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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 konta:  
WBK XXI O/WARSZAWA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

 _______________________________________________________________________________________________________________
 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
Paweł Dąbrowski10

Pierwsze obrazy, które pamiętam z dzieciństwa, to portrety dzie-
ci Stanisława Wyspiańskiego. Pamiętam jak w domu rodzinnym 
w kuchni na ścianie wisiał kalendarz z reprodukcjami jego paste-
li. Byłem zafascynowany twórczością Wyspiańskiego, mogłem go-
dzinach patrzeć na jego rysunki. Mama czytała, a ja godzinami 
wgapiałem się w obrazy i już wtedy chciałem tak rysować. W tam-
tym okresie moje prace wypełniały dziwne postacie w kontrasto-
wych barwach. Moja mama zachwycała się, jakie są intensywne. 
Gdy byłem starszy, mama wróciła do pracy, a ja czasami trafiałem pod 
skrzydła dwóch sióstr, które pochodziły ze Lwowa. Słuchałem wów-
czas opowieści o wielkich balach i wyjściach do opery Lwowskiej. Było 
w tym coś, co bardzo mnie fascynowało. Siostry miały wielka starą 
szafę wypełnioną po brzegi cukrem i czekoladą na wypadek wielkiego 
kryzysu, a może i trzeciej wojny światowej. Dla kilkuletniego dziecka ten 
cały świat domu z początku XX wieku i dzikich chaszczy ogrodu był 
magiczną krainą, pełną tajemniczych obrazów zapachów dźwięków, 
gdzie można było całymi godzinami się bawić i jeść dojrzałe owoce. 
O tym, że chcę zostać malarzem, zadecydowałem w ósmej klasie szko-
ły podstawowej, a właściwie zadecydował mój nauczyciel od plastyki, 
który zachwycił się moją interpretacja jednego z kubistycznych obrazów 
Pabla Picassa. Niestety, szkoła średnia nie była tą wymarzoną, męczyłem 
się w niej podliczając słupki cyfr. Po skończeniu szkoły średniej trafiłem 
do Studium Plastycznego, gdzie w tamtym czasie zajęcia z rysunku 

prowadził pan Wiesław Rosocha. Raz jeden, oglądając moje rysunki, 
powiedział, że są trochę naiwne. Byłem wtedy bardzo zły, buntowniczo 
myślałem, że nie mogą być naiwne, przecież ja już nie byłem dziec-
kiem, nie malowałem jak dziecko. Znacznie później, w 2002 r., kiedy 
ukończyłem Katedrę Sztuki w Radomiu, praca dyplomowa składała się 
portretów i postaci świetlistych rozmalowanych, wtedy zaczęło brako-
wać mi naiwności.

Mój tata bardzo lubił zawsze pracować w drewnie, przyszedł taki 
okres, że całymi wieczorami siedział i strugał figurki z drewna li-
powego, frasobliwych Jezusów, Niepokalane Madonny, świętych 
ważnych i mniej ważnych i oczywiście popiersia marszałka Pił-
sudskiego. Gdy on tak strugał, to mój świat, świat moich obra-
zów powoli zaczynał wypełniać się aniołami, grającymi na wszyst-
kich możliwych instrumentach strunowych, dętych i perkusyjnych. 
Kiedy anioły przestały mieścić się w mieszkaniu i wszyscy znajomi, bliżsi 
i dalsi, zostali nimi obdarowani, stwierdziłem że wystarczy i więcej 
żadnego nie namaluję. Wtedy przypomniałem sobie o rodzinnych 
albumach, mama u pierwszej komunii, tata w wojsku z kumplami, 
fotografie babci i jej znajomych, zdjęcia ślubne: dziadków, rodziców, 
siostry od chrztu. Wszystkie te wydarzenia na nowo ożyły, zaczęły 
żyć własnymi kolorami, nie tymi z fotografii, ale kolorami z mojej 
wyobraźni.

Każdy obraz powinien bawić, 
inspirować, cieszyć oko, malować 
trzeba „ładnie”, w każdym obrazie 
powinna kryć się dusza, powinien 
świecić swoją wewnętrzną aurą. 
Bardzo ważnym elementem 
każdego mojego obrazu jest kolor, 
czasem cichy, subtelny delikatny, 
a czasem głośny, krzyczący, 
zabierający barwę wszystkim 
przedmiotom wkoło.

„Pierwsza komunia”  
olej na płótnie  
100 × 70 cm

„Kropelka krwi” olej na płótnie 55× 46 cm
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Może dlatego, że człowiekowi nigdy nie jest dobrze tam, gdzie jest, 
postanowiłem wybrać się do Hiszpanii. Kontakt z odmienną kulturą 
jest bardzo twórczy, inni ludzie nowe miejsca, nowe zapachy i smaki 
inny styl życia inna muzyka. I właśnie muzyka hiszpańska, szczególnie 
muzyka z Andaluzji, stała się dla mnie inspiracją. Moją ulubioną woka-
listką jest Concha Buika i to ona spowodowała, że na moich obrazach 
pojawiły się czarnoskóre kobiety. Wszystko, co hiszpańskie i latynoskie 
stało się dla mnie ważne i godne uwagi.

Każdy obraz powinien bawić, inspirować, cieszyć oko, malować trzeba 
„ładnie”, w każdym obrazie powinna kryć się dusza, powinien świe-
cić swoją wewnętrzną aurą. Bardzo ważnym elementem każdego 
mojego obrazu jest kolor, czasem cichy subtelny delikatny, a czasem 
głośny krzyczący zabierający barwę wszystkim przedmiotom wkoło. 
Z wyborem drogi malarskiej jest tak, że możemy robić wszystko, by nie 
chcieć malować, a i tak koniec końców kończymy przed białą powierzch-
nią płótna z garścią pędzli siedząc wiele godzin nad obrazem. Niezależnie 
od tego, co bym robił w życiu, to zawsze i tak znajdę czas na malowanie. 
Moje malarstwo bierze się ze wszystkiego co mnie otacza, inspirują 
mnie wspomnienia z dzieciństwa, piękne fotografie w albumie, ro-
ześmiane twarze na ulicy, wielkie niebieskie oczy które mnie mijają 
na spacerze, kolor nieba, morza, piasek na plaży, rdza i wiele innych 
rzeczy, o których nie pamiętam, a pojawiają się w moich pracach. 
Obraz „Julia” powstał pod wpływem piosenek Juliety Venegas, mek-
sykańskiej artystki popowej, która w swojej twórczości łączy elementy 
muzyki ludowej (latynoskiej) z popem, natomiast video do tych pio-
senek bardzo przypomina obrazy, które czasem potrafią być bardzo 
zabawne a kiedy indziej smutne.

oprac. SDA Warszawa

„Dom” olej na płótnie 55 × 46 cm

„Delmar” olej na płótnie 55 × 46 cm
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Przytyk/Tuwim  2013

akryl, płótno, 46 × 55 cm, sygn. p.d. i 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 Stowarzy-
szenia Otwarta Pracownia w Krakowie. Prace w zbiorach: Regionalna 
Zachęta Śląska, Katowice, BWA Galeria Bielska, Bielsko–Biała, Central-
ne 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. Michalika, 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).

Bartek Jarmoliński01 
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Żebraczka  2011

akryl, technika mieszana, płótno, 50 × 50 cm, 
sygn. na dole: „PP11” i na odwrocie: „Paulina 
Poczęta Zebraczka 2011” „P.Poczęta2010 „co 
będzie z takiej zebraczki, póki nie znajdzie się 
głupiec”.

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)). Wyróżnio-
na 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 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.

Pozdrowienie  2014

tusz, szlagmetal, akryl, akwarela, deska, 82 × 40 cm, sygn. p.d. Niewiński 
oraz na odwrocie

Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu. W trak-
cie nauki reprezentował szkołę na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Rysunku 
Malarstwa i Rzeźby, 2012 r. zdobył Grand Prix na I Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym „Śladami Kulisiewicza – szkice z podróży”, Kalisz 2012 r. 
Począwszy od 2013 r. studiuje na ASP we Wrocławiu na wydziale Rzeźby.

Paulina Poczęta02 

Kamil Niewiński03 
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Reiko  
z cyklu Bijin-ga  2014

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. 
l. d. MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła 
z wyróżnieniem PSP w Warszawie, 
dyplom z malarstwa u Z. Nowo-
sadzkiego. 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 wy-
różnienia w wielu konkursach pla-
stycznych, np. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wy-
stawach artystycznych m.in. w eks-
pozycji „Inspiracje” w warszawskiej 
galerii Kuluary/Studio oraz wysta-
wie Love is in the air” w salonie SDA 
na Nowym Świecie w Warszawie. 
Współpracuje z warszawskimi gale-
riami, jej obrazy znajdują się w wie-
lu kolekcjach prywatnych. Inspiracją 
jej malarstwa jest ludzka postać, 
portret ciała i duszy, zakompono-
wane w odrealnionym, zgeometry-
zowanym tle zdecydowanych barw. 
Natchnieniem pozostaje także este-
tyka i sztuka japońska.

Night  2014

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. p.d.: 
Szarek

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 zbio-
rowych w całej Polsce. Finalistka konkursu 
„Oskary Fashion”. Udział w licznych wysta-
wach zbiorowych (2000–2006): Radom, 
Poznań, Cieszyn, Kraków, Nowy Wiśnicz, 
Łódź, United Kingdom, Sztokholm. Kilka 
wystaw indywidulnych: 2004 r. – w Galerii 
Forum w Łodzi; 2005 i 2008 r. – w budyn-
ku Polskiej Akademii Nauk, Klub Nauczy-
ciela, Łódź; 2012 r. – wystawa rysunku, 
malarstwa, grafiki, Galeria Chełm, Chełm.

Marta Kurczyńska04 

Marta Szarek05 
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Czerwień  2011

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

W latach 2003–2008 studiowała na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2008 r. 
uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracow-
ni malarstwa prof. T.G. Wiktora, oraz dyplom 
w pracowni rysunku prof. M. Makiel-Hędrzak 
i prof. St. Góreckiego. Obecnie studentka Śro-
dowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni malar-
stwa prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Wzięła 
udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, autorka sześciu wystaw in-
dywidualnych.

Magdalena Bąk06 

Łowca  2014

akryl, płótno, 100 × 40 cm, sygn. na odwrocie: SZEPTY Dominika Jasińska Kraków 
2014

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, specjalizacja 
wyroby unikatowe, w 2011 roku ukończyła Krakowskie Szkoły Artystyczne na kierun-
ku Projektowania Wnętrz i Przestrzeni. Studiowała 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 czło-
wieku. 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.

Dominika Jasińska07 
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OCZEKIWANIE 2  2014

olej, plótno, 55 × 73 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 Paryżu, 
w ramach programu Sokrates-Erasmus. Od 
2014 środowiskowe studia doktoranckie 
w ASP w Krakowie. Zajmuje się malar-
stwem sztalugowym, rysunkiem i fotografią. 
W twórczości artystki dominuje surrealizm, 
zwłaszcza idea łączenia w swobodny spo-
sób różnych, pozornie odległych od siebie 
światów. Obecnie pracuje nad projektem 
malarskim opartym o tekst Alfreda Kubina 
pt. „Po tamtej stronie”. Brała udział w licz-
nych wystawach m. in.: „Mały format 2013” 
nagroda „Paleta” Klubu Malarzy ZPAP OK., 
Galeria Dyląg, Kraków, 2013; wystawa po-
konkursowa III Triennale Malarstwa Animalis, 
Galeria MM, Chorzów, 2014; wystawa po-
konkursowa 12 Międzynarodowy Jesienny 
Salon Sztuki- Medal Rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, BWA, Ostrowiec Świę-
tokrzyski, 2014.

Blanka Dudek08 

Zimna góra  2014

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

Absolwent Liceum Plastycznego w Rzeszo-
wie i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa 
i rysunku w 2008 roku. Pracuje  w Zakładzie 
Rysunku  na macierzystej uczelni.  Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem i konserwacją 
dzieł sztuki. Swoje prace wystawiał na licz-
nych wystawach indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i za granicą. Laureat  Nagrody 
Prezydenta Miasta Rzeszowa „Młode Talen-
ty” w dziedzinie kultury i sztuki, 1 Nagrody 
w VIII Konfrontacjach „Sacrum w sztuce” 
– Wadowice, wyróżnienia honorowego 
w 26 Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości 
Pedagogów Plastyki – BWA Rzeszów oraz 
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy 
w Ogólnopolskim Konkursie im. M. Micha-
lika na Obraz dla Młodych Malarzy, Triennale 
Malarstwa - Częstochowa 2014.

Marek Haba09 
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Julia  2014

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. l.d.: PD 2014

W 2002 r. ukończył Politechnikę Radomską, kierunek edukacja ar-
tystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest zafascynowany sztuką 

naiwną, ludową, a także sztuką nawiązującą do neoplastycyzmu. 
Zajmuje się malarstwem i ilustracją.

Paweł Dąbrowski10
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Snop
olej, płótno, 100 × 65 cm, sygn. na odwrocie.

W latach 2006–2011 studiował na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Laureat I nagrody w konkursie 
malarskim „Expositio Buma – przedsiębiorczość w archi-
tekturze Krakowa. W malarstwie interesuje go głównie 
tematyka miejska, istnienie człowieka w zurbanizowa-
nym świecie różnobarwnych fasad budynków, pojazdów 
i świateł neonów. Realizuje swoje pomysły nie ograni-
czając się tylko do techniki olejnej. Chętnie wykorzystuje 
również możliwości jakie dają farby akrylowe, czy też 
akwarele. Żyje oraz pracuje w Krakowie i coraz bardziej 
zagłębia się w świat malarstwa.

España  2014

akryl, płótno, 9 × 22 × 16 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa, spe-
cjalizacja: malarstwo w architekturze i urbanistyce, aneks 
z grafiki warsztatowej. Laureatka 22. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Malarstwa Młodych „Promocje 2012” pod Patrona-
tem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy. 
Stypendystka Rektora ASP we Wrocławiu (2011–2012). 
Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i indywidu-
alnych, m.in. indywidualna wystawa malarstwa w Pałacu Kul-
tury Zagłębia, wystawa zbiorowa wraz z Andrzejem Kwiet-
niewskim „My Polacy” w BWA Awangarda we Wrocławiu. 
W ostatnim czasie uzyskała także Nominację do II Przeglądu 
Młodej Sztuki „Świeża 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 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, tworzy linię. Pozostawiamy po 
sobie ślady budujące nasz indywidualny, mentalny rysunek, 
który finalnie staje się naszym odbiciem...”.

Konrad Stafiński11 

Natalia Karasińska12 
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Dziewczyna z gitarą  2013

olej, suchy pastel, węgiel, tapeta, 110 × 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”.

Pol boisko  2012

farby przemysłowe, tech. mieszana, klej i olej, płyta pilśniowa, 
71 × 93 cm, sygn. p.d. DENVER i na odwrocie: 2012 D. KĘDZIERSKI 
„DENVER”

Dawid Kędzierski „Denver” 1984 r. urodzony w Dynowie. Ukończył studia 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni malarstwa 
profesora Marka Pokrywki i doktora Antoniego Nikla. Dyplom z wyróżnie-
niem uhonorowany trzecią nagrodą im. Jerzego Panka w 2009 r. Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu Zakopane. Jest współzałoży-
cielem międzynarodowej grupy artystycznej Niezależna Akademia Frenety-
ków. Od 2011 roku prowadzi wraz z żoną Magdaleną autorską pracownię 
Inversja w Nowym Targu. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i in-
dywidualnych. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych plene-
rach malarskich i rzeźbiarskich oraz wystawach przeglądach artystycznych 
i konkursach. Uprawia malarstwo sztalugowe, rzeźbę, rysunek i LandArt. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach placówek kulturalnych oraz w ko-
lekcjach prywatnych w kraju i zagranicą miedzy innymi: Słowacja, USA, 
Brazylia, Japonia, Ukraina i Austria. Mieszka i pracuje w Nowym Targu.

Jakub Czyż13 

Dawid Kędzierski  
„DENVER”

14 
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Skrzydła  2010

akryl, płótno, 130 × 110 cm, sygn. na 
odwrocie: Katarzyna Janiec-Piłat „Skrzydła” 
2010r.

Absolwentka Wydziału Rzeźby Warszawskiej 
ASP i Wydziału Psychologii UW. W 2004 roku 
w Galerii Sztuki Fibak & Program zorgani-
zowała wystawę swojej pracy dyplomowej- 
obrazów ceramicznych, które teraz zdobią 
wnętrze jednego z nowoczesnych budynków 
mieszkalnych na warszawskim Śródmieściu. 
W 2010 roku zorganizowała wernisaż swoje-
go malarstwa połączony z wystawą w Traffic 
Club Warszawa. Bierze udział w aukcjach oraz 
organizuje coroczne wernisaże swojego malar-
stwa. W styczniu 2013 roku wydała książkę ze 
swoimi wierszami pod tytułem „Bajki Serca”, 
której opracowanie graficzne wykonała Maria 
Sanjuan-Janiec.

Sowa
akryl, impasto, płótno, 70 × 100 cm, 
sygn.

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dy-
plom 2013 r.). Skupia się na malarstwie 
sztalugowym oraz kolażach. Wzięła 
udział w wielu wystawach zbiorowych 
oraz prezentowała swoje prace na wy-
stawach indywidualnych. Ważniejsze 
z nich: Strangers in Paradise, Amster-
dam 2013: Prix de Peinture 2013, Paryż; 
Konkurs malarstwa „Postawy” I edycja, 
Galeria Centrum Innowacyjności, Wro-
cław, 2013 r. W 2013 r. jedna z jej prac 
otrzymała dwukrotne wyróżnienie przez 
kurator Galerii Saatchi Rebeccę Wilson 
poprzez dodanie do Nowej Kolekcji Ma-
gazynu Saatchi.

Katarzyna  
Janiec-Piłat

15 

Edyta Duduś16 
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Katarzyna  
Janiec-Piłat

Kozubnik _B  2012

akryl, kolaż, tektura, 70 × 100 cm, 
sygn. Weronika Kasprzyk Kozubnik

Studentka IV roku grafiki na ASP 
w Krakowie. Wolontariuszka i ko-
ordynatorka zeszłorocznej edycji 
Grolsch ArtBoom Festival. Uczest-
niczka wystaw zbiorowych w kraju 
i za granicą. Otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Untouchable, który od-
był się w ramach Mediations Bien-
nale 2011 w Poznaniu. Zajmuje się 
grafiką projektową, warsztatową, 
fotografią i malarstwem. Od 2011 r. 
realizuje wielkoformatowe malowi-
dła naścienne.

AUTO5  2014

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p. d.: „A. Nagórska 2014” oraz na odwrocie: A. Nagórska, Gdańsk 2014

Zajmuje się malarstwem, grafiką i aranżacją przestrzenną wystaw. Jest absolwentką gdańskiej ASP, gdzie skończyła wydział Edukacji Artystycznej 
i Animacji Kultury. Jej prace można było obejrzeć na kilkudziesięciu wystawach, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, w kraju i za granicą 
(m.in.: w Szwecji, Niemczech i Japonii). W 2013 r. była laureatką I Triennale Sztuki Pomorskiej, organizowanego przez Państwową Galerię 
Sztuki w Sopocie. Od wielu lat ważne miejsce w jej dorobku zajmuje malarstwo marynistyczne, aktywnie wspiera działania stowarzyszenie 
Marynistów Polskich.

Weronika 
Kasprzyk17 

Agnieszka Nagórska18 
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Wyjście z lasu  2014

olej, płótno, 80 × 120, sygn. p.d. Piotr Prażmowski

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. 
Obroniony dyplom w 2014 roku z malarstwa sztalu-
gowego pod kierunkiem prof. nadzw. S. Żukowskie-
go i aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem 
dr A. Snoch-Pawłowskiej. Uczestnik 7 i 8 Międzyna-
rodowych Biennale Miniatury w Częstochowie w latach 
2012 – 2014, XV Międzynarodowych Biennale Małej 
Formy Graficznej i Exlibrisu w Ostrowie Wielkopolskim 
2014, Uczestnik 8 Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 
2013.Obecnie zajmuje się malarstwem i grafiką kom-
puterową.

Piotr Prażmowski19 

NR 396  2014

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

Dyplom w 2001 na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem geo-
metrycznym, gdzie główną rolę odgrywa koncepcja, 
konstrukcja i kolor. Wystawy indywidualne i grupowe 
w kraju i za granicą, m.in.: „Geometria oka” (2006) 
Warszawa, „Kalejdoskop” (2007) Warszawa, „O obro-
tach barw” (2008) Warszawa, „Geometrie der Farben” 
(2009) Hannover, „Poza czasem” (2009) Warszawa, 
„Hasior – Reinkarnacje” (2012) Zakopane, „Dom Ko-
bro” (2012) Łódź. Prace w kolekcjach polskich i zagra-
nicznych.

Małgorzata  
Jastrzębska20 
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Czarnoksiężniku, gdzie jesteś  2013

olej, płótno, 55 × 110 cm, sygn. na odwrocie: „Czarnoksiężniku, gdzie jesteś”, cz.I, cz.II., R.Bubel, Kraków 2013

Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, dyplom w pracow-
ni prof. Z. Grzybowskiego w 1997 r. Uprawia malarstwo, rysunek 
i techniki pokrewne. Posługuje się tradycyjnymi środkami malarskiej 
ekspresji, ugruntowanymi w XX w. Podkreślając wartość gestu i eks-
presyjnej plamy, studiuje relacje między przedstawieniami popularnie 
nazywanymi figuratywnymi i abstrakcyjnymi. Upiera się przy twierdze-

niu, że każdy obraz jest abstrakcyjny. Aktualnie pracuje nad cyklami, 
nazywanymi roboczo: „Postaci i miejsca” i „Obiektyw i ekran”. Ostat-
nie wystawy: „Art & Go”, 2009, wystawa zbiorowa, Aleph Gallery, 
Ciudad Real, Hiszpania; „Akt”, 2010, Galeria Barwoteka, Kraków; 
„Elementy. Labirynt”, 2011, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, 
Kraków; „STILL NATURE”, 2013, Soho Factory, Warszawa.

Robert Bubel21

Małgorzata  
Jastrzębska



18

Sjesta
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. 
p.d.:, MŁ i na odwrocie.

Absolwentka Historii Sztuki na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1998–2012), 
a także Studentka  III roku rzeźby na 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych pod opieką prof. Adama Myja-
ka. Uczestniczka stypendium zagra-
nicznego na Accademia di Belle Arte 
w Palermo. Brała udział  w wystawach 
zbiorowych – „Interwencje” w Palemo 
(Lipiec – sierpień 2012) , „Pierwszy Ma-
zowiecki Festiwal Malarski” Warszawa 
(grudzień 2013). Uczestniczka i orga-
nizatorka plenerów międzynarodo-
wych (polsko-litewski plener koncep-
tualny, polsko-włoski plener malarski).

Zielono mi  2014

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

Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uni-
wersytecie Śląskim w Cieszynie. Nagrody: I miej-
sce, Muzeum Narodowe w Kielcach „Aforyzmy 
Rysowane”. Wystawy indywidualne: AKMERIS 
Kielce, „Mitteleuropa” Stockholm, „Vintage Cur-
tains” Stockholm. Artystka inspiruje się głownie 
pytaniem o kondycję człowieka w odniesieniu do 
jego środowiska (konkretnego miasta czy grupy 
społecznej).

Anna Maria 
Łukasiewicz22 

Katarzyna  
ORNO Orońska23 
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Obraz Goons_2  2014

olej, płótno, 60 × 50 cm, sygn. p.d.: 
P.SMOGÓR

Urodzony w 1975 r. w Ząbkowicach Ślą-
skich. Ukończył filozofię na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz Państwowe Ognisko 
Artystyczne im E. Gepperta we Wrocła-
wiu.Posługuje się wieloma środkami wy-
razu: malarstwo, rysunek, projektowanie 
graficzne, collage, video i fotografia. 
Obserwator wpływu doświadczenia, cza-
su i przestrzeni na postrzeganie rzeczy-
wistości. W obrębie samego malarstwa 
używa różnych zabiegów formalnych 
oraz stylistyk. Bohaterem jego prac jest 
wielowymiarowość człowieka oraz wy-
paczenie percepcji. Tematycznie oscyluje 
pomiędzy sztuką zaangażowaną społecz-
nie a ekspresją ujęta w ramy wspomnień, 
niedopowiedzeń i wyobrażenia. Brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych 
oraz kilku indywidualnych. Wiele z jego 
prac jest w kolekcjach prywatnych w Pol-
sce, Grecji i Macedonii. Jego twórczość 
wciąż ewoluuje. Tworzy we Wrocławiu 
oraz w Kłodzku.

Piotr Smogór25 

Fashion victims 
XXXXXIX  2014

akryl, tempera, płótno, 
70 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: Ewa Guzy

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

Ewa Guzy24 
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Bez tytułu  2014

akryl, płótno, 40 × 40 cm, 12. sygn. 
i opisany na odwrocie

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP 
w Koszalinie i studia z historii sztuki na UG 
(gdzie obecnie się doktoryzuje). Najczęściej 
maluje abstrakcyjne pejzaże, które są dla 
niego pretekstem do eksperymentów z for-
mą i kolorem. Motywem powtarzającym się 
w jego obrazach są góry, których potęga 
i piękno stale go inspirują. Jego najnowsze 
prace, wciąż nawiązujące do pejzażu, łączą 
w sobie stylistykę abstrakcji geometrycznej 
i ekspresyjnej, fakturowej plamy. Wybrane 
wystawy: „Sztuka Młodych”, Galeria Sztu-
ki Disegno – BTD Koszalin 2013; „Odkrytki 
z pamięci”, CK Białogard 2013.

Wspomnienie
rysunek kolaż, tektura, 70 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie

Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Absolwenta 
Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Rze-
szowskim (specjalizacja z malarstwa w pracow-
ni prof. Białogłowiecza i prof. Boruty). Obecnie 
studiuje na Wydziale Malarstwa krakowskiej 
ASP. Zajmuje się malarstwem, scenografią oraz 
architekturą wnętrz. Wybrane wystawy: 2014 – 
wystawa zbiorowa, hotel Galaxy, Kraków; 2013 
– wystawa zbiorowa, Stary Browar, Poznań.

Dilan Abdulla26 

Renata Magda27
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Black Vagina  2010

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

Absolwent Realizacji Tv PWSFTViT w Łodzi, 
Kulturoznawstwa w Warszawie, były stu-
dent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
na wydziale Multimediów. Artystyczne pola 
moich działań to film, sztuka wideo, malar-
stwo, grafika.

Zbrodnia i kara  2012

tech. własna, 90 × 65 cm, sygn.

W 2007 roku obronił dyplom na kierunku: plastyka, specjalność: techniki graficzne, 
w Towarzystwie Nowoczesnej Edukacji Studium Policealne w Toruniu, a w 2008 – 
dyplom na kierunku rysunek i malarstwo – dekorator wnętrz, w zawodzie: plastyk 
– dekorator wnętrz, Niepubliczne Studium Projektowania i Reklamy, Towarzystwo 
Edukacji Bankowej S.A., zaś w 2013 – dyplom z wyróżnieniem na kierunku malar-
stwo, specjalizacja: malarstwo sztalugowe i malarstwo w architekturze (witraż), 
aneks z rysunku, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych, m. in.: „Otwarcie Zlewu” 
(Klub Fado, Aleksandrów Kujawski 2008), wystawie malarstwa towarzysząca 
koncertowi zespołu Napszykłat i poezji Rafała Derdy (Klub Fado, Aleksandrów 
Kujawski, 2010), „Rytuał”- wystawa malarstwa połączona z happeningiem, (Galeria 
nad Wisłą, Toruń 2013), „Między wschodem a zachodem” wystawa dyplomowa, 
(Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2013). Brał także udział w wystawach zbioro-
wych, m.in.: XVI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży (Toruń-2008), 
Szkic, studium, układ”, rysunek, malarstwo, grafika uczniów Danuty Ciechanow-
skiej z pracowni plastycznej ogniska pracy pozaszkolnej „Dom Harcerza”, (Toruń 
2009), Wystawa poplenerowa studentów Zakładu Malarstwa WSzP UMK w Toruniu 
(Dwór Artusa, 2010), wystawa pokonkursowa – V Konkurs Malarstwa – Zadra, 
(Galeria Zadra Warszawa, 2012), ”Działania Podstawowe” – wystawa towarzysząca 
XV Mogileńskim Spotkaniom Plastycznym (Mogilno, 2013), „Bałwan znad Wisły” – 
obiekt malarski prezentowany w przestrzeni otwartej, w ramach wystawy „Powódź 
Śmieci Szabrownicy” (Galeria nad Wisłą, Toruń, 2013), 9 triennale małych form 
malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, (Toruń, 2013), Sztuka Otwarta”, II Festi-
wal Sztuki Aktualnej Nowe Ciepło organizowany przez Miejskie Centrum Kultury, 
(Galeria Przestrzeń Gruzownia, Nowe Miasto Lubawskie, 2013) „Wystawa towa-
rzysząca 21 Spotkaniom Teatru Otwartego „Festiwal STO”, Teatr Terminus A Quo, 
(Nowa Sól, 2013), Dyplom 2013, Studentenwerke, (Getynga, 2013), Dyplom 2013, 
(CSW Znaki Czasu, Toruń, 2014) Drugie życie książki, wystawa książki artystycznej, 
(Podmurna 95 Toruń, 2014), XXII Aukcja Promocyjna, (Rynek Sztuki, Łódź-2014).

Paweł 
Zakrzewski28 

Grzegorz Wawrzyńczak29 



22

z cyklu Podróże 
w nieznane  2014

akryl, karton, 50 × 40 cm, sygn. u dołu

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na 
ASP w Gdańsku w 1996 r. Bazując na 
precyzyjnej, wzorowanej na rysunkach 
starych mistrzów technice w sposób bar-
dzo konsekwentny kontynuuje mieszanie 
świata rzeczywistego z fantasmagorią. 
W jego obrazach, poprzez intrygującą grę 
linii budujących przestrzeń tworzących 
lustra, w których niczym w powieściach 
Marqueza, świat realny ewokuje ten ukry-
ty, magiczny. Wystawał na wielu krajo-
wych i międzynarodowych 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 dziedzinie kultu-
ry 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 Hiszpa-
nii, księcia Alberta II z Monaco.

Sen/Pytania i odpowiedzi  2012–2014

tempera, akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: P.S

W twórczości posługuje się różnymi mediami. Jego projekty łączą 
tradycję sztuki konceptualnej, minimalnych działań efemerycz-
nych z refleksją na temat postprodukcji. Prace pokazywał m.in.: 
w Otwartej Pracowni w Krakowie, Austriackim Forum Kultury 
w Warszawie, Galerii Foksal oraz warszawskiej Zachęcie. Jego 
prace znajdują się w państwowych kolekcjach sztuki: Lubelskie-
go Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, BWA w Zielonej Górze 
oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. Austrii, 
Francji, Niemczech).

Eugeniusz Ochonko30 

Piotr Sakowski31 
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Dokąd  2014

akryl, olej, płyta, 29 × 47 cm sygn. na 
odwrocie: pisz piotr szwabe 14

„Malarz, poeta, instalator form prze-
strzennych, performer, wokalista, kurator. 
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta 
College of Art w Londynie oraz absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomysłodawca, organizator i uczestnik Eu-
ropejskiej Galerii Malarstwa Ściennego, Wę-
zeł 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. Vincenta van Gogha.”

Nie zdążyłem być w 2013 
na Krymie  2014

akryl, collage, deska, 30 × 18 cm, sygn. na 
odwrocie: pisz piotr szwabe 14

Piotr Szwabe32 

Piotr Szwabe33 
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John Davis na wodach 
zatoki Boca del Toro  2014

akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d. 
M.Rybka oraz na odwrocie

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

Bez tytułu  2013

fotografia cyfrowa, papier 
fotograficzny archiwalny, 2/11, 
40 × 60 cm, sygnowany na odwrocie.

Absolwent historii sztuki na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Warszawskiej Szkoły Fotografii. W swej 
twórczości podejmuje nieustanną próbę 
dotarcia do podświadomości zbiorowej 
społeczeństwa, w którym żyje. Jego foto-
grafie determinuje dążenie do wydoby-
cia z nieprzeniknionego bezkresu naszej 
podświadomości, tkwiących w niej ar-
chetypów oraz pragnienie wskrzeszenia 
zapomnianych mitów i nadania im aktu-
alnego sensu. W roku 2011 stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W 2009 i w 2011 r. jego prace 
z cyklu „Eldorado” oraz „Lis Paweł” 
wystawiane były podczas warszawskiej 
Nocy Muzeów w praskim klubie „Pa-
wiarnia”.

Mateusz Rybka34 

Marcin Libelt35
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Kochankowie  2014

olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Paweł Cukier 02/18/2014 https://www.youtube.com/watch? v=YFiUJ1h_9Nw

We wrześniu 2012 roku obronił pracę magisterską na ASP w Warsza-
wie. Jest autorem scenografii, wizualizacji multimedialnych i plakatów 
realizowanych w stołecznych teatrach. Projektuje scenografię do fil-
mów fabularnych, teledysków i reklam. W 2012 roku swoje malarstwo 
zaprezentował na wystawie indywidualnej pt, „Emo” na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie (Kurator Elżbieta Banecka). W 2013 roku 
Jego autorska twórczość została zaprezentowana na wystawach zbio-
rowych pt. „Pałac Kultury” w galerii Kordegarda w Warszawie (Kurator 
Paweł Althamer) oraz na wystawie „Rozprężenie napięcie” w galerii 
GaGa w Warszawie (Kurator Blanka Brown).

Paweł Cukier36
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Hierarchia  2014

olej, płótno, werniks, 120 × 80 cm, sygn. 
p.d. Campio oraz na odwrocie nalepka 
autorska

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie. Poza malarstwem zajmuje się 
obiektem artystycznym oraz site-specific. 
W swoich pracach poszukuje ciekawych kon-
trastów, zarówno formalnych jak i ideowych. 
Brał udział w wielu wystawach i konkursach 
sztuki współczesnej, m.in.: 2010 – Towot Squ-
at, Lublin; 2011 – No Budget Show 3, Korde-
garda, Warszawa i Świeża Krew, Socato, Wro-
cław; 2013 – Miasto (nie) idealne, Zachęta, 
Lublin i II Piotrowskie Biennale Sztuki, ODA, 
Piotrków Trybunalski. Swe prace prezentował 
też na wystawach indywidualnych: 2011 – 
Sweet shit, KSP, Kazimierz Dolny oraz 2013 
– Trash beauty, Galeria Biała, Lublin.

Gwiazdozbiór nad 
Wisłą  2011

olej, płótno, 129,5 × 146 cm ,sygn., 
dat. i tyt. na odwrocie: Piotr Kachny 
„Gwiazdozbiór nad Wisłą” / 2011

Urodził się w Kluczborku. Ukończył stu-
dia na UAM w Poznaniu na wydziale 
pedagogiczno artystycznym w Kaliszu 
na kierunku EASP (dyplom z malarstwa) 
oraz Natonal College of Art and Design 
(Dublin). Maluje od dwudziestego roku 
życia. Ponadto, zajmuje się fotografią 
artystyczną oraz fotomontażem. Jego 
drugą ogromną pasją jest muzyka.

Campio37 

Piotr Kachny38 
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Cielesność I  2012

piórko, tusz, akwarela, papier barwiony, 21 × 14,8 cm, 
sygn. p. d.

Maria Domalewska urodzona w 1987 rok w Namysłowie. 
Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej 
Górze o specjalizacji: snycerstwo, ukończyła w 2007 roku. 
Studentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Artystyczny, 
Instytut Sztuki w Cieszynie na kierunku: grafika. Obecnie 
w trakcie realizacji dyplomu magisterskiego. Dyplom licen-
cjacki zrealizowany w pracowni litografii dr hab. Krzysztofa 
Pastuły oraz w pracowni projektowania graficznego prof. UŚ 
dr hab. Ryszarda Pielesza. Udział w wystawach: „Graficy 
z południa” w 2012 rok w Bydgoszczy z udziałem profeso-
rów oraz studentów, Koła Artystyczno – Naukowego Litogra-
fów „Kurant” w galerii „Na Starówce” w Żorach – 2013 rok.

Mata Hari  2014

akryl, płótno, 30 × 40 cm, sygn. p.d. MH|14

Ukończyła PWSP w Gdańsku (obecnie ASP) na Wydzia-
le Malarstwa i Grafiki. Dyplom z malarstwa uzyskała 
w 1994 r., w pracowni prof. M. Świeszewskiego, aneks do 
dyplomu – grafika warsztatowa w pracowni prof. Cz. Tu-
mielewicza, gdzie jest adiunktem.

Maria Domalewska39 

Magdalena 
Hanysz-Stefańska40 
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Poranek  2012

akryl, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.: P. Żądło, oraz 
na odwrocie: „Poranek” P. Żądło, 2012 Kraków

Absolwentka Szkoły Artystycznego Projektowania Ubio-
ru w Krakowie. Laureatka dwóch nagród za kolekcję 
Enigma w konkursie Cracow Fashion Awards 2011. Oso-
ba, która w kreatywny sposób łączy modę ze sztuką. 
W 2014 r ukończyła Edukację Artystyczną w zakresie 
sztuk plastycznych I st. na Wydziale Sztuki UP w Kra-
kowie i obroniła dyplom artystyczny z wyróżnieniem. 
Obecnie studentka IV roku Edukacji Artystycznej na 
Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Uczestniczyła w wielu 
wystawach zbiorowych. Autorka dwóch indywidual-
nych wystaw: „ Rytmy Codzienności”, Kraków, 2012. 
Wystawa stanowiła kontynuację i rozwinięcie pracy 
dyplomowej SAPU, zrealizowanej pod kierunkiem 
prof. Grażyny Borowik – Pieniek. Istotą przedstawienia 
była martwa natura w formie abstrakcyjnej oraz wy-
stawa „Malarstwo” Kraków 2013, Autorska wystawa 
prezentująca różne wymiary myśli. Prezentowane przez 
autorkę malarstwo jest zróżnicowane pod względem za-
łożeń ideowych jak i rozwiązań formalnych. Jej dewiza 
to ponadczasowość w tworzeniu i byciu…. Malarstwo 
stanowi dla mnie bardzo ważną przestrzeń poszuki-
wań artystycznych, dzięki niemu kształtuje się moje życie 
duchowe. Ono uczy mnie wrażliwości, podejmowania 
rozwiązań, których interpretacja uruchamia wyobraźnię, 
uczuciowość, skłania do przemyśleń i refleksji, nadaje 
kierunek moim działaniom.

W turkusowym atelier  2007

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Delfina 
Olkowicz rok: 2007

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im Włady-
sława Strzemińskiego w Łodzi. W 2006 roku otrzy-
mała dyplom licencjata w zakresie projektowania 
graficznego a następnie w 2012 roku otrzymała 
dyplom Magistra Sztuki na Wydziale Grafiki i Ma-
larstwa. Dnia 26 kwietnia 2014 odbyła się pierwsza 
wystawa malarstwa artystki wspierająca zryw Mo-
toserca pt. „Pasja, prędkość, wolność” poświęcona 
motocyklistom.

Paulina Żądło41 

Delfina Olkowicz42 
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Wieża Babel  2012

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.

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 
plenerach międzynarodowych. Laureatka nagród, 
m.in.: Nagroda „Obraz Roku 2012”, Łańcut 2012; 
Biennale Młodych – Sztuki Piękne – nagroda w ka-
tegorii malarstwo – Radomsko 2012; I miejsce 
Artist Event „Belle Époque” Bad Gastein Austria 
2012; Nagroda Specjalna Muzeum Sztuki w Misz-
kolcu; Nagroda im. Jerzego Panka – I wyróżnienie 
za dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego 2010/2011; II nagroda za zestaw 
obrazów w pokazie poplenerowym „Żar” – I Eu-
ropejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu 2011.. 
w piśmie literacko-artystycznym FRAZA oraz na 
wortalu: artystycznestrony. pl. Członek ZPAP oraz 
Redaktor Naczelna biuletynu informacyjnego rze-
szowskiego okręgu ZPAP „Sztuka i Życie”.

Balony  2009

olej, płótno, 110 × 120 cm, 
sygn. na odwrocie: 
Marianna

Urodzona w 1988, studiuje 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod opieką pro-
fesora Leszka Misiaka.

Barbara  
Szal-Porczyńska43 

Marianna 
Serocka44 
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Kłopoty 
z sercem  2014

technika własna, akryl, płótno, 
100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 
Mirella Stern

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.

Nasłuchiwanie  2014

akryl, płótno, 60 × 120 cm, sygn. p.d.: ZALEWSKA

Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła studia związane z projekto-
waniem mebli na Wydziale Technologii drewna Poznańskiego Uniwer-
sytetu 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.

Mirella Stern45 

Anna Zalewska46
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Ewy  2014

akryl, płótno, 60 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: Anna Baranowska, tyt. EWY, 
2014r.

Absolwentka ASP w Krakowie. W sztuce, 
którą tworzy duże znaczenie mają tech-
niki malarskie, technologię i precyzję. 
Poza malarstwem olejnym, dyscypliną 
w której najczęściej się wypowiada jest 
ceramika. Uprawia fotografię, malar-
stwo, rzeźbę oraz stylizację wnętrz.

Hable Con Ella  2013

akryl, płótno, 60 × 90 cm, sygn. p.d. Emilia 
Gąsienica-Setlak 2013 oraz na odwrocie

Absolwentka zakopiańskiego ZSP im. A. Kenara 
(2005 r.). Studiowała w pracowniach prof. T. Kotkow-
skiej – Rzepeckiej i prof. L. Misiaka na Wydziale Ma-
larstwa ASP w Krakowie. Dyplom z aneksem graficz-
nym w pracowni drzeworytu prof. B. Migi otrzymała 
w 2011 r. Jej prace ilustrują okładki książek S. Minko-
wa „Siła nieczysta” (Wydawnictwo Scriptum, 2005) 
i „Nazwy wodne dorzecza” Wisły dr U. Bijak (Instytut 
Języka Polskiego PAN, 2013). Autorka jedenastu wy-
staw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu 
wystaw zbiorowych. Prace artystki znajdują się w pol-
skich zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych 
w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Anna 
Baranowska47 

Emilia  
Gąsienica-Setlak48 
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Swatki kuszą absztyfikantów
akryl, płyta, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Swatki 
kuszą absztyfikantów Kraków 2014 T. Tajak

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył 
wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych, 
obecnie student drugiego roku studiów magisterskich na 
kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycz-
nych Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Dyplom licencjacki 
z malarstwa w pracowni prof. P. Jargusza, a obecnie stu-
dent w pracowni prof. G. Borowik-Pieniek. Zajmuje się ma-
larstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. 
Od niedawna współpracuje z krakowskim teatrem Plejada 
w charakterze scenografa. Autor kilku wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą.

Mała górą...  2014

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

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych 
UMCS w Lublinie – specjalizacja z malarstwa w pra-
cowni prof. J. Wojciechowskiego. W 2003 r. obroniła 
pracę magisterską i dyplom magistra sztuki – kierunek 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 
Pracując nad różnymi realizacjami artystycznymi (m.in. 
projekty witraży), nie rezygnowała z malarstwa. Nadal 
maluje, a inspiracje czerpie z otaczającej ją rzeczywi-
stości. W malarstwie szczególnie pociąga ją ekspresja, 
silne emocje, tajemnica, zabawa kolorem, symbolami, 
wolnymi indywidualnymi skojarzeniami na temat rze-
czywistości i osobistych doświadczeń. Inspiruje ją ta-
niec współczesny, teatr, wybrana muzyka, ludzka du-
sza, egzystencja, ludzkie instynkty... Wystawiała m.in. 
w Akademii Centrum Kultury w Lublinie, Klubie Centrala 
w Lublinie oraz w Lipskim Centrum Kultury.

Tomasz Tajak49 

Danuta Wójcik50
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Między nami  2014

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 2014 Maciej Zabawa

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, gdzie 
w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa ściennego u prof. A. M. Łu-
bowskiego i malarstwa sztalugowego u prof. W. Sadley`a. Uprawia 
malarstwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem gra-
ficznym. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za gra-

nicą m.in.: w Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska 
Wybrzeża Gdańskiego, w Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
w Radomiu. Jest członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki w Gdańsku. Zdobył trzecią nagrodę w konkursie międzynaro-
dowym organizowanym przez www.artperiscope.com.

Maciej Zabawa51
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Plaża  2013

olej na płycie, 50 × 50 cm, sygnowany 
z tyłu, w lewym dolny rogu, nazwiskiem 
i datą.

W 2012 roku ukończył Zespół Szkół Plastycz-
nych w Kole o profilu reklama wizualna. Od 
2012 roku studiuje malarstwo na ASP w Gdań-
sku. Pierwszy rok w Pracowni Kształcenia 
Podstawowego profesora Krzysztofa Glisz-
czyńskiego. Drugi rok studiów w Pracowni 
Podstaw Malarstwa i Rysunku dr hab. Józefa 
Czerniawskiego.

J. d’Arc  2010

pastel, papier fabriano, 130 × 98 cm w oprawie, sygn. 
u dołu

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat 
specjalizuje się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynami-
kę, kontrasty, buduje obrazy, niczym reżyser teatralny swoje 
spektakle. Surrealistyczną akcję, napięcie, uzupełnia kolo-
rem, 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 obra-
zu. 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 indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg 
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.

Mateusz 
Ostrycharczyk52 

Aleksander Korman53 
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Putinówki  2014

akryl, płótno, 75 × 60 cm, sygn. na odwrocie.

Absolwent Studium Plastycznego Collage. Obecnie stu-
dent wydziału 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 na-
grody „Super Hiro” (plebiscyt magazynu „Hiro”) w ka-
tegorii komiks/książka w roku 2013 (za album „Moja 
Terapia”); wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie 
Na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny, organizowanym 
przez Muzeum Karykatury w Warszawie, za pracę „Nie 
Masz Cwaniaka Nad Warszawiaka”, w roku 2013.Wy-
stawy: Galeria Na Antresoli, Pałac Kultury i Nauki (2003) 
– wystawa rysunków, Klub Projekt, Warszawa (2012), 
„Dezintegracja Płócienna” – wystawa obrazów.

Równoległe wejścia  2014

technika własna, olej, płyta wiórowa, 19,5 × 69,5 cm, sygn. p.d. i na odwrocie, oprawa autorska.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym z pasją tworzenia, wrażliwością, 
determinacją realizowanych wielokierunkowych poszukiwań, przemy-
śleń, inspiracji przetworzonych przez pryzmat widzenia „ Innego Świa-
ta”. W swoich pracach podzielonych na cykle przedstawia postacie 
z „Innego świata” również takimi są koty, ptaki, pejzaże nieistniejących 
miast oraz obrazy w których rzeczywistość została zdematerializowana 
oraz kolaże różnego rodzaju. Ta, różnorodna twórczości – rozpozna-

walna autora – wymyka się z klasyfikacji polegającej na wartościowa-
niu, przypisywaniu jej do któregoś z panujących w plastyce kierunków 
formalnych. Prace musiały oddziaływać na odbiorców jeżeli pomimo 
różnic kulturowych znalazły się w zbiorach prywatnych w; Polsce, Nor-
wegii, Danii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, 
Włoszech, Anglii, USA, Kanadzie i Singapurze. Członek; b.P.P.”Sztuka 
Polska” Oddział Kraków, nr ewid. 1810.

Szaweł Płóciennik54 

Wiesław Kozub55 
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In the sun I, 
z cyklu Nice 
City   2014

akryl, płótno, 50 × 70 cm, 
sygn. p.d.: Marta Zawadzka / 
02.2014 

Architekt i malarka. Ukończyła 
studia na wydziale Architektu-
ry i Urbanistyki na Politechnice 
Białostockiej.Przez wiele lat re-
alizowała 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. Poszukuje przy-
jemnych uczuć, celem jest aby 
obrazy emanowały estetyczną 
przyjemnością. W twórczości 
odcina się od ciężkich destruk-
cyjnych emocji. Współpracuje 
z galeriami w Anglii i USA - jej 
prace cieszą się zainteresowa-
niem na całym świecie. Swoje 
prace wystawiała m.in. w Belgii, 
Anglii, Portugalii, USA.

Pupa 3  2014

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p. d.: Kati 
Dobrogo, oraz na odwrocie: Kati Dobrogo 
„Pupa 3” 2014

Kati Dobrogo pochodzi z Milanówka. Absolwent-
ka OSSP im. W.Gersona w Warszawie i wydziału 
Tkaniny i Ubioru na ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi. Obecnie rozpoczyna studia magisterskie 
na wydzielę Grafiki na ASP w Gdańsku. Laureatka 
konkursów: na Małą Formę Graficzną, Sztuki Pięk-
ne im. Władysława Strzemińskiego (2013) oraz na 
Kalendarz Muzeum Erotyzmu 2012 – Praca za-
mieszczona w kalendarzu- miesiąc kwiecień. Brała 
udział w wielu wystawach zbiorowych. Zajmuje 
się głównie malarstwem i grafiką warsztatową, 
zwłaszcza linorytem barwnym oraz projektowa-
niem druków na tkaniny. Tematyka, w której się 
porusza to człowiek. Przeskalowane portrety, akty 
lub kadry cielesne zostają odrealnione przez moc-
ne, nasycone kolory lub formę.

Marta 
Zawadzka 56 

Kati Dobrogo57 
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Zniewolony
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: „ 
Zniewolony/100x80/Jakub Malinowski”

Urodzony w  1989 r. w Lipnie. Absolwent  kierunku 
malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Dy-
plom wraz z aneksem z rysunku obronił w roku 2013. 
Brał udział w wystawach  w ramach międzynarodowego 
pleneru: Galeria Dworu Artusa, Toruń (2011), Iławskie 
Centrum Kultury, Iława (2011), Galeria Parkowa, Olsz-
tyn (2011), a także w wystawach zagranicznych: „Znaki 
Wilna” Ratusz, Wilno (Litwa, 2011), „Dyplomy 2013”, 
Getynga (Niemcy, 2013).

Spacer w chmurach  2014

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. na odwrocie: Jacek 
Malinowski olej 2014

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

Jakub Malinowski58 

Jacek Malinowski59 
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Kapliczka Wenus
olej, płótno, 120 × 70 cm, sygn. p.d. i na odwrocie

Urodzony 30.10.1992 r. w Łodzi. Od 2008 r. uczeń Liceum 
Plastycznego im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Tu malował 
i rysował pod okiem Pani profesor Grażyny Olczyk. Laureat 
kilkunastu nagród i wyróżnień na arenie międzynarodowej 
i krajowej. Uczestnik kilkunastu wystaw, w tym, w Pałacu Sztu-
ki w Krakowie. W roku 2011 otrzymał stypendium artystyczne 
Marszałka Województwa Łódzkiego. W latach 2011 i 2012 
został dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. W 2012 roku 
zrobił dyplom z grafiki na ocenę celującą. Od tego samego 
roku, bez egzaminów wstępnych został przyjęty na Akade-
mię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
na kierunek malarstwo. Tu malował pod opieką profesora 
Andrzeja Mariana Bartczaka, rysował w pracowni profesora 
Zbigniewa Purczyńskiego. Po urlopie dziekańskim, spędzonym 
na precyzyjnych studiach anatomii człowieka, w roku 2014 
został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie na kierunek malarstwo.

Martusia pod prysznicem  2014

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. p.g. „Kowal” i na 
odwrocie

Absolwent ASP w Krakowie. Ukończył studia na wydziale 
grafiki u prof. M. Wejmana, prof. W. Skulicza i prof. J. Świ-
derskiego. Interesuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką. 
W swoim malarstwie łączy abstrakcję z realizmem fotogra-
ficznym świata obiektywnego. Jego szczególnym osiągnię-
ciem jest okładka roku w 1991 (The Bulletin Newsweek) 
USA. Ma na koncie wystawy w kraju i za granicą m.in. 
w Australii.

Piotr Przybylski60 

Jerzy Kowal61 
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Na Wyspach Bergamutach  2014

akryl, płótno, 100 × 70 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 – Pracownia 
Malarstwa. W 2007 r. odbyła stypendium w Centrum Grafiki 
Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.

MEMORY OF WOOD  2014

olej, płótno, 100 × 73 cm, sygn.

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie obroniła dy-
plom z malarstwa w pracowni prof. K. Skarbka na 
Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, oprócz tego rysunek i fotografię. Ma-
larstwo jest dla niej podróżą i przede wszystkim po-
szukiwaniem i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie 
miejscami granicznymi w kondycji człowieka, na styku 
różnorodnych kultur, pomiędzy realizmem i symbo-
lizmem. Nie utożsamia się z żadnym nurtem. Bierze 
udział w wystawach pokonkursowych i indywidual-
nych w kraju i za granicą.

Paulina Zalewska62 

TATAI63
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Posąg kobiety II  2014

żywica szelakowa, olej, płótno, 100 × 110 cm, sygn. 
na odwrocie: G.Klimek 2014, Posąg kobiety II, 2014 
oraz monogram autorski 

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie. Ukończył wrocławską ASP, w pracowni malarstwa 
i rysunku prof. Wojciecha Lupy i dr Łukasza Huculaka 
oraz w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyka 
i dr Michała Sikorskiego, a także w pracowni rysunku 
prof. Przemysława Pintala. Nagradzany i wyróżniany 
m.in..: w konkursach malarskich „Kreatywny Wrocław”, 
Wrocław 2011; „Nowoodkryta” Wrocław 2013. Uhono-
rowany Nagrodą ArtNoble na Festiwalu intermedialnym 
M {i} aSTO Gwiazd dla najlepszych dyplomów 2013, 
Żyrardów 2013. Brał udział w licznych wystawach zbio-
rowych i indywidualnych: Triennale Rysunku w Lubaczo-
wie, Lubaczów 2014; V Konkurs im. Mariana Michalika, 
BWA Częstochowa 2014; „Artgeschoss”, Wolfenbuttel 
2014; Galeria Sztuki DNA, Wrocław 2012, 2014; „Po-
stawy 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; „Blisko-
znacznie”, ASP Gdańsk, Gdańsk 2012; konkurs sport 
I sztuka, Galeria PKOI, Warszawa 2012; Galeria Aquarel-
le, 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), Często-
chowa 2007; Konkurs „Wariacje na temat J.Fałata”, Pałac 
Ślubów, Częstochowa 2006.

Pożegnanie  2014

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn.p.d: T.Wojtysek 
2014 oraz na odwrocie: Tomek Wojtysek, Pożegnanie, 
100 × 130 cm, 2014r.

Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam stu-
dia na Akademii Jana Długosza, otrzymując w 2007 r. dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. W. Lu-
bosa (2007). Członek ZPAP Okręgu Częstochowskiego. 
W latach 2008, 2011 i 2012 został stypendystą Prezyden-
ta Miasta w dziedzinie plastyki. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i projektowaniem graficznym.

Grzegorz Klimek64 

Tomasz Wojtysek65 
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Tomasz Wojtysek

Behind  2014

olej, płótno, 90 × 72 cm, sygn: Kamila Gruszecka |Behind |2014

Absolwentka Liceum Plastycznego w Kielcach na specjalizacji tka-
nina artystyczna (2009r.) oraz tegoroczną absolwentka malarstwa 
w pracowni prof. Leszka Misiaka w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i tkaniną unikatową. Brała 
udział w wielu wystawach, zarówno indywidualnych, jak i zbioro-
wych, wśród których warto wymienić: Wystawę absolwentów ASP 
„Niezła Stuka”, Galeria w Bronowicach, Kraków 2014, Wystawę 

prac laureatów 13 edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, Dom 
Braci Jabłonowskich, Warszawa, 2014, Wystawę Najlepsze dyplomy 
2013/2014, Pałac Sztuki, Kraków, SZTUKOBRANIE vol. III. Targi Młodej 
Sztuki, Mały Rynek, Kraków, 2013, VERBINDUNG – POWIĄZANIA – 
vol. 1. Wystawę studentów ASP w Krakowie. Polski Instytut, Düssel-
dorf, 2012, wystawę tkaniny artystycznej z pracowni prof. Lilli Kulki, 
MOKSiR w Chrzanowie.

Kamila Gruszecka66
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I remember you  2014

akryl, tusz, złote płatki, płótno, 
80 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Ilustrator, projektant graficzny, artysta 
nowych mediów, twórca fashion movie. 
Absolwent PWSZ w Głogowie oraz Edu-
kacji Artystycznej w zakresie projektowa-
nia artystycznego i nowych mediów na 
Uniwersytecie Opolskim. Tworzy ilustracje 
modowe oraz prace w technikach wideo. 
Laureat licznych konkursów w zakresie pro-
jektowania graficznego.

Bez tytułu  2013

collage, technika własna, dykta, 80 × 80 cm, 
sygn. p.d. E.Karcz 13

W latach 1993 -1999 studia na ASP w Gdańsku na 
kierunku Architektura Wnętrz (pracownia malar-
stwa prof. A. Śramkiewicza). Dyplom w pracowni 
H. Smużyńskiego. Stypendystka MKiS. Maluje 
akwarele i pastele inspirowane architekturą stare-
go Gdańska i Sopotu oraz kompozycje w technice 
kolażu.

Mateusz Suda67 

Eliza Karcz68 
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bez tytułu
własnoręcznie wykonana odbitka srebrowa [silver 
gelatine print] na papierze barytowym, nr 3/10, 
wymiary: fotografia 30 × 30 cm, pp 50 × 70, 
sygnatura: Jarosław Jarema, bez tytułu, odb. 3/10 
[podpis]

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 fotogra-
fiach poszukuje relacji pomiędzy człowiekiem i prze-
strzenią. Pracuje w klasyczny sposób, robiąc zdjęcia 
na negatywie, a następnie własnoręcznie odbitki na 
papierze barytowym. Miał wiele wystaw indywidu-
alnych, m.in.: „Akt”, Wałbrzych 2012; „Povidky”, 
Nachod, Czechy 2012; „Messa in Scena”, 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; „Moder-
nistyczny Wałbrzych”, Wałbrzych 2012; „Uffo”, 
Trutnov, Czechy 2012; „World Pinhole Day” Zamek 
Książ 2012. Mieszka i pracuje w Wałbrzychu.

Istota  2014

olej, akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d. i na 
odwrocie.

Absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie na kierun-
ku formy użytkowe; absolwent Wyższej Szkoły Sztuki 
Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika – obrona 
dyplomu w listopadzie 2006 pod kierunkiem prof. L. Że-
browskiego; stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). 
Obecnie zajmuje się malarstwem naściennym, sztalu-
gowym, ilustracją oraz polichromią rzeźby.

Jarosław Jarema69 

Maciej Wierzbicki70 
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Zwierzę 8–1  2014

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

Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa 
na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, ry-
sunkiem i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdańsku. 
Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa ry-
sunku” na UMK w Toruniu (2011), „Bliskoznacz-
nie” – wystawa zbiorowa malarstwa w Muzeum 
ASP we Wrocławiu (2012); Wystawa dyplomo-
wa „Wizerunki 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 Ga-
leria Sztuki w Sopocie (2013).

Śnienie  2014

olej, akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygnowany 
p.d.: J.MISZTAL 2014

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ce-
ramiki 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 znaj-
dują się w kolekcjach różnego rodzaju insty-
tucji, a także osób prywatnych w kraju jak i za 
granicą

Edyta Hul71 

Joanna Misztal72 
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Welcome  2013

olej, płótno, 89 × 140 cm, sygn. na odwrocie: Filip Pręgowski, Welcome, 2013.

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w dziedzinie 
konserwacji dzieł sztuki. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie tech-
nologii XVII – wiecznego malarstwa flamandzkiego pod kierunkiem 
prof. J. Flika w 1998 r. Zajmuje się malarstwem i teorią sztuki, pracuje 
także jako konserwator dzieł sztuki. Bierze udział w ogólnopolskich 
i międzynarodowych wystawach malarstwa. Autor kilku wystaw in-
dywidualnych. Laureat nagród i wyróżnień. Członek ZPAP oraz mię-

dzynarodowego stowarzyszenia krytyki artystycznej AICA. W 2009 r. 
obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk o sztuce pod kierunkiem 
prof. dr hab. J. Malinowskiego w Zakładzie Historii Sztuki Nowocze-
snej UMK. Autor książki „Francis Bacon. Metamorfozy obrazu” (War-
szawa, 2011) oraz artykułów z zakresu teorii sztuki nowoczesnej. Od 
października 2012 r. prowadzi zajęcia na kierunku Krytyka Artystyczna 
na Wydziale Sztuk Pięknych macierzystego uniwersytetu.

Filip Pręgowski73
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Metropolie 46  2014

akryl, płótno, 80 × 120 cm, sygn. p.d.: Figurska

Absolwentka ASP im. Strzemińskiego w Łodzi. W 1999 r. 
obrona dyplomu z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa 
prof. W. Garbolińskiego oraz w Pracowni Projektowania 
Ubioru prof. A. Nawrota. Obecnie zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, pracą projektową i ilustratorską.

Zamknięte 
notatki II  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.

Agnieszka Figurska74 

Paweł Daciuk75 
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Ekspresja z Martą  2013

olej, akryl, płyta, 110 × 110 cm, sygn. na 
odwrocie oraz pieczątką.

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.

Stadium  2009

technika mieszana, papier, 70 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie Piotr Woroniec jr „Stadium” 2009

Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Dyplom w roku 2005 w pracowni malar-
skiej prof. I. Popiołek – Rodzińskiej. Swoje prace pre-
zentował na licznych wystawach w kraju i zagranicą, 
m.in. 2005, „Oblicza” Teatr Maska- Rzeszów; 2010, 
„Surdus – Głuche” -Centrum Sztuki Współczesnej So-
lvay w Krakowie; 2011, Obrazy Rysunki – Galeria Mała 
BWA Rzeszów; 2012, „ Woron Raster” – Galeria Korek –
Krasne; 2012, „Modele zastępcze” – Targowa 10 – Rze-
szów. Laureat I Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu 
„FOTA-TON II” (2004), Grand Prix w Przeglądzie Sztuki 
Młodych „Wschód sztuki –Sztuka Wschodu” Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (2010). Członek 
Stowarzyszenia Artystycznego Exodus, Stowarzyszenia 
Fenomenologicznego im. Jana Patocki i Stowarzyszenia 
100 talentów.

Patryk Różycki76 

Piotr Woroniec Jr.77 
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Pod słonecznikiem II  2014

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Pod słonecznikiem Joanna Półkośnik, 2014.

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Architektury i Urbani-
styki na Politechnice Białostockiej. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem 
Marszałka Województwa Podlaskiego. W pracach chętnie przedstawia 
ludzi, starając się ukazać ich urodę oraz skomplikowane procesy życia 
wewnętrznego, często wyrażane poprzez emocje w gestach czy mi-
mice. Mieszka i tworzy w okolicy Białegostoku.

Joanna Półkośnik78
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Sen o Kazimierzu M.  2014

relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: sygn.data, opis na odwrocie

Radosław Sowiak ur. 1950 r. w Łodzi. Od 1986 r. zajmuje się twór-
czością artystyczną (malarstwo, informel, fotografia) Prace w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych. Od początku 
lat 70-tych związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjo-
ner sztuki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji 
Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. 
Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, sa-
mofinansującej 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 Osob-
no, płyta gramofonowa – Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka 

numerów gazetek 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 Łodzi, w 2011 r. zostały zaprezentowane wraz z pracami Adama 
Paczkowskiego i Radosława Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dy-
wanów, 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 Bo-
cheńskiej) projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak79
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Drgania 5  2013

olej, płótno, 130 × 95 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w 2005 r. w Pracowni Malarstwa prof. Z. Blu-
kacza, dyplom 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 Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, 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 Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych); 
w 2009 r. – wyróżnienie na 39. Biennale Malarstwa „Biel-
ska Jesień”; w 2012 r. nagrodę na Międzynarodowym 
Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.

Before  2014

Plakieta ceramiczna, częściowo szkliwiona, 
39 × 40 cm (w najwyższych punktach), wypał 
1100 st, rok 2014

W 2001 r. uzyskała dyplom gdańskiej ASP na wydziale 
rzeźby w Pracowni Profesora Sławoja Ostrowskiego, 
ze specjalizacją ceramiki w pracowni Profesora Henry-
ka Luli. W 2002 r. zdobyła Nagrodę Prezydenta Miasta 
Sopotu w „Przeglądzie Malarstwa, rysunku, Grafiki 
i Rzeźby w Gdańsku”. Brała udział w wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych m.in.: ”Wystawa w An-
naborg” w Hillerod (Dania 2014), „Wątki Ceramicz-
ne-wystawa autorska” w Galeria A w Starogardzie 
Gd (2011). Na co dzień prowadzi pracownię: Vera 
Sparrow Creative Studio, gdzie tworzy rzeźbę i cera-
mikę użytkową, prowadzi warsztaty ceramiczne oraz 
realizuje inne projekty artystyczne

Piotr Kossakowski80 

Weronika Wróbel81 
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Pejzaż 
z drzewami 4  2013

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

W latach 1991–1996 studia na 
Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP 
w Gdańsku w pracowni prof. H. La-
seckiego. Dyplom w pracowni 
prof. K. Gliszczyńskiego w 2014 r. 
na Wydziale Malarstwa gdańskiej 
akademii. Absolwent Politechniki 
Gdańskiej, zawodowo związany 
z branżą reklamową, IT oraz pracą 
z multimediami. Wystawy: 2001, 
Wystawa poplenerowa Zakole; 
1998, Galera św. Jacka, Gdańsk, 
wystawa zbiorowa; 1992, Galera 
Punkt, Gdańsk, rysunek, wystawa 
indywidualna.

Skok w wielki świat  2014

akryl, płótno, 50 × 40 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 (No-
rymberga, Stuttgart, Koln, Hamburg).

Arkadiusz 
Rafflewski82 

Roksana 
Kularska-Król83 
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Możliwości II,
akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.: Ruciak S.

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 Ruciak84
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Mariusz Dydo85
Lady Wenus model Gold and pink  2014

43 × 17 × 15 cm, ceramika szkliwiona, złocona naszkliwnie. Edycja nielimitowana, opis i sygnatura od spodu rzeźby. Numeracja 10/2014

Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jacka 
Kucaby – „Ruchome Święto”. Brał udział w wielu wystawach zbioro-
wych oraz projektach malarskich w Luksemburgu. Po ukończeniu stu-
diów laureat nagród i wyróżnień dla obrazów z cyklu „www.cykl.dy”, 
Stypendium Artystycznego Miasta Kraków, oraz nagród, wyróżnień 
i realizacji w konkursach rzeźbiarskich. W roku 2007 otworzył swoje 
pierwsze studio rzeźby i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień 
kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeum Trasy 
Turystycznej kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta Kraków pod 
płytą rynku głównego, Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie – wspólnie z Zbigniewem Blajerskim. Jest autorem 
wystroju rzeźbiarskiego i designu mebli ołtarzowych dla Kaplicy Św. 

Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom, Słowacja. 
Od roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, 
które tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz z drugim inwe-
storem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promocję 
marki. W swojej twórczości sięga do tematów i stylistyki klasycznej, 
traktując je problemowo społecznie lub z dowcipem i z lekkością. Cykle 
ceramiczne są wyrywkami z świata klasycznej formy, często osadzo-
ne w świecie współczesnej pop kultury z jej lekkością i problemami. 
Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Izraelu, 
Luksemburgu, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, oraz 
muzeach, kościołach i przestrzeniach publicznych dla których wykonał 
zlecenia kontraktowe.
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młodasztuka
Adam Bakalarz, BP128, z cyklu „Zawodnicy”, 2014, akryl, płótno, 150 x 110 cm, sygn. na odwrocie
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Jan Szancenbach, (1928 Kraków – 1998 tamże), Owoce, 1973 r. 
olej, płótno, 39 x 47,5 cm, sygn. p. d.: Szancenach, na odwrocie: JAN SZANCENBACH/OWOCE/1973
cena wywoławcza: 7 000 zł
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