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tel: (58) 551 22 89, 603 890 001
e-mail: modern@sda.pl

WyStAWA przedAukcyjnA: od 15 liStopAdA 2014

Sopocki Dom Aukcyjny
ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-768 Sopot

WSzyStkie ceny WyWołAWcze 

500 zł



43 AukcjA Młodej Sztuki
Sopot • 29 liStopAdA 2014 • godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, 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 wysokości 18% w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam 
się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

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 18%. 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

Stanisław Tomalak urodził się 1955 r. w Brzegu 
Dolnym. Z wykształcenia jest chemikiem. Przez sze-
reg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. 
Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu 
fantastycznego. Od roku 2000 coraz częściej skłania 
się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie 
eksperymentuje, stosując innowacyjne autorskie 
techniki, oparte na unikalnych barwnikach i pastach 
fakturowych, w skład których m.in. wchodzą mielo-
ne minerały, materiały stosowane w budownictwie, 
związki akrylowe i polimerowe. Chętnie korzysta 
z techniki kolażu. Jego prace  mają zróżnicowaną 
powierzchnię, która nadaje im charakter reliefów. 
Rezygnując z elementów figuratywnych, za pomo-
cą koloru i faktury próbuje wyrazić wypełniające go 
emocje i niepokoje. Członek ZPAP, wielokrotnie wy-
stawiał swoje obrazy w kraju i za granicą.

O sobie mówi: „Od lat coś mnie nieustannie popy-
chało do malarstwa. Rozgrywce pomiędzy mną a ka-
wałkiem płótna, płyty czy papieru towarzyszy zwykle 
ciągłe niezadowolenie. Nieustannymi poprawkami 
psułem niektóre obrazy. Od kilku lat moja twórczość 
jest bardziej konsekwentna, usystematyzowana 
i rozpoznawalna. Przez malarstwo pragnę wyrazić 
złożoność własnej natury. Fascynuje mnie malarska 
materia. Moja sztuka, która ma korzenie głównie 
w pejzażu, oscyluje w stronę abstrakcji. W większo-
ści kompozycji występuje podział na rozdzielone 
linią horyzontu niebo i ziemię. Powierzchnie moich 
obrazów są skorodowane bo świat ulega korozji, 
która w swej destrukcji jest  malownicza. Nie jest 
to roztaczanie katastroficznych wizji, tylko stoickie 
akceptowanie nieodwracalnych reakcji chemicznych, 
a szczególnie wszechobecnego utleniania.  Można 
w tym dopatrywać się metafory przemijania, starze-

Moja sztuka, która ma korzenie 
głównie w pejzażu, oscyluje 
w stronę abstrakcji. W większości 
kompozycji występuje podział na 
rozdzielone linią horyzontu niebo 
i ziemię. powierzchnie moich 
obrazów są skorodowane, bo 
świat ulega korozji, która w swej 
destrukcji jest malownicza.

Stanisław tomalak12 
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Obraz 35, 2009, technika własna, płótno, 140 × 70 cm

Fragment 220-221, 2014, technika własna, płyta, 2 × 90 × 90 cm
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nia, zużywania. Potrafi mnie zainspirować odrapana ściana, zbutwiała 
deska, zardzewiała blacha… 

Za pomocą malarstwa próbuję oddać złożoność świata, emocje i lęki 
jakie mnie wypełniają. Zagęszczam materię, unikam kolorów lokalnych, 
obrabiam powierzchnię różnymi narzędziami. Czynności destrukcyjne 
traktuję jako twórcze, stosuję też kontrolowaną spontaniczność. Formy 
organiczne łączę z geometrycznymi, co ilustruje wszechobecną inge-

rencję człowieka w naturę. Nieustannie eksperymentuję, wykorzystu-
jąc przy tym skromną wiedzę chemiczną. Proces twórczy jest bardzo 
zróżnicowany. Niekiedy obraz powstaje szybko, „na gorąco”. Są jednak 
też takie, które po latach przeróbek uważam za nieskończone. Moje 
fascynacje malarskie są bardzo rozległe a podziwiani mistrzowie  to 
Tycjan, Rembrandt, Turner, impresjoniści i postimpresjoniści, amerykań-
scy abstrakcjoniści z Jacksonem Pollockiem na czele, Gerhard Richter 
i wielu innych”.                           

oprac. Stanisław Tomalak / Zespół SDA Modern

Fragment 60, technika mieszana, płótno, 100 × 150 cm

Kwadrat 172, technika własna na płycie, 100 × 100 cm                    Fragment 113, 2013, technika własna na płycie, 100 × 100 cm
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on my street 2014

akryl, płótno, 50 × 72 cm, sygn. p.d.: Marta 
Zawadzka 2014 oraz na odwrocie

Architekt i malarka. Ukończyła studia na wydziale 
Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostoc-
kiej.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 pale-
ta barw. Poszukuje przyjemnych uczuć, celem jest 
aby obrazy emanowały estetyczną przyjemnością. 
W twórczości odcina się od ciężkich destrukcyjnych 
emocji. Współpracuje z galeriami w Anglii i USA – jej 
prace cieszą się zainteresowaniem na całym świe-
cie. Swoje prace wystawiała m.in. w Belgii, Anglii, 
Portugalii, USA.

nr 342 2011

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. 
na odwrocie, reprodukowany 
w czasopiśmie „Dom & Wnętrze” 
10/2014

Dyplom (2001) na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie. Zajmuje się 
głównie malarstwem geometrycznym, 
gdzie główną rolę odgrywa koncepcja, 
konstrukcja i kolor. Wystawy indywi-
dualne i grupowe w kraju i za granicą, 
m.in.: „Geometria oka” (2006) Warsza-
wa, „Kalejdoskop” (2007) Warszawa, 
„O obrotach barw” (2008) Warszawa, 
„Geometrie der Farben” (2009) Hanno-
ver, „Poza czasem” (2009) Warszawa, 
„Hasior – Reinkarnacje” (2012) Zako-
pane, „Dom Kobro” (2012) Łódź. Prace 
w kolekcjach polskich i zagranicznych.

Marta zawadzka01

Małgorzata 
jastrzębska02
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Sen o kazimierzu M. 2014

relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm, sygnowany, datowany i opisany na odwrocie

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

Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową 
siedzibą w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i do-
kumentacja 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 Ra-
dosława 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 Kazi-
mierzu M.” w Centrum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) 
projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak03
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gdzieniegdzie 
błękit 2012

olej, płótno, 100 × 150 cm, 
sygn. na odwrocie: Osińska’ 
2012

Ukończyła gdańską ASP na 
Wydziale Malarstwa i Grafiki, 
otrzymując tytuł magistra sztuk 
pięknych (studia w latach 2003-
2007). Studiowała także grafikę 
na UMK w Toruniu na Wydziale 
Sztuk Pięknych (w latach 2001-
2003). Od 2009 r. członkini Fun-
dacji Lwów Gdańskich. Uczest-
niczka i laureatka wielu konkur-
sów artystycznych. Wybrane 
wystawy: 2012 – wystawa zbio-
rowa malarstwa i rzeźby, Vol. 2, 
Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 
– wystawa malarstwa, Dworek 
Artusa, Gdańsk; 2012 – wysta-
wa zbiorowa artystów z „e66”, 
Galeria Warzywniak, Gdańsk.

Bait Al naboodah  
z cyklu 
Kalejdoskop 2014

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

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu 
na wydziałach Edukacji Artystycznej 
i Malarstwa – dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni T. Siwińskiego. Stypendium 
międzynarodowe w Uniwersitea Natio-
nala De Arte w Bukareszcie. Obecnie 
asystentka w pracowni malarstwa na 
Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu. Uwzględniona w rankingu młodych 
artystów „Kompas Młodej Sztuki 2010”. 
Wyróżniona na 2 Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym Dialog „Dźwięki i Rytmy”, 
wystawiała m.in. na Ogólnopolskim Prze-
glądzie Malarstwa Młodych „Promocje 
2010” w Legnicy oraz XXIII Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie.

Agnieszka kirzanowska-osińska04 

Natalia Sroka05 
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plac 2014

akryl, płyta, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 
J.W.Malik 14

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. 
Miał 21 wystaw indywidualnych i brał 
udział w ponad 150. wystawach ma-
larstwa. Jego prace znajdują się w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Pozna-
niu i Szczecinie oraz w kolekcjach sztuki 
w Polsce, USA i Niemczech.

Jan wojciech  
Malik06 

grawitacja 2013

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

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu w dziedzinie kon-
serwacji dzieł sztuki. Dyplom z wy-
różnieniem w zakresie technologii 
XVII-wiecznego malarstwa flamandz-
kiego 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 międzynarodo-
wych wystawach malarstwa. Autor 
kilku wystaw indywidualnych. Laure-
at nagród i wyróżnień. Członek ZPAP 
oraz międzynarodowego stowarzysze-
nia krytyki artystycznej AICA. W 2009 
r. obronił pracę doktorską w dziedzi-
nie nauk o sztuce pod kierunkiem 
prof. dr hab. J. Malinowskiego w Za-
kładzie Historii Sztuki Nowoczesnej 
UMK. Autor książki „Francis Bacon. 
Metamorfozy obrazu” (Warszawa, 
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 pręgowski07 
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Stabilizacja 2009

pastel, papier fabrino, 100 × 70 cm, sygn. u dołu 
monogramem

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 kolorem, 
walorem kreski, formatem i kompozycją. Malarstwo jest dla 
niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce naryso-
wać, ale najciekawsza jest dla niego improwizacja prowadzą-
ca 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”. Au-
tor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Wykonał szereg projektów plakatów 
dla Opery Wrocławskiej.

ona 2010

ołówek, aerograf, spray, płyta 
pcv, 42 × 59,4 cm, sygn. p.d.: 
A. Wasilewski

Malarstwem zajmuje się od wielu lat. 
Przez ten czas interesował się wie-
loma dziedzinami sztuki i różnymi 
środkami wyrazu. W tematach prac 
artysty wciąż pojawia się człowiek; 
wydaje się być formą wyładowania 
jakichś osobistych emocji malarza czy 
też formą sprzeciwu wobec jakiegoś 
„tu i teraz” otaczającego go świa-
ta. Choć oczywiście projekcje myśli 
i uczuć malarza są sprawą poważną, 
przez swobodę kreobecność akcji 
dojrzewa do bezpretensjonalnego 
wyrażania emocji. Fascynuje go ta-
jemniczość, nieporadność, trudne te-
maty z życia wzięte, ruch, gest, wyraz 
twarzy. Artysta stara tak namalować 
postać, portret, żeby patrząc na ob-
raz można było odczuć istną orgię 
emocji. Trzyma się jak najdalej od 
intelektualnych spekulacji, założeń, 
teorii „po prostu chcę malować”. 
Pragnie nieść radość oczom innych.

Aleksander korman08 

Arkadiusz 
Wasilewski09 
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cArry Me (XViii tHe Moon) 2014

akwarela, ołówek, papier, 56 x 42 cm, sygn. na odwrocie: 
Von Kazanowsky

Absolwent projektowania ubioru na Krakowskich Szkołach 
Artystycznych (2014). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i ilustracją. Regularnie współpracuje w roli modela z fotogra-
fikiem o pseudonimie Ribbon Mętlik. Akt tworzenia jest dla 
niego terapią, która umożliwia jego wewnętrznym potworom 
opuszczenie szafy. Najlepiej odnajduje się w akrylach, węglu, 
akwarelach i technikach mieszanych.

Kajetan  
von kazanowsky10 

Akty 2011

akryl, tektura, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: And. Domżalski 
2011 r

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 domżalski11 



12

Fragment 240 ABc
tryptyk, technika własna, płótno, 3 × 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów: S. Kor-
tykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Z wykształcenia jest technikiem 
chemikiem. Od 1975 r. zajmuje się działalnością plastyczną. Przez 
szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe, realizm fanta-
styczny, a od 2000 r. coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. 
Od tego czasu nieustannie sperymentuje, stosując autorskie techniki 
i technologie. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Laureat II Kon-

kursu Malarskiego Zadra 2009. Jego prace wielokrotnie pojawiały 
się na wystawach 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 Tkaniny, Gdynia (2013), VI Międzynarodowe Biennale 
Pasteli, Nowy Sącz (2013). 

Stanisław tomalak12 
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przestrzeń Małej Wery 2014

akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Studiowała w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, filia w Cieszynie. Dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Z. Lisa. Od 2000 r. 
członkini Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. 
Brała udział w ponad 20. wystawach zbioro-
wych, miała także 11 wystaw indywidualnych.

Ilona Herc14 
toskania XlV 2014

olej, płótno, 120 × 30 cm, sygn. na odwrocie

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

Jacek Malinowski13 
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love hate and rock & roll 2014

technika mieszana, materiał, 90 × 75 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent Policealnego Studium Architektoniczno – Bu-
dowlanego w Warszawie – Laureat Dorocznej Nagro-
dy Oddziału Warszawskiego SARP za najlepszą pracę 
dyplomową w roku 2005/2006. Absolwent Wydziału 
Architektury i Urbanistyki w WSEiZ w Warszawie praca 
dyplomowa pod kierunkiem prof. dr. hab. arch. Wojciecha 
Zabłockiego.Swoją przygodę ze sztuką zaczął pod koniec 
lat 90’ od Graffiti. Autor wielu prac malarskich na ścia-
nach i płótnach. W swoich pracach stara się połączyć myśl 
architektoniczną z malarską, szukając nowych technik.

portret nn z wiankiem na 
głowie 2014

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: MATEUSZ RYBKA -2014- „PORTRET 
NN Z WIANKIEM NA GŁOWIE

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

Mariusz krakówko15 

Mateusz rybka16 
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jeździec 2013

akryl, płyta, 100 × 100 cm, sygn. 
p. d.: PIK 2013

Urodzony w Gdyni w 1973 roku. 
Nieistotne są dla niego fakty z życio-
rysu bo nie o to chodzi w malarstwie. 
Zatem do właściwego odbioru jego 
malarstwa nie jest konieczna znajo-
mość jego biografii, gdyż biografia ta 
ujawnia się niejako sama- przemawia-
jąc poprzez płótna językiem wyjątko-
wym, specyficznym i indywidualnym, 
a przecież jednak znanym i rozpozna-
walnym. Biografia artysty wyłania się 
zatem z jego obrazów . Jak zaznacza 
sam autor podstawą jest to aby dane 
dzieło przemawiało do tego jedynego 
odbiorcy ale przede wszystkim uni-
wersalności ich przekazu – właśnie to 
odniesienie do doświadczenia ogólno-
ludzkiego sprawia, iż czynią one takie 
a nie inne wrażenie i w przeciwień-
stwie do wielu dzieł współczesnych 
nie są „sztuką dla sztuki” i zachowują 
autentyzm, wchodząc w nieustanny 
dialog między twórcą a odbiorcą . 
Prawdziwy twórca szczery, który two-
rzy to, co jest dla niego ważne, a nie 
dla pieniędzy. Nie sugeruje się tym, co 
modne, nie szuka poklasku, nie tworzy 
dlatego, że ktoś go do tego namówił 
lub bo mu się to opłaci. Niezwykle 
potrzebne jest u artysty poczucie wy-
jątkowości. Sztuka to przeciwieństwo 
marketingu.

Basen 2 2013

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

Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w 2005 r. w Pracowni Malarstwa prof. Z. Bluka-
cza, dyplom dodatkowy z projektowania plakatu w Pra-
cowni prof. R. Kalarusa. Obecnie wykładowca na Wydziale 
Artystycznym tej akademii, gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł 
doktora w dziedzinie sztuk pięknych. Autor 13. wystaw 
indywidualnych. Uczestnik ponad 100. wystaw zbioro-
wych w kraju i za granicą. W 2003 r. otrzymał Stypendium 
Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 r. Stypen-
dium Marszałka Województwa Śląskiego. Jest laureatem 
nagrody w konkursie Samsung Art Master (Fabryka Trzci-
ny, 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 „Bielska Jesień”; w 2012 r. na-
grodę na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie 
na Słowacji.

Piotr Ignacy  
kopczyński17 

Piotr kossakowski18 
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niedoskonały 2013

akryl, płótno, 80 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
„Niedoskonały” Joanna Półkośnik 2013

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Ar-
chitektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej. 
Dyplom uzyskała z wyróżnieniem Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego. W pracach chętnie przedstawia 
ludzi, starając się ukazać ich urodę oraz skomplikowa-
ne procesy życia wewnętrznego, często wyrażane po-
przez emocje w gestach czy mimice. Mieszka i tworzy 
w okolicy Białegostoku.

Marsz 2012-2014

akryl, płótno, 70 × 130 cm, sygn.na odwrocie

Edukację artystyczną rozpoczął w 2007 r. w krakowskiej ASP na Wydzia-
le Malarstwa, dyplom w pracowni prof. L. Misiaka obroniony w 2012 r. 
Stypendysta na ASP w latach 2010–2011. Udział w wystawach, m.in.: 
2009 – Mondo Ex, Acaia–Włochy; 2012 – Galeria Socato Przegląd 

Malarstwa „Świeża Krew”, Wrocław, Przegląd Malarstwa Promocje, 
Legnica oraz w wystawie indywidualnej w 2012 r. w Galerii Łącznik 
„Przed upadkiem”, Kraków.

Joanna półkośnik19 

Erwin Wyjadłowski20 
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przez łzy 2013

akryl, płótno, 30 × 40 cm, sygn. na odwrocie: 
P.Poczęta ‚2013, Przez łzy.

Absolwentka IS w Cieszynie. Dyplom z wyróż-
nieniem w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. 
J. Knopki obroniła w 2005 r. Od 2007 r. zatrudnio-
na w macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia z ry-
sunku 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, Górno-
śląskie Centrum Kultury (Katowice), Galeria Szara 
(Cieszyn)). Wyróżniona honorowo w 2012 r. na 
V Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wro-
cławiu. Jej prace znajdują się w kolekcji Galerii Biel-
skiej 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 ko-
biet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880 
– 2000”, Muzeum Śląskie, Katowice; dwukrotnie 
w Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Gale-
rii Bielskiej BWA w Bielsku Białej (2011, 2009); 
VII Międzynarodowe Biennale Rysunku w Pilznie, 
Czechy (2010); VIII Triennale Małych Form Malar-
skich, Galeria Wozownia, Toruń; „Przeciąg – II Fe-
stiwal Sztuki Młodych”, Zamek Pomorskich, Szcze-
cin (2009). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
grafiką oraz tworzeniem obiektów.

z cyklu crowd 2014

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

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

Paulina poczęta21 

Marzena Bis22 
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oriana 2014

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: M.Dętkoś oraz na odwrocie: Monika Dętkoś, 90x 90, 2014, Oriana

Absolwentka ASP w Gdańsku. Dyplom w roku 2001 na Wydziale Ma-
larstwa w pracowni prof. K.Bereźnickiego, oraz Grafiki Warsztatowej 
(aneks) u prof. Cz.Tumielewicza. Mieszka i tworzy w Sopocie. Finalistka 
Konkursu ,,Obraz Roku 2004” magazynu ,,Art & Business,, wystawa 
w Muzeum Królikarnia im . X. Dunikowskiego, Warszawa. Wyróżnie-
nie Międzynarodowy Konkurs Malarski ,,Obraz Przestrzeni Publicznej” 

Centrum Kultury Zamek, Poznań, 2009 r. Nagroda Miasta Rzym – 
,,Diploma di Merito we Włoszech, 2009 r. Prezentacja twórczości 
malarskiej na Wielkiej Wystawie Malarstwa Współczesnego ,,100+1 
Pięknych Obrazów” ,Galeria DAP, Warszawa, 2011 r. Udział w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Monika dętkoś23 
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Bp128 z cyklu zawodnicy 2014

akryl, płótno, 150 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Student Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Dyplom licen-
cjacki obronił w 2013 r. pod kierunkiem dr. S. Cholewy w pracowni 
wklęsłodruku, gdzie kontynuuje pracę twórczą. Obecnie zajmuje się 
malarstwem, oraz projektowaniem graficznym. W swoich pracach od-
krywa złożoną fizykę ludzkiego ciała, ruchu i relacji formy przestrzenią. 

Uczestnik wielu wystaw zbiorowych m.in. 2014 – Kraków: Galeria Plus 
„PRZEMIENIONY”; 2014 – Tarnów: Galeria Hortar „MłodziZdolni.art.
pl“; 2014 – Kraków: Muzeum Historii Fotografii „Metafory”; 2013 – 
Stany Zjednoczone: Memphis Collage of Art; 2013 – Kraków: Galeria 
MINI; 2013 Włochy, Macerata: „Action Calling”.

Adam Bakalarz24
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Schyłek lata 2014

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. l.d.: Morańda 
2014

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W czerwcu 
2013 r. ukończyła studia podyplomowe na kie-
runku: Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby 
ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 2014 – wy-
stawa indywidualna „Nastroje”, Formaty, Wrocław; 
2013 – wystawa indywidualna „Skrajności”, Tur-
bulencja, Wrocław.

Katarzyna 
Morańda25 

Bez tytułu 2014

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

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

Karolina Futyma26 
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Karolina Futyma

uniesienie 2014

olej, akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. p. 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.

Szukająca 2012

technika własna, płótno, 100 × 120 cm, 
sygn. p.d.: J.Godziszewski ‚12

Absolwent Malarstwa (2012) oraz Eduka-
cji Artystycznej w Zakresie Sztuk plastycz-
nych (2014) na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pe-
dagogiczno – Artystycznym w Kaliszu. 
Trzykrotny stypendysta Rektora Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza. Dwukrotny 
laureat Uniwersyteckiego Konkursu Sztuk 
Plastycznych Ars Universitatis. Zajmuje się 
figuratywnym malarstwem sztalugowym 
oraz rysunkiem, poruszając się swobod-
nie w tradycyjnych technikach wyrazu 
artystycznego. Łączy malarstwo olejne 
z technikami pozłotniczymi. Pociągają go 
tematy głównie związane z człowiekiem, 
jego kondycją w kontekście kultury i norm 
społecznych oraz estetyka ludzkiego cia-
ła. Autor kilku wystaw indywidualnych 
oraz uczestnik wielu zbiorowych w kraju 
i poza jego granicami. Członek Stowa-
rzyszenia Edukacji Artystycznej Dzieci 
i Młodzieży oraz Komunikacji Społecznej 
„Nadwrażliwi”.

Joanna Misztal27 

Jakub godziszewski28 
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into the wild ii 2014

akryl, płótno, 90 × 50 cm, sygn p. d.: Sęk

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

Futurecity1 2014

technika mieszana, płótno, 70 × 100, sygn. p.d.: 
Piotr Prażmowski

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. 
Obroniony dyplom w 2014 roku z malarstwa szta-
lugowego pod kierunkiem prof. nadzw. S. Żukow-
skiego i aneks z grafiki warsztatowej pod kierunkiem 
dr A. Snoch-Pawłowskiej. Uczestnik 7 i 8 Międzynaro-
dowych 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.

Małgorzata Sęk29 

Piotr prażmowski30 
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Waterland XXViii 2014

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

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała 
w 2002 r. w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni Tech-
nik Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka, realizując projekt książek autorskich. 
Aktualnie zajmuje się malarstwem i ilustracją. Prace prezentowała na wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych 
zalicza udział w Międzynarodowych Targach Książki w Seulu (2012), Konkur-
sie Malarskim Strabag Artaward International w Wiedniu; (2011), V Biennale 
Ilustracji dla Dzieci w Lizbonie.

and i was 2014

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

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Wro-
cławskim oraz Państwowe Ognisko Arty-
styczne im E. Gepperta we Wrocławiu.Po-
sługuje się wieloma środkami wyrazu: ma-
larstwo, rysunek, projektowanie graficzne, 
collage, video i fotografia. Obserwator 
wpływu doświadczenia, czasu i prze-
strzeni na postrzeganie rzeczywistości. 
W obrębie samego malarstwa używa róż-
nych zabiegów formalnych oraz stylistyk. 
Bohaterem jego prac jest wielowymiaro-
wość człowieka oraz wypaczenie percep-
cji. Tematycznie oscyluje pomiędzy sztuką 
zaangażowaną społecznie a ekspresją uję-
ta w ramy wspomnień, niedopowiedzeń 
i wyobrażenia. Brał udział w wielu wysta-
wach zbiorowych oraz kilku indywidual-
nych. Wiele z jego prac jest w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Grecji i Macedonii. 
Jego twórczość wciąż ewoluuje. Tworzy 
we Wrocławiu oraz w Kłodzku.

Marta Bilecka-dudzińska31 

Piotr Smogór32 
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Sen 02 2014

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

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 
rzeczy – stół”; 2009 – Galeria im Polnischen 
Haus Polonicum Berlin wystawa prac z cyklu 
„Szelest”; 2010 – Galeria na Solnym, Wrocław 
„Piktodram” oraz zbiorowe, m.in.: 2007 – Ob-
raz Roku 2005 wystawa finalistów konkursu 
Art&Business Warszawa; 2010 – II Międzyna-
rodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publicz-
na Kontekst, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; 
2013 Art Brownie ZOO 2013, Toronto oraz 
ArtPrize 2013, USA.

Akt z szybą Xiii 2014

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: JS oraz na 
odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Poznaniu. 
W 2009 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem pod kierun-
kiem prof. P. C. Kowalskiego. Podczas studiów odbyła zagra-
niczne stypendium CEEPUS na Uniwersytecie Technicznym 
w Brnie. Bierze udział w wystawach i festiwalach. Zdobyła 
I Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego w Ogólnopolskim 
Konkursie „IX Salon  ielkopolski” w Czarnkowie. Mieszka 
i pracuje w Poznaniu.

Agata kosmala33 

Jagoda Szymańska34 
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oczekująca ii 2014

technika mieszana, akryl, płótno, 110 × 90 cm, sygn. l.d. REN|MAG

Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Absolwenta Wydziału Artystycznego 
na Uniwersytecie Rzeszowskim (specjalizacja z malarstwa w pracowni 
prof. Białogłowiecza i prof. Boruty). Obecnie studiuje na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej ASP.  Zajmuje się malarstwem, scenografią 

oraz architekturą wnętrz. Wybrane wystawy: 2014 – wystawa zbio-
rowa, hotel Galaxy, Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa, Stary Browar, 
Poznań.  

Renata Magda35
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nyks... 2014

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

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

charlie 
chaplin 2014

olej, akryl na płótnie, 100 × 90 
cm, sygn. p. d. monogramem

Absolwent gdańskiej ASP. 
W 2005 r. uzyskał dyplom z ma-
larstwa w pracowni prof. M. Świe-
szewskiego. Obecnie pracuje na 
ASP w Gdańsku na stanowisku 
asystenta w Pracowni Malarstwa. 
W czerwcu 2012 r. otrzymał tytuł 
doktora sztuki w dyscyplinie ma-
larstwo. Przewód doktorski reali-
zowany był w gdańskiej ASP. Od 
2005 r. jest członkiem stowarzysze-
nia Obserwatorium Rzeczywistości.

Arkadiusz  
twardowski (k.i.M.)36 

Marek 
Wrzesiński37 
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Bizantyjczycy 2014

akryl, płótno, 100 × 140 cm, 
sygn. p.d.: S.Wojtkiewicz 2014

Absolwent PLSP w Białymstoku oraz 
Wydziału Architektury Politechniki 
Białostockiej. Obecnie adiunkt na 
WBiIS PB. Z powodzeniem uprawia 
zawód architekta, a jego projekty 
znajdują oddźwięk w kraju i na 
świecie (między innymi w Szkocji 
i Arabii Saudyjskiej). Laureat wie-
lu konkursów architektonicznych 
i wystaw . Zawodowo specjalizuje 
się głównie w zabudowie jedno-
rodzinnej i tu uzupełnieniem ar-
chitektury jest sztuka. W sposób 
płynny łączy ją z malarstwem, 
a tematyka obrazów powiązana 
jest z autorskim projektowaniem, 
znajduje spełnienie w całościo-
wym i wynikowym postrzeganiu 
przestrzeni. Z racji zainteresowań 
teoretycznych i praktycznych archi-
tekturą, zagadnienia sztuki stają się 
w dużej części polem jego pracy 
naukowej i kierunku, w który upa-
truje swój dalszy rozwój.

Sterowany 2014

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.: 
ZALEWSKA

Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła 
studia związane z projektowaniem mebli na 
Wydziale Technologii drewna Poznańskiego 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie, oprócz 
projektowania niewielkich form meblowych zaj-
muje się ilustracją książkową oraz malarstwem, 
w którym przeważają motywy animalistyczne 
oraz silna geometryzacja kształtów, służąca 
ukierunkowaniu wrażeń na emocję.

Sławomir Wojtkiewicz38 

Anna zalewska39 
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jesień 2014

olej, akrly, spray, płótno, 120 × 100 cm, 
sygn. p.d.: A. Sasinowska 2014

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale 
Sztuk Pięknych w Toruniu na kierunku ma-
larstwo sztalugowe, ze specjalizacją ma-
larstwo w architekturze. W 2010 r. odbyła 
stypendium w Ecole Superieure des Beaux 
Arts Saint–Luc w Liège (Szkoła Wyższa Sztuk 
Pięknych Saint Luc w Liège). Miała kilka wy-
staw indywidualnych, m.in.: w 2010 r. za-
prezentowała cykl „Makatki” w Galerii 011 
– Klub Pracy Twórczej Odnowa w Toruniu; 
w 2011 r. wystawiła prace dyplomowej „Ob-
razy zachowane w pamięci” w Toruńskim 
Centrum Targowym „PARK”.

zamknięte  
notatki iV 2014

technika własna, deska, 60 × 65 cm, 
sygn. p. d.: G. Paweł Daciuk 2014 r., 
opisany na odwrocie

Artysta malarz. Absolwent PLSP w Lublinie 
(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.

Agata Sasinowska (czarnecka)40 

Paweł daciuk41 
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pomarańczowy 2014

olej, tektura, 29,5 × 41,2 cm, sygn. 
na odwrocie

Absolwentka LSP w Krakowie oraz 
malarstwa na ASP w Krakowie 
(pracownia prof. St. Rodzińskiego). 
W 2006 roku otrzymała stypendium 
im. Jana Szancenbacha a w 2011 
Stypendium Twórcze Miasta Zielona 
Góra. Brała udział w kilku wystawach 
zbiorowych, miała także pięć wystaw 
indywidualnych.

origami gejsza 2014

akryl, płyta osb, 125 × 55 cm, sygn. l.g.: MK oraz na 
odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP 
w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkie-
go. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. 
Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, 
mit – symbolika japońskich netsuke”. Członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Sztuki Orientu. Uzyskiwała wyróżnienia 
w wielu konkursach plastycznych, np. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wystawach artystycznych 
m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w galerii Kuluary/Studio 
w Warszawie. Współpracuje w warszawskimi aleriami, 
jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.

Klaudia 
Mostowik42 

Marta kurczyńska43 
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„Mały czarny pies, 
4Viii2014r, nr111, 
cykl wakacje” 2014

technika mieszana, płyta, 50 × 50 cm, 
sygn. l.d.: 4VIII2014r. oraz pieczątka

Student malarstwa na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Uczestnik licznych wy-
staw m.in. „Patrz na mnie”,Cafe Pub Bru-
derschaft, Gdańsk 2014, „Kobieta, wojna”, 
Sala miejskiego domu kultury w Turku 2014, 
Wystawa „Noc” na Noc Muzeów, Duża Aula, 
ASP Gdańsk 2014, „Najlepsi z Najlepszych” 
– wystawa prac studentów Katedry Kształ-
cenia Podstawowego Wydziału Malarstwa 
ASP Gdańsk, Galeria”PUNKT” GTPS, Gdańsk 
2014. Swoje malarstwo nazywa emocjonal-
nym ekshibicjonizmem.

kobieta 
obgryzająca 
paznokcie 2012

olej, płótno, 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: MŻDŻ

W swoim malarstwie opisu-
je współczesną rzeczywistość, 
korzystając ze stylistyki fashion 
i komiksu. Można odnaleźć też 
inspiracje streetartem. Dominują 
mocne, intensywne barwy i śmia-
łe zestawienia kolorów. Prywatnie 
miłośnik jodłowania styryjskiego.

Patryk różycki44 

Malcolm X45 
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garderoba 2010

akryl, płótno, 150 × 180 cm, 
sygn. na odwrocie: Katarzyna 
Janiec-Piłat „Garderoba” 2010r. 
i na ramie: KJP.

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

duża ryba 
i wędkarz 2012

akryl, płótno, 66 × 67 cm, sygn. p.d.: 
Bojdys ‘12 oraz na odwrocie: Rafał 
Bojdys „Duża ryba i wędkarz” 2012 r.

W latach 1988–1993 studiował na ASP 
w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowi-
cach. Dyplom w pracowni projektowej 
doc. T. Jury i w Pracowni Malarstwa 
i Rysunku prof. A. S. Kowalskiego. Wziął 
udział w wielu wystawach indywidual-
nych w Polsce i w Niemczech, a także 
w wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą (Turcja, Słowacja). Uprawia ma-
larstwo, plakat i grafikę.

Katarzyna janiec-piłat46 

Rafał Bojdys47 
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Foszka 2012

akryl, spray, płótno, 130 × 97cm, sygn. p.d.: Looney

Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, maluje od 
1995 r. Jest założycielem pierwszej trójmiejskiej grupy artystów graffiti, 
DSC i członkiem legendarnej grupy EWC. Był organizatorem krajowej 
wystawy graffiti w 1998 r. w Gdańsku. Jego prace publikowały maga-

zyny: Dos Dedos, Concrete Magazine, Brain Damage, Uwaga, Liderzy, 
Ślizg, Visual Communication. Można je zobaczyć przede wszystkim na 
ulicach, ale także wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce 
i za granicą.

Marek rybowski (looney)48 
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Bez tytułu
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. W 2006 roku otrzymała dyplom licencjata 
w zakresie projektowania graficznego, a następnie 
w 2012 roku uzyskała dyplom magistra sztuki na Wy-
dziale Grafiki i Malarstwa. W kwietniu 2014 odbyła 
się jej pierwsza wystawa malarstwa wspierająca zryw 
Motoserca  pt. „Pasja, prędkość, wolność” poświę-
cona motocyklistom.

Bez tytułu 2014

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

W 2009 obroniła dyplom z wyróżnie-
niem rektorskim w pracowni grafiki 
wydawniczej prof. L.Majewskiego na 
ASP w Warszawie (Wydział Grafiki). 
Uczestniczka konkursów artystycznych 
i wystaw zbiorowych: 2014 – nomi-
nacja w kategorii Plakat do 7. edycji 
Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej (za plakat do filmu „Miłość” 
Sławomira Fabickiego); 2014 – wysta-
wa pokonkursowa Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego im. Leona Wy-
czółkowskiego, Galeria Miejska BWA, 
Bydgoszcz; 2008 – wystawa plakatu, 
Centrum Łowicka, Warszawa; 2007 
– wystawa plakatu, Centre du Graphi-
sme, Echirolles (Francja).

Delfina olkowicz49 

Agnieszka korybut-daszkiewicz50 
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Bez tytułu z serii „zepsute 

malarstwo” 2014

olej, akryl, płótno, 150 × 100 cm, sygn. 
p. d. znakiem autorskim, 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 potę-
ga i piękno stale go inspirują. Jego najnow-
sze  prace, wciąż nawiązujące do pejzażu, 
łączą  w sobie stylistykę abstrakcji geome-
trycznej  i ekspresyjnej, fakturowej  plamy. 
Wybrane  wystawy: „Sztuka Młodych”, Ga-
leria Sztuki Disegno – BTD Koszalin 2013; 
„Odkrytki  z pamięci”, CK Białogard 2013.

Beyond the Vail 2012

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 
Magdalena Opido, Behind The Vail, 2012

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

Dilan Abdulla51 

Magdalena opido52 
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Bez tytułu 2014

akryl, płótno, 130 × 120 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. Łubow-
skiego i malarstwa sztalugowego u prof. 
W. Sadley’a. Uprawia malarstwo i malarstwo 
na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem gra-
ficznym. Brał udział w wielu wystawach zbio-
rowych w kraju i za granicą m.in.: w Triennale 
Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowi-
ska Wybrzeża Gdańskiego, w Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Jest 
członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki w Gdańsku. Zdobył trzecią 
nagrodę w konkursie międzynarodowym or-
ganizowanym przez www.artperiscope.com.

kuszenie Adama 2014

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

Maciej zabawa53 

Tomasz tajak54 
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parowóz 2014

olej, płyta, 40 × 40 cm, sygn. 
p.d.: RN

Malarz i historyk sztuki. Absolwent 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu. Zajmuje się malarstwem 
i rysunkiem eksperymentując z róż-
nymi technikami i technologiami.

Bez tytułu 2011

olej, dykta, 30 × 30 cm, sygn. p.d.: KS 2011

Ukończyła PLSP w Warszawie. Zajmuje się malarstwem 
i ilustracją. Członek Związku Artystów Plastyków. Lau-
reatka II nagrody w konkursie na plakat Święto Muzyki 
oraz I nagrody w konkursie Praga Północ w Święta 
Bożego Narodzenia.

Roman 
nielubszyc55 

Katarzyna  
Słowiańska-kucz56 
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elizjum 2014

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: Pelipas

W latach 2003 – 2007 studiowała w krymskim Kolegium Artystycznym, 
a następnie w latach 2007 -2013 studiowała na Akademii Wzornictwa 
i Sztuk Pięknych w Charkowie w zakresie malarstwa monumentalnego. 
Uczestniczka wielu wystaw i festiwali m.in.: festiwal „Wszystko, co 
jest piękne w świecie ma taką samą nazwę” Charków 2008; festiwal 
„Street art” Charków 2009; wystawa „Przyjaciele w kontakcie” galeria 
„Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2011; „Wystawa Miniatury” ga-

leria „Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2013 W 2012 r. brała udział 
w projekcie artystycznym „Żywa ściana” w galerii „Maestro” w Char-
kowie. Laureatka trzeciego miejsce w „Triennale młodych tworców” 
w Muzeum Sztuki w Symferopolu, 2011 r.. W 2012 miała wystawę 
indywidualną „Ser na całym świecie” w galerii „Kostyurinsky zaułek” 
w Charkowie.

Olga pelipas57



38

z cyklu „Świat to teatr” 2014

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

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku 
w 1996 r. Bazując na precyzyjnej, wzorowanej na rysunkach 
starych mistrzów technice w sposób bardzo konsekwentny 
kontynuuje mieszanie świata rzeczywistego z fantasmagorią. 
W jego obrazach, poprzez intrygującą grę linii budujących 
przestrzeń tworzących lustra, w których niczym w powieściach 
Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny. Wy-
stawał na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach, 
m.in.: „ART. GENDA 96”, w Kopenhadze, w Danii; „Prezen-
tacja Polskiej Sztuki” w Parlamencie Bremen, w Niemczech, 
a także w Hiszpanii. W 2007 r. otrzymał nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
i sztuki. Od 2008 r. mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jego prace 
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie, 
m.in. u królowej Zofii w Hiszpanii, księcia Alberta II z Monaco.

ptoki 2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. 
p.d.: JZ 2014

W latach 2007-2012 studia na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. Dyplom 
w pracowni Malarstwa prof. Mikołaja 
Dawidziuka (aneks do dyplomu wyko-
nany w pracowni  Ilustracji i Komiksu 
prowadzonej przez  prof. Gabriela Ko-
łata. Artystka zajmuję się głównie ma-
larstwem 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  ludo-
wa  ze  wszystkich  zakątków świata”. 
Wybrane wystawy: 2013 – Wystawa Ab-
solwentów Pracowni  Malarstwa, Galeria  
Pod Napięciem; 2010 – Wystawa pople-
nerowa, Galeria Biała Ściana ASP, Łódź

Eugeniusz ochonko58 

Janina 
zaborowska59 
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neverland 2014

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

Od 1998 studiowała w Insty-
tucie Sztuk Pięknych UMCS 
w Lublinie – specjalizacja 
z malarstwa w pracowni 
prof. J. Wojciechowskiego. 
W 2003 r. obroniła pracę ma-
gisterską i dyplom magistra 
sztuki – kierunek edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych. Pracując nad 
różnymi realizacjami artystycz-
nymi (m.in. projekty witraży), 
nie rezygnowała z malarstwa. 
Nadal maluje, a inspiracje 
czerpie z otaczającej ją rzeczy-
wistości. W malarstwie szcze-
gólnie pociąga ją ekspresja, sil-
ne emocje, tajemnica, zabawa 
kolorem, symbolami, wolnymi 
indywidualnymi skojarzeniami 
na temat rzeczywistości i oso-
bistych doświadczeń. Inspiruje 
ją taniec współczesny, teatr, 
wybrana muzyka, ludzka 
dusza, egzystencja, ludzkie 
instynkty... Wystawiała m.in. 
w Akademii Centrum Kultury 
w Lublinie, Klubie Centrala 
w Lublinie oraz w Lipskim 
Centrum Kultury.

nocny lot 2002

olej, płótno, 27 × 33 cm, sygn. l.d.: 
P.Urbanek 2002

Studia na ASP w Krakowie, ukończone 
w 2001 r. dyplomem na Wydziale Grafiki, 
w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejma-
na (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.

Danuta Wójcik60 

Piotr urbanek61 
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Spacer po Buenos 2014,

akryl, płótno, 100 × 120 × 2 cm, sygn. p.d.: PZ 2014 oraz na odwrocie

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 kierun-

kiem prof. R. Hungera – Pracownia Malarstwa. W 2007 r. odbyła sty-
pendium w Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.

Paulina zalewska62 
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kula 2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.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 komiksów. Jego dalsze zainteresowa-
nie medytacją, rozwojem osobistym, snami oraz fantastyką 
sprawiło, że sięgnął po nowy wyraz ekspresji jakim jest kolor. 
Na zawsze zmieniło to jego kierunek artystyczny jakim jest 
malarstwo. Garściami czerpie inspiracje z surrealizmu, abs-
trakcji i kubizmu, a jego faworyci to Salvador Dali i Zdzisław 
Beksiński. Jednak nigdy nie starał się kopiować ich twórczości 
i szuka swojego unikalnego autentycznego stylu. Tworzenie 
stanowi najważniejszą role w jego życiu nadająca mu sens, jak 
sam mówi –  „Tworzenie jest jak podróż do innych światów 
i wymiarów, nigdy nie wiesz co możesz tam znaleźć.” Jego 
prace są pozbawione jednoznacznego przekazu, zawsze po-
zostają otwarte na głębszą i szerszą interpretacje.

z cyklu Frustracje 2011

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Liceum Plastycznego im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy. W 2014 ukoczńczył studia 
pierwszego stopnia na kierunku malarstwo na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie studiuje 
malarstwo drugiego stopnia w tejże uczelni. Uczest-
nik wielu wystaw zbiorowych i zdobywca wyróżnień 
w konkursach artystycznych

Mikołaj czechowski63 

Sebastian trzoska64 
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ciekawość 2014

akryl, brokat, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: 
M.Wyłoga

Absolwentka ASP w Łodzi na wydziale Dru-
ku i Tkaniny. Dyplom z malarstwa w pracowni 
M. Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głównie 
malarstwem akrylowym i ilustracją. W jej pracach 
często pojawiają się motywy zwierzęce i turpi-
styczne. Ma na koncie kilka indywidualnych wy-
staw, ostatnia „Bogowie” w ramach Łódź Design 
Festiwal 2013 r.

just love 2009

technika mieszana, 
płótno, średn. 50 cm, 
sygn. na odwrocie

W latach 2006 – 2009 
studiowała na ASP 
w Gdańsku, a następnie 
w latach 2009 – 2011 na 
ASP w Warszawie (dyplom 
z projektowania graficzne-
go, specjalizacja ilustracja). 
W latach 2007 – 2009 była 
stypendystką Prezydenta 
Sopotu; w 2007 i 2008 r. 
zdobyła Nagrody Specjal-
ne w międzynarodowym 
konkursie Satyrykon w Le-
gnicy; w 2009 r. Przyznano 
jej Wyróżnienie Honorowe 
w konkursie organizowa-
nym przez Muzeum Kary-
katury im. Eryka Lipińskie-
go w Warszawie. Na kon-
cie ma udział w licznych 
wystawach zbiorowych na 
terenie Warszawy, m.in. 
w Galerii Klimy Bocheń-
skiej, Galerii Klatka

Monika Wyłoga65 

Angelika Milaniuk-Mitruk66 
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bez tytułu 2007

olej, płótno, 90 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Jest absolwentką wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Dy-
plom z malarstwa w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszewskiego. 
Zajmuje się malarstwem olejnym. W swoich obrazach łączy realistycz-
ną technikę z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzuje 

aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace publikowane były 
w amerykańskich i polskich magazynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, 
Artysta i Sztuka, Art&Business.

Marta julia piórko67
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z cyklu mosty 2009

technika mieszana, płótno, 100 × 70 cm, sygn. 
p.d.: Edyta Duduś 2009

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 2013 r.). 
Skupia się na malarstwie sztalugowym oraz kolażach. 
Wzięła udział w wielu wystawach zbiorowych oraz 
prezentowała swoje prace na wystawach indywidu-
alnych. Ważniejsze z nich: Strangers in Paradise, Am-
sterdam 2013: Prix de Peinture 2013, Paryż; Konkurs 
malarstwa „Postawy” I edycja, Galeria Centrum Inno-
wacyjności, Wrocław, 2013 r. W 2013 r. jedna z jej 
prac otrzymała dwukrotne wyróżnienie przez kurator 
Galerii Saatchi Rebeccę Wilson poprzez dodanie do 
Nowej Kolekcji Magazynu Saatchi.

la Sagrada Família, z cyklu 
España 2014

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

Absolwentka ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa, 
specjalizacja: malarstwo w architekturze i urbanisty-
ce, aneks z grafiki warsztatowej. Laureatka 22. Ogól-
nopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 
2012” pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
i Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendystka Rektora ASP 
we Wrocławiu (2011–2012). Uczestniczka kilkudziesięciu 
wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. indywidualna 
wystawa malarstwa w Pałacu Kultury Zagłębia, wystawa 
zbiorowa wraz z Andrzejem Kwietniewskim „My Polacy” 
w BWA Awangarda we Wrocławiu. W ostatnim czasie 
uzyskała także Nominację do II Przeglądu Młodej Sztu-
ki „Świeża Krew”, we wrocławskiej Galerii Socato oraz 
wzięła udział w 7. Międzynarodowym Triennale Grafi-
ki Art–Bitola 2012 w Macedonii. O swoim malarstwie 
mówi: „Moje prace są synonimem wędrówki, drogi. Od-
noszą 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...”.

Edyta duduś68 

Natalia karasińska69 
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zimowi złośnicy 2011

linoryt kolorowy, papier, 27 × 70 cm, sygn. u dołu

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

Bez tytułu z cyklu „mgła” 2013

olej, płótno, 80 × 140 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2007–2012 studiowała na ASP w Gdańsku. Głównie zajmuje się malarstwem. 
W 2012 r. otrzymała nagrodę kwartalnika artystycznego EXIT za obraz „Las” w II Przeglądzie 
Młodej Sztuki, Świeża Krew. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Wybrane wystawy: „Promocje 
2012”, „22 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych” Galeria Sztuki w Legnicy, „II Przegląd 
Młodej Sztuki”, „Świeża Krew” Galeria Socato we Wrocławiu, „Znakowa nieoczywistość 
istnienia” wystawa dyplomowa, Gdańska Galeria Miejska.

Magdalena  
Hanysz-Stefańska70 

Kamila Model71 



46

Skromność 2014

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

Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej ASP w 2007 r. 
Współpracuje z gdańskimi oraz warszawskimi galeriami sztuki. Jego 
rysunki charakteryzują się niebywałym opanowaniem kreski. Jak sam 

twierdzi potrafi rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, 
stąd pewnie surrealistyczny charakter jego prac.

Maciej Siemoński72 
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Butelka z korkiem 1999

akryl, papier, 30 × 21 cm, sygn. na odwrocie

W latach 1998 – 2000 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych 
na UMK w Toruniu, a następnie w latach 2000 – 2005 na Wy-
dziale Malarstwa na ASP w Warszawie (dyplom w pracowni 
prof. K. Wachowiaka). W 2005 r. otrzymał Pierwszą Nagrodę 
w konkursie malarskim fundacji im. Franciszki Eibisch. W 2006 r. 
był finalistą konkursu malarskiego „Obraz roku 2005” organizo-
wanego przez czasopismo Art & Business.

tymczasowo 
niedostępny 2014

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

Ukończyła krakowską Akademię Peda-
gogiczną na wydziale: sztuka, (dyplom 
z malarstwa – pracownia dr. A. Pień-
ka). W latach 2000–2010 brała udział 
w wielu wystawach zbiorowych w kraju. 
Obecnie kontynuuje indywidualna pracę 
twórczą oddając się malarstwu i projek-
towaniu scenografii do przedstawień 
teatralnych. Głównym tematem prac 
artystki jest człowiek. Malarka chętnie 
posługuje się określeniem „człowiek 
widziany od wewnątrz”. Najczęściej 
przedstawia ludzi pod postaciami drew-
nianych lalek, marionetek, kamiennych 
posągów, pozwalając im samym opo-
wiadać własną, krótką historię na mo-
ment zatrzymaną w obrazie.

Bartłomiej kownacki73 

Mirella Stern74 
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zwierzę 6–5 2014

olej, akryl, techn mieszana, płótno, 140 × 100 
cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Gdańsku.  Wybrane wystawy: 
„Ogólnopolska Wystawa Rysunku” UMK w Toruniu 
(2011), „Bliskoznacznie” wystawa zbiorowa malar-
stwa w Muzeum ASP we Wrocławiu (2012), „Wize-
runki Zoomorficzne” dyplomowa wystawa indywi-
dualna w Galerii Pionova w Gdańsku (2012), „Hortus 
Conclusus – Ogród Szalony” – wystawa zbiorowa 
w Galerii Pionowa w Gdańsku (2013), „I Pomorskie 
Triennale Sztuki” – PGS w Sopocie (2013), „Studenc-
ka Grafika Roku” wystawa pokonkursowa na ASP 
w Gdańsku (2013),”VIII Olsztyńskie Biennale Sztuki 
o Medal Prezydenta – BWA Olsztyn (2013), nomi-
nacja do nagrody artystycznej „Nowy Obraz/Nowe 
Spojrzenie” (Poznań 2014) wystawa pokonkursowa 
Galeria Aula UAP oraz BWA Gorzów WIelkopolski. 

gentle 2014

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

Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej i studia artystyczno- peda-
gogiczne na UŚ w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, wi-
trażem oraz edukacją artystyczną. Jest kierownikiem Maga-
zynu Sztuk w Warszawie i instruktorką młodzieżowej grupy 
„Forma i wyobraźnia”. Wybrane wystawy: 2013 – wystawa 
malarstwa – GCK Mrozy, Mrozy; 2011 – wystawa malar-
stwa, Hotel Hilton, Budapeszt; 2008 – wystawa malarstwa, 
Northrup King Building, Minneapolis (USA).

Edyta Hul75 

Joanna  
Sułek-Malinowska76 
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Sopot willa Bergera 2014

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

W 2001 r. uzyskała dyplom gdańskiej ASP na wydziale rzeźby w Pra-
cowni Profesora Sławoja Ostrowskiego, ze specjalizacją ceramiki 
w pracowni Profesora Henryka Luli. W 2002 r. zdobyła Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Sopotu w „Przeglądzie Malarstwa, rysunku, Grafiki 
i Rzeźby w Gdańsku”. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych 

i indywidualnych m.in.:”Wystawa w Annaborg” w Hillerod (Dania 
2014), „Wątki Ceramiczne-wystawa autorska” w Galeria A w Staro-
gardzie Gd (2011). Na co dzień prowadzi pracownię: Vera Sparrow 
Creative Studio, gdzie tworzy rzeźbę i ceramikę użytkową, prowadzi 
warsztaty ceramiczne oraz realizuje inne projekty artystyczne.

Grzegorz Wróbel77
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poszukiwanie 2014

akryl, płótnie, 160 × 80 cm, sygn. p.d.: Ruciak oraz pieczątka na odwrocie

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

jej twórczości: „Surowość moich zalanych światłem form/obiektów 
ma przedefiniować znane nam percepcyjne przyzwyczajenia. Świat 
w moich obrazach jest pełen ciszy, symboli. Tworząc go, chciałabym 
skłaniać do refleksji nad samotnością, zapomnieniem, przemijaniem 
Moje prace ocierając się o rzeczywistość zmieniają się wraz ze mną,  
legając, co rusz nowym wpływom...”

Sonia ruciak78 
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Bez tytułu 2013

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l. d.: 
MMerkel 2013

Dyplom obroniła w 2014 roku na wrocławskiej 
ASP w zakresie malarstwa pod kierunkiem prof. 
S.Kortyki oraz z Malarstwa Architektonicznego 
i Sztuki w Przestrzeni Publicznej w pracowni prof. 
A.Chmielowca. Ispiracja naturą stanowi podsta-
wę jej dotychczasowych działań artystycznych, 
odgrywa dużą rolę w komponowaniu płótna. 
Obserwowaną rzeczywistość interpretuje w spo-
sób niedosłowny. 

kwa model: Black red gold 2014

ceramika szkliwiona złocona naszkliwnie, 27 × 18 × 26 cm, edycja limitowana, opis i sygnatura od spody rzeźby. Opis model: KKwa, 
dydodecor-project, logo Marius Dydo, 10/150/2014

W latach 1999–2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. 
Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czynnie uczestni-
czył w działaniach autorskiej grupy Jacka ucaby – Ruchome Święto, co 
zaowocowało wystawieniem na murach kamienic Tarnowskiego rynku 

15 wielkoformatowych obrazów w cyklicznie po sobie następujących 
wystawach tzw.: Zewnętrznej Galerii Miasta Tarnów. Wraz z grupą wziął 
również udział w wystawach na szlakach Bieszczadzkich Gór.

Martyna Merkel79 

Mariusz dydo80 
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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, Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk

zdjęciA: z archiwum artystów, Marcin Salwa, Jarosław Nienartowicz  oprAcoWAnie grAFiczne: Jędrzej Łoś, Activa Studio
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