w 2011 r. zostały zaprezentowane wraz z pracami Adama Paczkow-
skiego i Radosława Sowiaka na Wystawie 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, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen o 
Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) 
projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak07
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Wielkie góry  2014

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

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie i studia z historii 
sztuki na UG. Najczęściej maluje pejzaże, które są dla niego pretek-
stem 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.

Dilan Abdulla08
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Altea z cyklu el 
pueblo  2014

akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.d.: 
Natalia Sroka 2014

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu na 
wydziałach Edukacji Artystycznej i Malar-
stwa – dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni T. Siwińskiego. Stypendium mię-
dzynarodowe 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.

Natalia Sroka09

toskania XXii – terrapille  2014

olej, płótno, 45 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor takich projektów jak: Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, CAT3W – Centrum Aktyw-
ności Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazynie Sztuk prowadzi zajęcia 
z rysunku i malarstwa dla dorosłych. Realizuje projekty społeczne, 

artystyczne i kulturalne w ramach Stowarzyszenia Wspierania Ak-
tywności Twórczej FreeArt, którego jest prezesem. „Moje obrazy to 
ciągłe poszukiwanie ruchu, konfrontacja dynamicznych przestrzeni 
ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki koloru.”

Jacek Malinowski10
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zapora  2013

olej, płótno, 90 × 110 cm, sygn. p.d.: Andrzej 
Wroński 2013

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, 
grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wysta-
wiane były na wielu indywidualnych wystawach 
w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japo-
nii, Danii, Niemczech i Belgii. W latach 90. tworzył 
w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie pu-
blikował prace na łamach miesięcznika Fantastyka 
oraz Nowa  ntastyka w latach 1987–1990.

Ćmy  2012

olej, płótno, 118 × 148 cm, sygn. p.d. i na 
odwrocie

Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej łódzkiej 
ASP, w 2002 r. uzyskała dyplom z grafiki warsztato-
wej w pracowni prof. T. Chojnackiego i malarstwa 
w pracowni prof. R. Hałat. Zajmuje ię malarstwem, 
rysunkiem, projektowaniem wnętrz, art designem 
i scenografią. Prowadzi autorską „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 dy-
plomów ASP, entralne Muzeum Włókiennictwa, 
Łódź 2003; Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kair 
2003; V Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2003; 
IX Międzynarodowe Biennale Grafiki, Sarcelles 
2003; Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesne-
go, 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, Czę-
stochowa 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 kolek-
cjach prywatnych w kraju i za granicą.

Andrzej Wroński 11

Ewa Żochowska12
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powabne rozpady 
mezonów pięknych  2014

olej, płótno, 110 × 90 cm, sygn. p.d.: 
PUrbanek | AD 2014 | Powabne rozpady 
|mezonów pięknych 

Studia na ASP w Krakowie, ukończone 
w 2001 r. dyplomem na Wydziale Grafiki, 
w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejmana 
(cykl kolorowych akwafort pt.: „Mitoma-
nia” – 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 racjo-
nalnością a ekspresją” wystawa malarstwa 
profesorów i doktorantów Instytutu Sztuk 
Pięknych UJK Kielce, zeszów, Polska. Jego 
wystawy indywidualne można było zoba-
czyć w galerii Baltable, Limerick, Irlandia; 
galerii DruchStudio, Trenton, USA oraz 
w BWA Kielce.

leśna symfonia  2014

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

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk 
Pięknych UMCS w Lublinie – specjalizacja 
z malarstwa w pracowni prof. J. Wojcie-
chowskiego. W 2003 r. obroniła pracę ma-
gisterską i dyplom magistra sztuki – kieru-
nek edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych. Pracując nad różnymi realiza-
cjami artystycznymi (m.in. projekty witraży), 
nie rezygnowała z malarstwa. Nadal maluje, 
a inspiracje czerpie z otaczającej ją rzeczywi-
stości. W malarstwie szczególnie pociąga ją 
ekspresja, silne emocje, tajemnica, zabawa 
kolorem, symbolami, wolnymi indywidual-
nymi skojarzeniami na temat rzeczywistości 
i osobistych doświadczeń. Inspiruje ją taniec 
współczesny, teatr, wybrana muzyka, ludzka 
dusza, egzystencja, ludzkie instynkty... Wy-
stawiała m.in. w Akademii Centrum Kultury 
w Lublinie, Klubie Centrala w Lublinie oraz 
w Lipskim Centrum Kultury.

Piotr urbanek13

Danuta Wójcik14
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Barszcz  2014

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. u dołu: PP14 
i na odwrocie: Paulina Poczęta 2014 Barszcz

Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Warsztatowej 
prof. J. Knopki obroniła w 2005 r. Od 2007 r. za-
trudniona w macierzystej uczelni, prowadzi zaję-
cia z rysunku i intermediów. W 2013 r. obroniła 
doktorat w dyscyplinie sztuki piękne. Autorka kil-
kunastu 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 znajdują się w kolekcji Galerii 
Bielskiej BWA, Muzeum Miedzi w Legnicy, Guanlan 
Original Printmaking Base w Shenzen, Chiny. Brała 
udział w wielu wystawach 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”, 
Muzeum Śląskie, Katowice; dwukrotnie w Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej BWA 
w Bielsku Białej (2011, 2009); VII Międzynarodo-
we 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.

Malarz 
i modelka  2014

akryl, płótno, 50 × 90 cm, 
sygn. na odwrocie

Absolwent gdańskiej ASP. 
W 2005 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. 
M. Świeszewskiego. Obecnie 
pracuje na ASP w Gdańsku na 
stanowisku asystenta w Pra-
cowni Malarstwa. W czerwcu 
2012 r. otrzymał tytuł doktora 
sztuki w dyscyplinie malarstwo. 
Przewód doktorski realizowa-
ny był w gdańskiej ASP. Od 
2005 r. jest członkiem stowa-
rzyszenia Obserwatorium Rze-
czywistości.

Paulina poczęta15

Marek Wrzesiński16
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obława na pumę  2013

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. na 
odwrócie: Maciek Majewski – 2013 – 
„Obława na Pumę”

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Wojciecha Gersona 
w Warszawie oraz Wydziału Operatorskie-
go, kierunek; Realizacja Filmu Animowane-
go w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi. Scenarzysta i reżyser autorskich 
filmów animowanych, a także krótkich fil-
mów poetyckich. Rysownik i autor muzyki 
do krótkich form filmowych i nie tylko. 
Jego animowany film „Uwaga!Złe Psy!” 
był pokazywany i nagradzany na wielu fe-
stiwalach w Polsce i za granicą (m.in. OFA-
FA oraz Krakowski Festiwal Filmowy). Film 
„Pieska Odyseja 2006” znalazł się w pro-
gramie festiwalu 13. MFF T-Mobile Nowe 
Horyzonty w lipcu 2012 a także będzie po-
kazywany na pokazach I-ego Ogólnopol-
skiego Festiwalu Polskiej Animacji „O!PLA”. 
W październiku 2012 roku, zrealizował film 
„Syrinx” na podstawie wiersza niemieckie-
go poety Norbert’a Hummelt’a w ramach 
polsko-niemieckich warsztatów ZEBRA po-
etry Film Festival w Berlinie.Obrazy Maćka 
Majewskiego można było zobaczyć na wy-
stawie p.t.: „Puma pojawiła się w MiTo” 
26 sierpnia 2013 w MiTo art. cafe. books 
w Warszawie.

drgania  2013

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

Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 2005 r. w Pra-
cowni Malarstwa prof. Z. Blukacza, dy-
plom dodatkowy z projektowania plakatu 
w Pracowni prof. R. Kalarusa. Obecnie 
wykładowca na Wydziale Artystycznym 
tej akademii, gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł 
doktora w dziedzinie sztuk pięknych. Au-
tor 13. wystaw indywidualnych. Uczestnik 
ponad 100. wystaw zbiorowych w kraju 
i za granicą. W 2003 r. otrzymał Stypen-
dium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, a w 2008 r. Stypendium 
Marszałka Województwa Śląskiego. Jest 
laureatem nagrody w konkursie Samsung 
Art Master (Fabryka Trzciny, Warszawa, 
2004). W 2005 r. otrzymał wyróżnienie na 
Festiwalu Plakatu w Krakowie (Pałac Sztu-
ki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych); 
w 2009 r. – wyróżnienie na 39. Bienna-
le Malarstwa „Bielska Jesień”; w 2012 r. 
nagrodę na Międzynarodowym Triennale 
Plakatu w Trnavie na Słowacji.

Maciej Majewski17

Piotr kossakowski18
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ewa ii  2014

olej, akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygnowany 
na 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 fak-
tura oraz często używane różne odcienie złota 
nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd 
malowanym obrazom. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach różnego rodzaju instytucji, a tak-
że osób prywatnych w kraju jak i za granicą.

Joanna Misztal19

X, Xiii, z cyklu: Ptasie 
pary  2014

akryl, płótno, 30 × 40 cm, 30 × 40 cm, 
sygn. p.d.: ed 2014 i na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom stu-
diów Igo stopnia 2013 r.). Zajmuje się malar-
stwem sztalugowym oraz video art. Zdążyła już 
wziąć udział w wielu wystawach zbiorowych 
oraz prezentować swoje prace na wystawach 
indywidualnych (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 Posta-
wy II edycja- Wrocław 2014 r.; Finalistka 2, 3i 
5 rundy międzynarodowego konkursu ArtSlant 
– USA, 2014 r.; III Międzynarodowa Wysta-
wa Sztuki w Nyiracsad –Węgry, 2014; Prix de 
Peinture 2013 – Paryż; Strangers in Paradise – 
Amsterdam, 2013; Finalistka konkursu Postawy 
I edycja – Wrocław, 2013 r.; Dwukrotne wy-
różnienie przez kurator Galerii Saatchi Rebeccę 
Wilson, 2013 r.; 13 Przegląd Sztuki FORMA 
2013, Rawicz; Wystawa zbiorowa Woliery 7 – 
Muzeum Współczesne – Wrocław, 2013. Prace 
artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych 
i firmowych, w kraju i za granicą.

Edyta duduś20
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Serafina  2014

tempera jajeczna, deska, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: MK XIV

Koszalinianka, ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej 
Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portreto-
wą, 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 kluczo-
wym 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.

Katarzyna kołtan21
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golden-brown  2014

olej, płótno, 46 × 55 cm, sygn. p.d.: PD 2014

W 2002 r. ukończył Politechnikę Radomską, 
kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych. Jest zafascynowany sztuką naiw-
ną, ludową, a także sztuką nawiązującą do neo-
plastycyzmu. Zajmuje się malarstwem i ilustracją.

pozytywka  2014

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

Ukończyła krakowską Akademię Pe-
dagogiczną na wydziale: sztuka, 
(dyplom z malarstwa – pracownia 
dr. A. Pieńka). W latach 2000–2010 
brała udział w wielu wystawach zbio-
rowych w kraju. Obecnie kontynuuje 
indywidualna pracę twórczą oddając 
się malarstwu i projektowaniu sceno-
grafii do przedstawień teatralnych. 
Głównym tematem prac artystki jest 
człowiek. Malarka chętnie posługuje 
się określeniem „człowiek widziany od 
wewnątrz”. Najczęściej przedstawia lu-
dzi pod postaciami drewnianych lalek, 
marionetek, kamiennych posągów, po-
zwalając im samym opowiadać własną, 
krótką historię na moment zatrzymaną 
w obrazie.

Paweł dąbrowski22 

Mirella Stern23 
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Paweł dąbrowski

Siostry  2010

dyptyk, akryl, płótno, 
2 × 130 × 110 cm,  sygn. na 
odwrocie: Katarzyna Janiec-Piłat, 
2010r. dyptyk cz.1 „Siostry”, 
Katarzyna Janiec-Piłat, 2010r. 
dyptyk cz. 2 „Siostry”.

Absolwentka Wydziału Rzeźby War-
szawskiej ASP i Wydziału Psychologii 
UW. W 2004 roku w Galerii Sztuki 
Fibak & Program zorganizowała 
wystawę swojej pracy dyplomo-
wej- obrazów ceramicznych, które 
teraz zdobią wnętrze jednego z no-
woczesnych budynków mieszkal-
nych na warszawskim Śródmieściu. 
W 2010 roku zorganizowała werni-
saż swojego malarstwa połączony 
z wystawą w Traffic Club Warszawa. 
Bierze udział w aukcjach oraz orga-
nizuje coroczne wernisaże swojego 
malarstwa. W styczniu 2013 roku 
wydała książkę ze swoimi wiersza-
mi pod tytułem „Bajki Serca”, której 
opracowanie graficzne wykonała 
Maria Sanjuan-Janiec.

Katarzyna  
janiec-piłat25 

europa, europa 20  2012

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

Studia w latach 2002-2007 na wydziale 
Wychowania Artystycznego Akademii Jana 
Długosza w Częstochowie, kierunek: Edu-
kacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycz-
nych, 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 Koloru i Oni”, Ar-
tystyczny 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 Malar-
stwa, MGS w Częstochowie (2010), Gdań-
skim Biennale Sztuki, Tożsamość Miejsca 
(2010), VII Triennale Sztuki Sacrum – Dom 
w sztuce młodych, MGS w Częstochowie 
(2010).

Marcin painta24 



20

trofeum
olej, płyta hdf, 100 × 70 cm, sygn.na odwrocie

Ukończył Zielonogórski Instytut Sztuk Pięknych oraz Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku malarstwo. Wysta-
wy indywidualne: Life and Death” – Halden, Norwegia, „Life 
and Death” – Legnica, Galeria Ring, Głuchy krzyk”- Galeria 
Sztuki w Legnicy, „Głuchy krzyk” – Wrocław Browar Miesz-
czański. Wystawy zbiorowe: „Promocje 2010” – Legnicki kon-
kurs dla absolwentów wyższych uczelni plastycznych, „XXVI 
Wystawa Zagłębia Miedziowego”, “Potęga sztuki” – Legnica, 
Galeria Ring.

para  2014

olej, płótno, 24 × 18 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 tech-
nikę z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charak-
teryzuje aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. 
Prace publikowane były w amerykańskich i polskich 
magazynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, Artysta 
i Sztuka, Art&Business.

Kacper piskorowski26 

Marta piórko27
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Kacper piskorowski

czas jelenia  2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d. 2014/JZ oraz na odwrocie

W latach 2007-2012 studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej 
ASP. Dyplom w pracowni Malarstwa prof. Mikołaja Dawidziuka (aneks 
do dyplomu wykonany w pracowni Ilustracji i Komiksu prowadzonej 
przez prof. Gabriela Kołata. Artystka zajmuję się głównie malarstwem 
sztalugowym. Tworzy prace o zróżnicowanej tematyce, posługując się 
różnorodnymi środkami malarskiego wyrazu. Jej obrazy charakteryzują 

się nastrojowością budowaną za pomocą harmonijnej palety barw. 
„Inspiruje mnie natura, to jak nadaje ona rytm życiu ludzi i zwierząt 
oraz sztuka etniczna i ludowa ze wszystkich  zakątków świata”. Wy-
brane wystawy: 2013 – Wystawa Absolwentów Pracowni  Malarstwa, 
Galeria  Pod Napięciem; 2010 – Wystawa poplenerowa, Galeria Biała 
Ściana ASP, Łódź

Janina zaborowska28
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Hipnoza  2012

akryl, płótno, 90 × 100 
cm, sygn. na odwrocie

Ukończyła Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych 
o profilu wystawienniczym 
w Olsztynie. W 2004 r. na 
Wydziale Pedagogiki i Wy-
chowania Artystycznego 
na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim uzyskała 
dyplom z dziedziny grafiki 
warsztatowej. Mieszka 
i pracuje w Olsztynie.

Agnieszka kurlenda29 

uśpienie  2014

olej, akryl, płótno, 60 × 90 cm, sygn. p.d.: 
A.KOSMALA | 2014

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 
2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni 
prof. W. Gołkowskiej i prof. P. Błażejewskie-
go. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Wystawy 
indywidualne m.in.: 2008 – Galeria „Formaty” 
Wrocław, wystawa prac z cyklu „Samotność rze-
czy – 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.

Agata kosmala30 
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studium aktu na 
trotuarze  2009

olej, płótno, 160 × 120 cm, sygn. p.d.

Malarz, grafik, rysownik, fotograf i performer. Zajmuje 
go analiza rytuału, płci, narodzin, kobiecości, życia 
i śmierci. Ukończył ASP we Wrocławiu, na Wydziale 
Grafiki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, 
m.in.: „Graphic Constellation” w ramach Międzyna-
rodowego Triennale Grafiki Szczecin, Kraków, Kato-
wice BWA, 2000; „SEX SHOP”, Studio BWA, Wrocław 
2008; „Selected Artists from Poland”, Opera Gallery, 
Budapeszt 2009; „I am Abnormal”, Abnormals Gal-
lery, Berlin-Poznań 2009–2010) oraz indywidualnych 
(„Eurynome”, CK Impart, Wrocław 2005; „Imago”, 
Choreia, Kryształowice, 2006; „12 portretów”, Mle-
czarnia, Wrocław, 2009; „Przedmioty do zniszcze-
nia”, Browar Mieszczański, Wrocław, 2009. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju 
i za granicą.

Maciej Biberstein31 

Melancholika  2014

akryl, płyta OSB, 110 × 125 cm, 
sygn. p. d. MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła 
z wyróżnieniem PSP w Warszawie, 
dyplom z malarstwa u Z. Nowosadz-
kiego. Absolwentka Historii Sztuki na 
UKSW w Warszawie. Autorka książki 
o sztuce japońskiej „Wierzenia, le-
genda, mit – symbolika japońskich 
netsuke”. Członkini Polskiego Stowa-
rzyszenia Sztuki Orientu. Uzyskiwa-
ła wyróżnienia w wielu konkursach 
plastycznych, np. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wysta-
wach artystycznych m.in. w ekspo-
zycji „Inspiracje” w galerii Kuluary/
Studio w Warszawie. Współpracuje 
w warszawskimi aleriami, jej obra-
zy znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych.

Marta 
kurczyńska32
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Bitwa u brzegów Martyniki  2014

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

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne 
w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna i roczną Policealną 
Szkołę Wideoklipu prowadzoną przez Yacha Paszkiewicza. Wspólne 

wystawiał z M-CITY, AUTONE i innymi podczas jamu grafitti w Gdyni. 
W swoich obrazach emanujących punkową energią nawiązuje do 
stylistyki street-artu i plakatu.

Mateusz rybka33 
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gabinet kolekcjonera 5/Historia pewnego obrazu  2012–2014

akryl, tempera, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie: P.Sakowski, „Gabinet kolekcjonera 5/Historia pewnego obrazu”

W twórczości posługuje się różnymi mediami. Jego projekty łączą 
tradycję sztuki konceptualnej, minimalnych działań efemerycznych 
z refleksją na temat postprodukcji. Prace pokazywał m.in.: w Otwar-
tej Pracowni w Krakowie, Austriackim Forum Kultury w Warszawie, 

Galerii Foksal oraz warszawskiej Zachęcie. Jego prace znajdują się 
w państwowych kolekcjach sztuki: Lubelskiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych, BWA w Zielonej Górze oraz w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą (m.in. Austrii, Francji, Niemczech).

Piotr Sakowski34
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Bez tytułu  2014

akryl, płótno, 84 × 102 cm, 
sygn. p.d.: Hugo Giza 14

Ukończył Wydział Malarstwa 
gdańskiej ASP, gdzie w 2008 r. 
uzyskał dyplom w pracowni 
prof. J. Ostrogórskiego. Malu-
je 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).

FrA in Blue  2013

tryptyk, akryl, płótno, deska, 80 × 100 cm, 
sygn. p.d.: rozmus’13

Studia ukończyła na dwóch wydziałach Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu: w 2008 r. na Wy-
dziale Architektury i Wzornictwa oraz w 2012 r. 
na Wydziale Malarstwa. Asystentka w Pracowni 
Projektowania Wnętrz w Przestrzeni Miejskiej. 
Wybrane wystawy: 2012 – „inspiracje” – autorska 
wystawa malarstwa, Galeria Auto Watin, Jelonek 
k/Poznania; „Świeża krew” – wystawa zbiorowa, 
Galeria Socato, Wrocław; „Artist Wanted: Art 
Takes Times Square” – wystawa zbiorowa, Nowy 
Jork; 2011 – „Konstnärsföreningen Dymlingen 
40 år” – wystawa zbiorowa, Szwecja; „Pracow-
nia 226/Studio 226” – wystawa zbiorowa, galeria 
Dymlingen, Jönköping; 2009 – „Don’t stop me 
now” – w ystawa autorska malarstwa, galeria 
Dymlingen, Jönköping.

Hugo giza35 

Natalia rozmus36 
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peron  2012

akryl, płótno, 60 × 50 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.

patelnia  2014

akryl, płótno, 110 × 150 
cm, sygn. p.d.: SZAWEŁ 
PŁÓCIENNIK

Absolwent Studium Plastycznego 
Collage. Obecnie student wydzia-
łu malarstwa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie; twórca 
komiksów („Sprane Dżinsy i Szta-
ma”, „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 katego-
rii komiks/książka w roku 2013 
(za album „Moja Terapia”); wy-
różnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Na Rysunek Satyrycz-
no-Humorystyczny, organizowa-
nym przez Muzeum Karykatury w 
Warszawie, za pracę „Nie Masz 
Cwaniaka Nad Warszawiaka”, w 
roku 2013.Wystawy: Galeria Na 
Antresoli, Pałac Kultury i Nauki 
(2003) – wystawa rysunków, 
Klub Projekt, Warszawa (2012), 
„Dezintegracja Płócienna” – wy-
stawa obrazów.

Natalia Hirsz37 

Szaweł płóciennik38 
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przebudzenie ii  2014

akryl, olej, płótno, 80 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
Joanna Półkośnik „Przebudzenie II” 2014

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Archi-
tektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej– 
dyplom z wyróżnieniem Marszałka Województwa 
Podlaskiego. Od najmłodszych lat interesowała się 
rysunkiem i malarstwem. Tematów do obrazów szu-
ka w otaczającym ją świecie, własnej codzienności. 
W pracach chętnie przedstawia ludzi, starając się 
ukazać ich urodę oraz skomplikowane procesy życia 
wewnętrznego, często wyrażane poprzez emocje 
w gestach, czy mimice. Próbuje uchwycić wyjątkowość 
chwili, w której akurat się znajdują. Maluje również 
pejzaże.Mieszka i tworzy w okolicy Białegostoku.

conVerSAtion And 
MonologueS  2014

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

W 2005 r. ukończyła ASP w Łodzi dyplo-
mem z Malarstwa i Rysunku. Projektantka 
odzieży i obuwia. Jej prace pojawiały się 
na licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w całej  Polsce. Finalist-
ka konkursu „Oskary Fashion”. Udział 
w licznych wystawach zbiorowych 
(2000–2006): Radom, Poznań, Cieszyn, 
Kraków, Nowy Wiśnicz, Łódź, United 
Kingdom, Sztokholm. Kilka wystaw in-
dywidulnych: 2004 r. – w Galerii Forum 
w Łodzi; 2005 i 2008 r. – w budynku 
Polskiej Akademii Nauk, Klub Nauczy-
ciela, Łódź; 2012 r. – wystawa rysunku, 
malarstwa, grafiki, Galeria Chełm, Chełm.

Joanna półkośnik39 

Marta Szarek40 
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to miasto jest jest jak 
sen  2010

olej, płótno, 90 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie. 

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakow-
skiej ASP, dyplom w pracowni prof. Jacka 
Waltosia w 2009 r. Stypendystka Ecole Na-
tionale Superieure des Beaux- Arts w Pary-
żu, w ramach programu Sokrates-Erasmus. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ry-
sunkiem i fotografią. W twórczości artystki 
dominuje surrealizm, zwłaszcza idea łącze-
nia w swobodny sposób różnych, pozor-
nie odległych od siebie światów. Obecnie 
pracuje nad projektem malarskim opartym 
o tekst Alfreda Kubina pt. „Po tamtej stro-
nie”. Brała udział w licznych wystawach 
m.in.: „Mały format 2013” nagroda „Pa-
leta” Klubu Malarzy ZPAP OK., Galeria Dy-
ląg, Kraków, 2013; wystawa pokonkursowa 
III Triennale Malarstwa Animalis, Galeria 
MM, Chorzów, 2014; wystawa pokonkur-
sowa 12 Międzynarodowy Jesienny Salon 
Sztuki- Medal Rektora Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, BWA, Ostrowiec Święto-
krzyski, 2014.

Sztuka weźmie odwet  2011

olej, płótnie, 75 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Liceum Plastycznego im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy. W 2014 ukoczńczył stu-
dia pierwszego stopnia na kierunku malarstwo na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie 
studiuje malarstwo drugiego stopnia w tejże uczel-
ni. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i zdobywca 
wyróżnień w konkursach artystycznych

Blanka dudek41 

Sebastian trzoska42 
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trójkąty  2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.g.: 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 komik-
sów. Jego dalsze zainteresowanie 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, abstrak-

cji 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 pozostają otwarte na głębszą i szerszą interpretacje.

Mikołaj czechowski43 



31

Horyzont  2014

tryptyk, olej, żywica, 
płótno, 20 × 50, 50 × 50, 
20 × 50 cm, sygn. w części 
środkowej p.d.: 14 
KRutkowska

Studentka na Wydziale Ma-
larstwa Wrocławskiej ASP. Jej 
główną inspiracją jest surre-
alizm. Krajobrazy przedsta-
wiające głębię, surowe pej-
zaże, obrazy, które skupiają 
się na jednym motywie, po-
wodują, że widz – patrząc 
na nie – czuje jakby zapra-
szały, a  nawet wciągały go 
do środka. Głębia obrazów 
prowokuje nie tylko do roz-
myślań i zastanowienia, lecz 
wręcz wywołuje stany prawie 
medytacyjne. Pozorny spo-
kój, a jednocześnie ukryta 
w dziełach akcja sprawiają, 
że dla niektórych z widzów, 
obrazy stają się miejscem 
ucieczki od trudnej codzien-
ności.

przystawka  2014

akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
na odwrocie: Jolanta Lach, 
„Przystawka”, 2014

W latach 2007–2010 studentka na 
PWSW w Przemyślu na kierunku 
Architektura Wnętrz. Absolwentka 
Wydziału Artystycznego UMCS w Lu-
blinie. Dyplom z wyróżnieniem z ma-
larstwa uzyskała w 2013 r. Zajmuje się 
malarstwem olejnym i akrylowym. In-
spirację do swoich prac czerpie głów-
nie z obserwacji otoczenia i zachowań 
ludzi, eksperymentuje również z ma-
larstwem abstrakcyjnym.

Katarzyna rutkowska44 

Jolanta lach45 
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plaça d’espanya, Z cyklu 
„España”
akryl, płótno, 85 × 75 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, Wydział Ma-
larstwa, specjalizacja: malarstwo w architekturze 
i urbanistyce, aneks z grafiki warsztatowej. Laure-
atka 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych „Promocje 2012” pod Patronatem Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mar-
szałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta 
Miasta Legnicy. Stypendystka Rektora ASP we 
Wrocławiu (2011–2012). Uczestniczka kilkudzie-
sięciu wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. 
indywidualna wystawa malarstwa w Pałacu Kultu-
ry Zagłębia, wystawa zbiorowa wraz z Andrzejem 
Kwietniewskim „My Polacy” w BWA Awangarda 
we Wrocławiu. W ostatnim czasie uzyskała także 
Nominację do II Przeglądu Młodej Sztuki „Świe-
ża Krew”, we wrocławskiej Galerii Socato oraz 
wzięła udział w 7. Międzynarodowym Triennale 
Grafiki Art–Bitola 2012 w Macedonii. O swoim 
malarstwie mówi: „Moje prace są synonimem 
wędrówki, drogi. Odnoszą się do osobistych po-
dróży, a co się z nimi łączy, intymnych przeżyć 
i wynikających z nich refleksji. Prace osiągają róż-
ne formaty, jak różna – daleka, czy bliska może 
być wędrówka. Każda przebyta przez nas droga, 
tworzy linię. Pozostawiamy po sobie ślady budu-
jące nasz indywidualny, mentalny rysunek, który 
finalnie staje się naszym odbiciem...”.

landscape Xi  2014

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

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Pla-
stycznej. Studia na Wydziale Malar-
stwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu pod 
kierunkiem: prof. M. W. Kuczmy, prof. 
J. Jaroszewskiego, prof. J. Merkla. 
Uprawia malarstwo, rysunek, foto-
grafię, assamblage. Uczestnik wielu 
wystaw i konkursów. Inspiruje się pej-
zażem, przyrodą i otoczeniem, które 
przetwarza na własny sposób. Prace 
w kolekcjach prywatnych w Polsce i za 
granicą.

Natalia 
karasińska46 

Bartosz Hoppe-Sadowski47
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My island, z serii Back 
to nature  2013

akryl, płótno, 92 × 73 cm, sygn. p.d.: 
MARTA ZAWADZKA 2013 oraz na 
odwrocie

Architekt i malarka. Ukończyła studia na 
wydziale Architektury i Urbanistyki na 
Politechnice Białostockiej.Przez wiele lat 
realizowała się zawodowo jako architekt 
i nauczyciel malarstwa, jednak od kilku 
lat zajmuje się już tylko malarstwem. Na 
jej indywidualny styl składa się ekspresja 
i bardzo dynamiczna paleta barw. Po-
szukuje przyjemnych uczuć, celem jest 
aby obrazy emanowały estetyczną przy-
jemnością. W twórczości odcina się od 
ciężkich destrukcyjnych emocji. Współ-
pracuje z galeriami w Anglii i USA – jej 
prace cieszą się zainteresowaniem na 
całym świecie. Swoje prace wystawiała 
m.in. w Belgii, Anglii, Portugalii, USA.

pejzaż morski  2014

akryl, płótno, 60 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent warszawskiej ASP, Wydzia-
łu Grafiki, dyplom uzyskał w pracowni 
Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. 
S. Wieczorka. Zajmuje się malarstwem 
i video-artem, produkcją krótkich fil-
mów. W pracach malarskich widoczna 
jest inspiracja sztuką i teologią religii 
monoteistycznych. Szczególnie interesu-
jące jest zagadnienie ikoniczności i iko-
noklazmu oraz poszukiwanie sposobu 
na pokazanie świata, który przedstawia-
ny był przez sztukę sakralną. W więk-
szości prac malarskich punktem wyjścia 
są rozważania związane z pejzażem. To 
syntetyzowane kompozycje budowane 
barwami dobieranymi pod względem 
znaczenia koloru.

Marta 
zawadzka48 

Tomasz  
chodkowski49 
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Autumn bubbles  2014

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 
2014

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Ma-
larstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, 
R. Łaciaka i G. Bednarskiego. W 2008 r. kończył 
Studium Podyplomowe na Politechnice Krakow-
skiej z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aran-
żacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył 
w wielu krakowskich wystawach oraz w Między-
narodowym Plenerze w Rawennie (2007).

królowa nocy jako 
Fakirka  2014

akryl, płótno, 30 × 30 cm, sygn. l.d. 
ro|ix|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 pody-
plomowy z zakresu Arteterapii w Polskim 
Instytucie Ericksonowskim (2008). Dyplom 
z malarstwa pod kierunkiem prof. R. Hun-
gera (temat: „Spotkani w barze”). Aneks1 
w pracowni fotografii prof. L. Bartoszko, 
Aneks 2 w pracowni rysunku prof. Z. Olej-
niczaka. Wraz z mężem Sebastianem two-
rzy Duet Artystyczny robosexi. Obszary na-
szych działań to: obiekt, instalacja, video, 
performance... Uczestniczka wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, w 2012 m.in. 
„Królowe nocy” – wystawa indywidualna 
malarstwa Galeria Młynek, DK Działdowska, 
Warszawa oraz „wir fahr’ n nach Lodz” – 
zbiorowa wystawa malarstwa, Niemcy 
(Norymberga, Stuttgart, Koln, Hamburg).

Dominik Smolik50 

Roksana  
kularska-król51 
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twarze  2012

dyptyk, olej, płótno, 
100 × 160 cm, sygn. u dołu: 
K.MISIÓRSKA 2012

Prawniczka z wykształcenia – ma-
larka z zamiłowania. W 2010 r. 
laureatka 2 nagrody w III Kon-
kursie Malarskim Galerii Zadra; 
w 2011 r. laureatka II nagrody 
na plakat “Liberty in the Law” 
Akademii L. Koźminskiego; 
2011 r. – stypendium artystyczne 
Prezydenta Miasta Legionowo. 
Uczestniczka wielu wystaw zbio-
rowych, m.in.: w Bielsko-Białej, 
Warszawie, Pruszkowie.

la dolce vita  2014

akryl, płótno, 90 × 70 cm, sygn l.g.: Ula Teperek, la 
dolce vita, 2014

Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk 
plastycznych, warszawskiej APS. Dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Wróblewskiej, uczestniczyła w warsz-
tatach w pracowni M. Kiesner. Brała udział w wystawie 
zbiorowej Galerii Zadra, 2011, oraz licznych wystawach 
Instytutu Edukacji Artystycznej. Prace artystki znajdu-
ją się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. 
Stypendystka programu Kreator Innowacyjności reali-
zowanego w San Francisco. Zajmuje się malarstwem, 
fotografią i rysunkiem.

Katarzyna Misiórska-Skiba52 

Urszula teperek53 
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dzbanki  2014

akryl, tusz, 45 × 45 cm, sygn. na 
odwrocie

W 1996 r. ukończyła wydział archi-
tektury Ukraińskiej Akademii Sztuk 
w Kijowie, w pracowni prof. I. Szpa-
ry. Zajmuje się grafiką, malarstwem, 
ilustracją książkową oraz projekto-
waniem wnętrz. Prowadzi zajęcia 
plastyczne z dziećmi. W 2007 r. była 
stypendystką programu „Gaude Po-
lonia” Ministra Kultury RP. W 2010 r. 
jako ilustrator współpracowała z pi-
smem Zwierciadło (ilustracje do 
powieści filmowej Macieja Stuhra). 
Obecnie mieszka i pracuje w Kijowie. 
Brała udział w licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w Ukra-
inie, Polsce, Niemczech, Słowacji 
i w Czechach.

Święta wśród krzewów 
różanych  2014

akryl, płótno, 80 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie: Święta wśród krzewów 
różanych, Tomasz Tajak, Kraków 2014

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Kro-
śnie. Ukończył wydział aktorstwa w Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych, obecnie 
student drugiego roku studiów magister-
skich 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. Bo-
rowik-Pieniek. Zajmuje się malarstwem, 
rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją 
kultury. Od niedawna współpracuje z kra-
kowskim teatrem Plejada w charakterze 
scenografa. Autor kilku wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych. Jego prace znajdują 
się w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą.

Natalia pastuszenko54 

Tomasz tajak55 
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Silver sword  2013

olej, pozłota płatkowa, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent Malarstwa (2012) oraz Edukacji Artystycznej w Za-
kresie Sztuk plastycznych (2014) na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno – Artystycz-
nym w Kaliszu. Trzykrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza. Dwukrotny laureat Uniwersyteckiego 
Konkursu Sztuk Plastycznych Ars Universitatis. Zajmuje się 
figuratywnym malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem, 
poruszając się swobodnie w tradycyjnych technikach wyrazu 
artystycznego. Łączy malarstwo olejne z technikami pozłotni-
czymi. Pociągają go tematy głównie związane z człowiekiem, 
jego kondycją w kontekście kultury i norm społecznych oraz 
estetyka ludzkiego ciała. Autor kilku wystaw indywidualnych 
oraz uczestnik wielu zbiorowych w kraju i poza jego granicami. 
Członek Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzie-
ży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”.

Miłość na urlopie  2014

akryl, płótno, 54 × 65 cm, sygn. na 
odwrocie

Z pochodzenia Polka, urodzona w Wiel-
kiej Brytanii. Edukację artystyczną roz-
poczęła w Welsh College of Music and 
Drama, co pozwoliło jej potem praco-
wać w teatrze i telewizji w Londynie. 
Edukację kontynuowała w London 
College of Printing, następnie praco-
wała 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 dziesię-
ciu lat przedstawiała swoje prace na 
wystawach w Londynie i na południu 
Wielkiej Brytanii.

Jakub godziszewski56 

Ewa Wierzuchowska57 
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relikt XXXVii  2013

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. l.d.: MARTA 
BILECKA

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. 
Dyplom uzyskała w 2002 r. w Pracowni Malarstwa 
prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni Technik Drzewo-
rytniczych 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.

Marta  
Bilecka-dudzińska58 

Fragment 248  2014

technika mieszana, płótno, 90 × 120 cm, sygn. l.d.: 
S.J.A. Tomalak

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profe-
sorów: S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Z wy-
kształcenia jest technikiem chemikiem. Od 1975 r. zajmu-
je 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 sperymentuje, stosując au-
torskie techniki i technologie. Prace mają zróżnicowaną 
powierzchnię. Laureat II Konkursu Malarskiego Zadra 
2009. Jego prace wielokrotnie pojawiały się na wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych m.in.: Young Inter-
national Contest of Contemporary Art (2011), 7 Biennale 
Miniatury; Częstochowa (2012), „Pejzaż współczesny”; 
Częstochowa (2013), Triennale Małych Form, Toruń 
(2013), VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tka-
niny, Gdynia (2013), VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, 
Nowy Sącz (2013). 

Stanisław tomalak59 
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cierpliwość  2014

akryl, płótno, 140 × 70 cm, sygn. p.d.: Ruciak oraz na odwrocie pieczątką

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 ruciak60

Stanisław tomalak
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Fashion victims XXXXiV  2014

akryl, tempera, płótno, 61 × 46 cm, sygn. na odwrocie

W 2002 r. obroniła dyplom z malarstwa na Wydziale Pe-
dagogicznym Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie). 
W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem 
z malarstwa w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Prace 
prezentowała na wielu wystawach, m.in. w Galerii Pałacu 
Vauxhall w Krzeszowicach; Dominik Roztworowski Gallery, 
Kraków, 2009; „Kobiety bez granic” w Monachium, 2010.

Wiosenny las  2010

papier, technika autorska, jednorazowa matryca, 
52 × 42 cm, sygn. p.d.: Klaudia Warchoł

Ukończyła Politechnikę Radomską na Wydziale Sztuki ze 
specjalnością Grafika Warsztatowa, u prof. A. Markie-
wicza. Aktualnie studiuje Architekturę Wnętrz na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się wieloma 
dziedzinami sztuki, architekturą wnętrz, projektowaniem 
mebli, grafiką warsztatową, projektową cyfrową oraz 
malarstwem miniaturowym. Szuka nowych rozwiązań, 
technik oraz możliwości poszerzenia swoich umiejętności. 
Brała udział w wystawach „Inspirację Radomiem” (2005) 
i „Solec nad Wisłą- kontemplacje” (2006). Brała udział 
w konkursach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym: 
„ Elementy pejzażu z Radomia i okolic w twórczości Jac-
ka Malczewskiego” (wyróżnienie, 2004), VIII regionalny 
konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna” (III nagroda), 
konkurs plastyczny „Fotografia” POMOSTY Europejskie 
Spotkania Młodzieży Artystycznie Uzdolnionej (wyróżnie-
nie, 2006). Prace artystki znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach w Polsce i za granicą.

Ewa guzy-panagiotopoulou61 

Klaudia gałuszkiewicz62 
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ogród p. uli  2014

akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. 
l.d.: MK/14

Ukończyła PWSP w Gdańsku (obecnie 
ASP) na Wydziale Malarstwa i Grafi-
ki. Dyplom z malarstwa uzyskała 
w 1994 r., w pracowni prof. M. Świe-
szewskiego, aneks do dyplomu – 
grafika warsztatowa w pracowni 
prof. Cz. Tumielewicza, gdzie jest 
adiunktem.

Samotne 
pomieszczenia, 
łóżko  2013

olej, płyta, 40 × 35 cm, sygn. na 
odwrocie.

Absolwent ZSP w Kole na specjalizacji re-
klama wizualna u prof. J. Chodorowskiego. 
Obecnie student malarstwa na II roku na 
ASP w Gdańsku w pracowni prof. J. Czer-
niawskiego. Uczestnik wielu wystaw zbio-
rowych, plenerów oraz wystaw indywidual-
nych m.in. w Gdańsku.

Magdalena Hanysz-Stefańska63 

Patryk różycki64 
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zamknięte notatki iii  2014

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

Artysta malarz. Absolwent PLSP w Lublinie (dyplom ze spe-
cjalizacji Wystawiennictwo) i Wydziału Malarstwa gdań-
skiej ASP (dyplom w pracowni prof. W. Łajminga, aneks 
do dyplomu w pracowni intermedialnej pod kierunkiem 
prof. Witosława Czerwonki). Uczestnik wielu plenerów 
malarskich i wystaw. Jego prace eksponowane były m.in. 
w CSW Łaźnia (Gdańsk), CSW Zamek Ujazdowski (War-
szawa), Bunkier sztuki (Kraków). Obrazy Pawła Daciuka 
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za-
granicą.

laptop  2014

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 
M. Leśniak

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

Paweł daciuk65 

Magdalena leśniak66 
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koń 9–2  2014

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

Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Gdańsku. Zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdań-
sku. Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa rysunku” na UMK 
w Toruniu (2011), „Bliskoznacznie” – wystawa zbiorowa malarstwa 
w Muzeum ASP we Wrocławiu (2012); Wystawa dyplomowa „Wize-

runki Zoomorficzne” w Galerii Pionova w Gdańsku (2012); „Opowieści 
Niesamowite II” – las oliwski (2012); „Hortus Conclusus – Ogród 
szalony” – galeria Pionova w Gdańsku (2013); „I Pomorskie Triennale 
Sztuki” – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2013).

Edyta Hul67
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Alfa Serpentis  2014

akryl, brokat, płótno, 30 × 30 cm, sygn. l.g.: 
M. Wyłoga

Absolwentka ASP w Łodzi na wydziale Dru-
ku i Tkaniny. Dyplom z malarstwa w pracowni 
M. Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głów-
nie 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 De-
sign Festiwal 2013 r.

z cyklu podróże 
w nieznane  2012

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

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na 
ASP w Gdańsku w 1996 r. Bazując na pre-
cyzyjnej, wzorowanej na rysunkach starych 
mistrzów technice w sposób bardzo kon-
sekwentny 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 międzyna-
rodowych wystawach, m.in.: „ART. GENDA 
96”, w Kopenhadze, w Danii; „Prezentacja 
Polskiej Sztuki” w Parlamencie Bremen, 
w Niemczech, a także w Hiszpanii. W 2007 
r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie 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.

Monika Wyłoga68 

Eugeniusz 
ochonko69 
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Solitude  2012

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. 
p.d.: B. Stępniewska Patzer

Ukończyła PWSSP w Gdańsku. 
Dyplom w pracowni prof. S. Bo-
rysowskiego i w pracowni tkaniny 
prof. J. Wnukowej. Ma na swoim 
koncie wystawy indywidualne 
i udział w wystawach zbiorowych 
w Polsce, Finlandii, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Rosji i Japo-
nii oraz nagrody i wyróżnienia 
w konkursach.

latawiec i  2014

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.g.: Paweł Rogalski 
2014

Absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie, a obec-
nie student czwartego roku na Katowickiej ASP, wy-
dział malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. 
Zajmuje się głównie malarstwem i serigrafią. Jego 
prace znajdują się w kraju i zagranicą. Wybrane wy-
stawy: 2014 – „Młoda sztuka Polska”, Museu Nogu-
eira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 – „Odkrywka” 
(w Muzem śląskim) w ramach „Nocy Muzeów 2012”, 
Katowice; 2009 – wystawa pokonkursowa, Galeria Za-
dra, Warszawa.

Barbara Stępniewska-patzer70 

Paweł rogalski71 
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portret różowy  2014

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła studia związane z projek-
towaniem mebli na Wydziale Technologii drewna Poznańskiego Uni-
wersytetu 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.

Anna zalewska72
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dmuchawce, latawce, wiatr  2014

akryl, płótno, 120 × 40 cm, sygn.p.d.: PZ 2014

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 – Pra-
cownia Malarstwa. W 2007 r. odbyła stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej 
Kaus w Urbino we Włoszech.

Paulina zalewska73 

Willa juencke  2014

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

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Od lat zwią-
zany ze środowiskiem rysujących i malujących architektów z kręgu 
Warszawskiego Wydziału Architektury. Od 10 lat zajmuje się malar-
stwem akwarelowym nie tylko jako twórca, ale również nauczyciel. 
Czynnie bierze udział w plenerach w Polsce (Dolny Śląsk, Wrocław, 
Toruń, Kazimierz Dolny, Kalisz) oraz za granicą (Berlin, Barcelona, 
Sycylia, Paryż, Wiedeń). Maluje z pasji dla siebie, ale wykonuje również 
prace zlecone. Największa realizacja została wykonana w 2011 r. na 

zamówienie 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 niepowtarzal-
ność miejsc poprzez pokazanie światła, kolorów i przede wszystkim 
przestrzeni. W jego pracach dominują tematy miejskie, architektura, 
ale nie brakuje krajobrazów czy portretów. Od 2013 r. jest członkiem 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Grzegorz Wróbel74
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Szepty  2014

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: SZEPTY 
Dominika Jasińska Kraków 2014

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie, specjalizacja wyroby unikatowe, 
w 2011 roku ukończyła Krakowskie Szkoły Artystyczne 
na kierunku Projektowania Wnętrz i Przestrzeni. Stu-
diowała Grafikę Komputerową w Mediach w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie 
jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
W malarstwie często interesuje się ukrytymi emocjami 
zawartymi w twarzach portretowanych osób, jej uwaga 
skupiona jest głównie na człowieku. Zajmuje się także 
projektowaniem i aranżacją wnętrz, poszerza również 
wiedzę w zakresie fotografii analogowej. Brała udział 
w wystawach zbiorowych. Prace artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

chowanego  2013

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

Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego Edukacji Artystycznej specja-
lizacji malarstwo w pracowni prof. S. Biało-
głowicza. Zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym i monumentalnym, grafiką, rysunkiem 
i działalnością intermedialną. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: 
„Traktat o Manekinach”, Katowice; perfor-
mance „Rysowanie myśli” Festiwal Artfest, 
Mościce; wystawa międzynarodowa „Tra-
dycja a nowoczesność” w Nowym Sączu; 
Polsko–Słowackie Konfrontacje Malarskie, 
Rzeszów. Zdobył wyróżnienie w konkursie ię-
dzynarodowym „Tradycja a nowoczesność” 
w Szymbarku.

Dominika jasińska75 

Piotr kolanko76 
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Misiu kupił nową 
nieruchomość  2012

olej, płótno, 100 × 140 cm, 
sygn. na odwrocie: Bartłomiej 
Kownacki, “Misiu kupił nową 
nieruchomość” 2012 

W latach 1998–2000 studiował na 
Wydziale Sztuk Pięknych na UMK 
w Toruniu, a następnie w latach 
2000 – 2005 na Wydziale Ma-
larstwa na ASP w Warszawie 
(dyplom w pracowni prof. K. Wa-
chowiaka). W 2005 r. otrzymał 
Pierwszą Nagrodę w konkursie 
malarskim fundacji im. Franciszki 
Eibisch. W 2006 r. był finalistą 
konkursu malarskiego „Obraz roku 
2005” organizowanego przez cza-
sopismo Art & Business.

numer 26  2012

akryl, płotno, 100 × 90 cm, 
sygn. p. d. Delfina Olkowicz

Absolwentka ASP im. Włady-
sława Strzemińskiego w Łodzi. 
W 2006 roku otrzymała dyplom 
licencjata w zakresie projekto-
wania graficznego, a następnie 
w 2012 roku uzyskała dyplom 
magistra sztuki na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa. W kwietniu 
2014 odbyła się jej pierwsza 
wystawa malarstwa wspierają-
ca zryw Motoserca pt. “Pasja, 
prędkość, wolność” poświęcona 
motocyklistom.

Bartłomiej kownacki77 

Delfina 
olkowicz78 



50

continuum i, z cyklu 
Continuum Tempus  2010

olej, płótno, 73 × 92 cm, sygn. na odwrocie

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

Martwa natura 
z mieczykami  2013

akryl, płótno, 95 × 145 cm, sygn. p.d. 
i na odwrocie

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 jeden pełnometrażowy. Brał udział w licz-
nych festiwalach filmowych w Polsce i za 
granicą, otrzymując na nich nagrody spe-
cjalne i wyróżnienia. Zajmuje się rysunkiem, 
grafiką warsztatową i użytkową orazmalar-
stwem sztalugowym.

Wojciech kaleta79 

Longin Szmyd80 
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psinka  2014

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. p.d.: 
M. ŁODYGOWSKA, p.g.: PSINKA 014 oraz 
na odwrocie

Absolwentka PLP, które ukończyła z wy-
różnieniem. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Została wy-
różniona za prace z dziedziny malarstwa 
i fotografii. Realizuje się w także w projek-
towaniu graficznym. Żyje i tworzy w głuszy 
ziemi płockiej.

Vizualni 
gwałciciele  2014

akryl, olej, płótno, 65 × 81 cm, sygn. 
p.d. i na odwrocie: PZ.2014.

Absolwent wydziału Kulturoznawstwa 
SWPS w Warszawie, były student ASP 
w Poznaniu na wydziale Multimediów, 
obecnie kończy kierunek Realizacji Fil-
mowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi. Ar-
tystyczne pola jego działań to film, 
sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy 
wyświetlał m.in. w Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi, Centrum Sztuki Współ-
czesnej w Warszawie „Ekran Otwarty”, 
w 2010 r. Brał udział w akcjach promu-
jących młodych artstów taki jak: Sztuka 
wymiany, Aukcje Młodej Sztuki – Desa 
Unicum, ART INN, Sztuko Branie. Jego 
malarstwo to ekspresyjne, graficzne 
kompozycje, czasem groteskowe. In-
spiracje czerpie z twórczości Pollocka, 
Basquiata, Nowosielskiego, aborygeń-
skiej i afrykańskiej sztuki etnicznej.

Małgorzata  
łodygowska81 

Paweł zakrzewski82 
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bez tytułu
własnoręcznie wykonana  odbitka srebrowa 
(silver gelatine print) na papierze barytowym, 
nr  3/10, 30 × 40 cm, sygn.: JAROSŁAW 
JAREMA, bez tytułu, odb. 3/10 

Skupia się na relacjach zastanej rzeczywistości 
i świata kreowanego, realnością a fantazją. Stara 
się przedstawiać balans pomiędzy tymi dwoma 
elementami. Buduje 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 foto-
grafiach poszukuje relacji pomiędzy człowiekiem 
i przestrzenią. Pracuje w klasyczny sposób, robiąc 
zdjęcia na negatywie, a następnie własnoręcznie 
odbitki na papierze barytowym. Miał wiele wystaw 
indywidualnych, m.in.: „Akt”, Wałbrzych 2012; 
„Povidky”, Nachod, Czechy 2012; „Messa in Sce-
na”, Casarano, Włochy 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.

poranek w porcie  2014

akryl, płótno, 88,5 × 116 cm, sygn. na odwrocie

W latach 1997–2003 studiował na wydziale Ma-
larstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. 
z wyróżnieniem w pracowni prof. M. Olszew-
skiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. 
Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002.

Jarosław jarema83 

Tomasz  
kołodziejczyk84 
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Tomasz  
kołodziejczyk

W kuluarach  2014

akryl, płótno, 120 × 74 cm, sygn. p.d.: MŚ 2014 oraz na odwrocie

W latach 1997–2003 studiowała na wydziale Malarstwa i Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku, które ukończyła z wyróżnieniem 
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta 
Gdańska w latach 2001/2002. Finalistka konkursu „Obraz Roku 2003” 

oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
(2010). Ma na swoim koncie wystawy indywidualne w Austrii i zbio-
rowe w kraju i za granicą. Prace znajdują się w kolekcjach polskich 
i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

Marzena Ślusarczyk85
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gep-Art
linoryt, papier, 146 × 60 cm, odbitka 3/100, sygn. u dołu

Zajmuje się grafiką, malarstwem, malarstwem ściennym, fo-
tografią i projektowaniem graficznym. Absolwent Liceum 
Plastycznego w Gdyni Orłowie (dyplom z techniki fotografii) 
oraz Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom 
z wyróżnieniem w dziedzinie plakatu w pracowni doc. Jerzego 
Krechowicza). Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i autor wy-
staw indywidualnych. Wielokrotnie nagradzany w konkursach 
plastycznych, fotograficznych i filmowych.

you’ve 
changed...  2014

tusz, akryl, papier, 70 × 100 
cm, sygn. l.d. i na odwrocie: 
Twardowski

Freelancer i wolny rzemieślnik 
z wyboru. Absolwent Wydzia-
łu Architektury Wnętrz Ogrodu 
i Krajobrazu z krótkim „roman-
sem” z Grafiką Warsztatową na 
krakowskiej ASP Pracownia Wklę-
słodruku 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 autorskich 
(Kraków) i zbiorowych (Gdańsk, 
Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, 
Przemyśl).

Krzysztof janicki86 

Arkadiusz twardowski [k.i.M]87
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para  2013

akryl, tusz, papier, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: And. 
Domżalski 2013

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

Andrzej domżalski88 

Beta Air z cyklu Air dogs  2014

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, 31 × 26 × 33 cm, edycja limitowana, opis i sygnatura od spodu rzeźby. Numeracja- 
4/100/2014

W latach 1999–2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale 
rzeźby. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czynnie 
uczestniczył w działaniach autorskiej grupy Jacka 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 dydo89
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piskorowski Kacper  ---------------------26
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ruciak Sonia  ------------------------------60
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trzoska Sebastian  -----------------------42
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urbanek Piotr  ----------------------------13

Wierzuchowska Ewa  -------------------57

Wójcik Danuta  ---------------------------14

Wroński Andrzej  -------------------------11

Wróbel Grzegorz  ------------------------74

Wrzesiński Marek  -----------------------16

Wyłoga Monika  --------------------------68
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indekS ArtyStÓW

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: Dilan Abdulla, Dorota Kulawczuk

oprAcoWAnie kAtAlogu: Dilan Abdulla, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk

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

Natalia Sroka
Altea z cyklu El pueblo  2014
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