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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 zlecenia i dostarczyć ją (osobiście 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 XXl 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 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

Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, 
gdzie zaczyna się moja twórcza ścieżka. 
Jak każdy dzieciak – mazałem kredkami po 
płaskich powierzchniach. Z kolei w szkole 
podstawowej okazało się, że potrafię to 
robić lepiej, niż moi rówieśnicy. Wybrałem 
liceum plastyczne, które ukończyłem jako 
grafik komputerowy, a następnie pod-
jąłem próbę dostania się na Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunek 
grafika komputerowa. Na szczęście owa 
próba okazała się nieudana, co skończyło 
się studiami na Akademii Jana Długosza 
w Częstochowie na kierunku malarstwo. 
To właśnie tam skrystalizowały się moje 
plany na przyszłość. Jednoznacznie wów-
czas stwierdziłem, że malowanie jest 
i w miarę możliwości będzie moim życio-
wym zajęciem. Rok później udało mi się 
dostać na wrocławską akademię na upra-
gnione malarstwo i to właśnie wtedy za-
częło się prawdziwe kształcenie warsztatu 
w obrębie technologii, technik malarskich 
oraz wyobraźni twórczej.

Już na początku studiów  zafascynowały 
mnie wszechotaczające  struktury,  które 
chciałem przekładać na tkankę malar-
ską. Odkryłem również jak znaczącą rolę 
w procesie twórczym odgrywa przypadek.   
Wpływ na to miała niewątpliwie specyfi-
ka wrocławskiej Akademii, która dawała 
duże pole do interpretacji i eksperymen-
towania ze środkami malarskimi. Właśnie 
wtedy poznałem możliwości wszelkiego 
rodzaju żywic, właściwości pigmentów 
oraz zacząłem sam tworzyć farby, któ-
rymi malowałem obrazy. „Kontrolowany 
przypadek” oraz strukturalne  podejście 
do płaskiej powierzchni płótna jest do 
dziś widoczne w moich obrazach. Trudno 
mi jest sobie wyobrazić inne traktowanie 
malarskiej powierzchni. 

Staram się nie zamykać 
w jednym  schemacie. 
W malarstwie ważne 
jest dla mnie nieustanne 
poszukiwanie i błądzenie. 
Figuratywna baza jest 
tylko punktem wyjścia 
do głębokiej eksploracji 
powierzchni malarskiej.  

Grzegorz klimek17 

Posąg, 100 × 60 cm, olej, żywica szelakowa,  płótno, 2014
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Swego czasu przemalowywałem obrazy, nieustannie nanosząc kolej-
ne warstwy farby, po czym „dodrapywałem się” z powrotem do ich 
wnętrza. Ta „malarska archeologia” pozwoliła mi odkryć siłę, jaka tkwi 
w zwyczajnych niedociągnięciach, których tak wiele jest w otaczającej 
nas rzeczywistości. Obdrapane ściany, plamy, korozja – coś co teo-
retycznie stanowi niedoskonałość, niesie ze sobą ogromny ładunek 
emocjonalny, określający charakter danego przedmiotu. Można by 
rzec, że wszystko, co jest w jakiś sposób interesujące, wynika z niedo-
skonałości, której najprostszym wyrazem staje się struktura.

Staram się nie zamykać w jednym schemacie. W malarstwie ważne jest 
dla mnie nieustanne poszukiwanie i błądzenie. Figuratywna baza jest 
tylko punktem wyjścia do głębokiej eksploracji powierzchni malarskiej. 

Pracuję seriami. Po wyczerpaniu tematu w danej serii zaczynam na-
stępną. Brak rutyny pozwala cieszyć się i bawić każdym następnym 
płótnem oraz czerpać przyjemność i nowe doświadczenia, które są 
motorem napędowym rozwoju.

opracowanie SDA Warszawa

Po omacku, 120 × 90 cm, tempera jajowa, żywica szelakowa, płótno 2014 Pędzący Rower, 90 × 120 cm, tempera jajowa, 2014

Efemeryczny Sterowiec, 90 × 140 cm, tempera jajowa, 2014

Trzy kształty, 70 × 150 cm, tempera jajowa, 2013
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diluculum  2014

olej, płótno, 65 cm × 50 cm, sygn. p.d.: Urszula Tekieli 2014 i na odwrocie: „Diluculum” 2014r., Urszula Tekieli, nr kat.: 308/22/14

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

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

Urszula tekieli01 



7

Algete i tortosa  
z cyklu El pueblo  2014

dyptyk, akryl, płótno, 2 × 20 × 20 cm, 
sygn. p.d.: Natalia Sroka oraz na 
odwrocie

Ukończyła ASP w Poznaniu – dyplom 
w 2009 na Wydziale Edukacji Artystycz-
nej, drugi zakres Malarstwo. Stypendium 
międzynarodowe w Uniwersitea Natio-
nala De Arte w Bukareszcie. Uwzględ-
niona w rankingu młodych artystów 
„Kompas Młodej Sztuki 2010”. Udział 
w polskoniemieckiej akcji artystycznej 
w Dachau 2013, Rezydencja artystyczna 
w Borsec w Rumunii 2013, III nagroda na 
XX Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. 
Vincenta van Gogha w Rybniku, Udział 
w 3 Międzynarodowym Sympozjum 
Sztuki Multipoint 2012 Nitra, Słowacja. 
Wyróżniona na 2 Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym Dialog „Dźwięki iRyt-
my”, wystawiała m.in. na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promo-
cje 2010” w Legnicy oraz XXIII Festiwa-
lu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie.

Natalia Sroka02 

Bez tytułu 7  2007

olej, płótno, 110 × 140 cm, sygn. p.d.

Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej łódzkiej ASP, w 2002 r. uzy-
skała dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. T. Chojnackiego 
i malarstwa w pracowni prof. R. Hałat. Zajmuje  się malarstwem, ry-
sunkiem, projektowaniem wnętrz, art designem i scenografią. Prowadzi 
autorską „Kreatoora” na Księżym Młynie w Łodzi. Współzałożycielka 
Studia Animacji i Scenografii Ferwork. Autorka wystaw indywidual-
nych w Łodzi, Warszawie i Krakowie. Uczestniczyła w wielu wystawach 
zbiorowych, m.in.: „Rocznik 2002” – wystawa najlepszych dyplomów 
ASP,  Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 2003; Międzynarodowe 
Triennale Grafiki, Kair 2003; V Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2003; 

IX Międzynarodowe Biennale Grafiki, Sarcelles 2003; Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2006, 2008; V Triennale Autopor-
tretu, Radom 2006; 7. Biennale Małych Form Malarskich, Toruń 2007; 
wystawa pokonkursowa o Grand Prix Fundacji im. F. Eibisch 2008, 2012; 
Konkurs im. M. Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy, Częstochowa 
2010. W 2000 r. była nominowana do Nagrody w XVII Konkursie im. 
W. Strzemińskiego, a w 2006 r. do nagrody w V Triennale Autoportre-
tu w Radomiu. Wiele z jej prac znajduje się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.

Ewa Żochowska03 
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Fajka  2012

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. l.d.: „Barbara 
Szal-Porczyńska 2012” i na odwrocie

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztu-
ki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
prof. S. Białogłowicza. Dwukrotna stypendystka 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest au-
torką 13. wystaw indywidualnych, brała udział 
w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą oraz plenerach międzyna-
rodowych. Laureatka nagród, m.in.: Nagroda 
„Obraz Roku 2012”, Łańcut 2012; Biennale 
Młodych – Sztuki Piękne – nagroda w kategorii 
malarstwo – Radomsko 2012; I miejsce Artist 
Event „Belle Époque” Bad Gastein Austria 2012; 
Nagroda Specjalna Muzeum Sztuki w Miszkolcu; 
Nagroda im. Jerzego Panka – I wyróżnienie za 
dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
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”.

pomiędzy światami  2014

akryl, płótno, 50 × 100 cm,  
sygn. u dołu: Zalewska

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

Barbara Szal-porczyńska04 

Anna zalewska05 
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Wschód słońca  2010

olej, płótno, 50 × 60 cm, 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.

Piotr prażmowski06 

europa, europa 15  2014

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

Studia w latach 2002–2007 na wydzia-
le Wychowania Artystycznego Akademii 
Jana Długosza w Częstochowie, kierunek: 
Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Pla-
stycznych, specjalność Grafika Warsztatowa. 
Dyplom zrealizowany w pracowni druku 
płaskiego prowadzonej przez, prof. G. Ba-
naszkiewicza i prof. K. Szwajkowską. Jego 
wystawy indywidualne to m.in.: „Ritning”, 
Gallery Bräcke, Bräcke, Szwecja (2012), 
„Nosferatu-Symfonia Koloru i Oni”, Arty-
styczny Klub Rampa, Warszawa (2012). 
Uczestniczył też w wystawach zbiorowych 
– m.in.: VI Międzynarodowym Biennale Ma-
larstwa i Tkaniny Unikatowej Barwy i Faktu-
ry, Gdyni (2011), IV Ogólnopolski Konkursie 
im. Marian Michalika na Obraz dla Młodych 
Malarzy – Triennale Malarstwa, MGS w Czę-
stochowie (2010), Gdańskim Biennale Sztu-
ki, Tożsamość Miejsca (2010), VII Triennale 
Sztuki Sacrum – Dom w sztuce młodych, 
MGS w Częstochowie (2010).

Marcin painta07 
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gra w bierki z cyklu – 
Gry  2014

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 
Paulina Poczęta ‚2014 Gra w bierki, z cyklu-gry

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

Z cyklu Vizualni Gwałciciele: 
pink Mask  2014

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

Absolwent Realizacji Tv PWSFTViT w Łodzi, Kulturo-
znawstwa w Warszawie, były student Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu na wydziale Multimediów. Arty-
styczne pola jego działań to film, sztuka wideo, malar-
stwo, grafika. Swoje filmy prezentował m.in. w Mu-
zeum Kinematografii w Łodzi, Centrum Sztuki Współ-
czesnej w Warszawie „Ekran Otwarty”. Brał udział 
w wystawach zbiorowych w Galerii Mito w Warszawie, 
Sztuce wymiany, Aukcjach Młodej Sztuki – Desa Uni-
cum, Sopocki Dom Aukcyjny, ART INN, Sztuko Branie.

Paulina poczęta08 

Paweł zakrzewski09 
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Strong enough  2014

olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Paweł Cukier VII2014 „Strong Enough”

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 cukier10
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plAŻA Vii  2011

akryl, płótno, 70 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
ula teperek, plaza VII, 2011

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

into the Wild 1  2014

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

Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi w 1999 r. 
Dyplom z malarstwa i projektowania ubioru, zdo-
była nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w 2000 r. 
W 2004 r. miała wystawę zbiorową z najzdolniejszy-
mi absolwentami pracowni malarskiej prof. M. Wa-
gnera i M. Wilczyńskiego. Zajmuje się głównie ma-
larstwem akrylowym (tematem są ludzie, zwłaszcza 
interesuje ją świat Kobiet) i ilustracje.

Urszula teperek11 

Małgorzata Sęk12 
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podglądacze  2013

olej, płótno, 90 × 100 cm, sygn.p.d: T.Wojtysek 
2013

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

WAllS groW tHinner 
(XVi tHe toWer)  2014

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

Absolwent projektowania ubioru na Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych (2014). 
Projektant kostiumów teatralnych. Wykła-
dowca w Artystycznej Alternatywie. Pro-
wadzi autorskie zajęcia w ŻyWej Pracowni 
z rysunku, malarstwa, ilustracji oraz rysun-
ku żurnalowego. Regularnie współpracuje 
w roli modela z fotografikiem o pseudoni-
mie Ribbon Mętlik. Akt tworzenia jest dla 
niego terapią, która umożliwia jego we-
wnętrznym potworom opuszczenie szafy. 
Najlepiej odnajduje się w akrylach, węglu, 
akwarelach i technikach mieszanych

Tomasz Wojtysek13 

Kajetan von 
kazanowsky14 
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x2  2014

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. p.d. 
„M. Ł. 0’14”, „x2” i na odwrocie

Absolwentka PLP, które ukończyła z wy-
różnieniem. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Została 
wyróżniona za prace z dziedziny malar-
stwa i fotografii. Realizuje się w także 
w projektowaniu graficznym. Żyje i two-
rzy w głuszy ziemi płockiej.

bez tytułu  2007

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

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

Małgorzata 
łodygowska15 

Marta piórko16 
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posąg kobiety iii
tempera jajeczna, żywica szelakowa, płótno, 140 × 80 cm, sygn.: LG i na odwrocie opisem

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył 
wrocławską ASP, w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha 
Lupy i dr Łukasza Huculaka oraz w pracowni malarstwa prof. Stani-
sława Kortyka i dr Michała Sikorskiego, a także w pracowni rysunku 
prof. Przemysława Pintala. Nagradzany i wyróżniany m. in..: w kon-
kursach malarskich „Kreatywny Wrocław”, Wrocław 2011; „Nowood-
kryta” Wrocław 2013. Uhonorowany Nagrodą ArtNoble na Festiwalu 
intermedialnym M {i} aSTO Gwiazd dla najlepszych dyplomów 2013, 
Żyrardów 2013.Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych: Triennale Rysunku w Lubaczowie, Lubaczów 2014; V Kon-
kurs 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 Dra-
wing (Drawing Osten), Skopie, Macedonia 2012; „Elementy większej 
całości” Galeria _MD_S, Wrocław 2011, 2012; „Bliskoznacznie”, ASP 
Gdańsk, Gdańsk 2012; konkurs sport I sztuka, Galeria PKOI, Warszawa 
2012; Galeria Aquarelle, Hotel Radisson, Wrocław 2011; Triennale 
Rysunku w Lubaczowie, Lubaczów 2011; Melin Cafe, Wrocław 2011; 
„Triennale małej formy malarskiej”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 
2010; Miejski Ośrodek Kultury, Kłobuck 2010; 4 Międzynarodowy 
Konkurs Rysunku, Wrocław 2009; „50-lecie Akademii Jana Długosza”, 
Częstochowa 2009; Galeria Gaude Mater (Wybrane dyplomy), Czę-
stochowa 2007; Konkurs „Wariacje na temat J.Fałata”, Pałac Ślubów, 
Częstochowa 2006.

Grzegorz klimek17
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Akt  2013

akryl, karton, 100 × 70 cm, sygn. p.d. And. 
Domżalski 13

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 kra-
jach na świecie (Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, USA). 
Wybrane wystawy: 2008 – Galeria Midea Bis, Warszawa; 
2005 – The Galery Wawgh, Los Angeles (USA); 1987 – 
Michael Kazan, Nowy Jork (USA).

esay  2014

olej, płotno, 92 × 73 cm, sygn. na odwrocie: Rafał 
Wysocki 2014

Studiował na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego 
krakowskiej ASP, a następnie w Instituto Europeo 
di Design w Mediolanie oraz Bielefeld University of 
Applied Sciences. Swoją twórczość prezentował na 
wystawach w Galerii Zamek w Poznaniu oraz w Ga-
lerii Stalowej 52.

Andrzej domżalski18 

Rafał Wysocki19 
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Sigrun  2014

tempera jajeczna, płyta, 80 × 80 cm, sygn. p.d 
monogramem

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

związek przyczynowo 
skutkowy  2014

akryl, technika własna, 100 × 100 cm, 
sygn. p.d.: M. Stern i na odwrocie: 
Mirella Stern

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 kra-
ju. Obecnie kontynuuje indywidualna 
pracę twórczą oddając się malarstwu 
i projektowaniu scenografii do przed-
stawień teatralnych. Głównym tema-
tem prac artystki jest człowiek. Malarka 
chętnie posługuje się określeniem „czło-
wiek widziany od wewnątrz”. Najczę-
ściej przedstawia ludzi pod postaciami 
drewnianych lalek, marionetek, kamien-
nych posągów, pozwalając im samym 
opowiadać własną, krótką historię na 
moment zatrzymaną w obrazie.

Katarzyna kołtan20 

Mirella Stern21 
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Martwa natura z białą 
lilią 2  2012

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
NATALIA/MACIOCHA/OLEJ NA PŁÓTNIE/2012 rok

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

zatoka iii  2014

olej, płótno, 90 × 40 cm, sygn. na odwrocie

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

Natalia Maciocha22 

Jacek Malinowski23 
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my space, z serii  
„back to nature”  2014

akryl, spray, tusze, płótno, 114 × 92 cm, sygn. 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.

girls likes 
diamonds  2010

olej, płótno, 85,5 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie: Bartłomiej 
Kownacki/Girls likes diamonds/
olej/płótno

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

Marta zawadzka24 

Bartłomiej 
kownacki25 
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judyta i Holofernes  2014

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.

Absolwent OSSP w Opolu na kierunku Reklama Wizualna, 
student ASP w Warszawie na wydziale malarstwa. Grafik 
i montażysta, współpracował min. z Teatrem A, Telewizją 
Polską, Stowarzyszeniem Terapeutów Zależnych. Zwycięz-
ca międzynarodowego konkursu kreatywności „Odyssey 
of the Mind” za scenografię do spektaklu „Dream”. 
W swoich pracach łączy założenia abstrakcji geometrycz-
nej z naturalistycznymi przedstawieniami.

portret nieznanej na 
łące  2014

akryl, spray, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 
M.Rybka

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

Michał rogoziński26 

Mateusz rybka27 
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85 metrów nad kanałem 
korynckim  2014

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

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” poświęco-
na motocyklistom.

Fashion victims XXXXXXii  2014

akryl, tempera, płótno, 73 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Ewa Guzy-
Panagiotopoulou

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Pankiewicza w Ka-
towicach. Studiowała na Wydziale Pedagogicznym – Wychowanie 
Plastyczne, na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie. W 2002 r. 
obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Wrońskie-
go. Podejmowała studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, 
zakończone w 2005 r. dyplomem z wyróżnieniem, w pracowni 
prof. Adama Wsiołkowskiego. Artystka postrzega świat z perspek-
tywy swojego pokolenia. Cykl obrazów „Fashion victims”, „Miasto” 
oraz „Unce upon a time” to rodzaj osobistego, intymnego pamięt-
nika. Współczesny świat przedstawia jako olbrzymią maszynę na-
pędzaną przez konsumpcjonizm, hedonistyczny materializm, gdzie 
pośród „mieć” a „być” stoi człowiek. Postacie z obrazów „Fashion 
victims” ukazują jego kondycje w sensie dosłownym i w przenośni. 
Od 2005 r. członek ZPAP w Krakowie, a od 2009 r. członek Stowa-
rzyszenia Pastelistów Polskich. Prace autorki znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, USA, Niemczech oraz Włoszech.Uczestniczka 
licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: Galeria „Gaude 
Mater” Częstochowa 2004; ZPAP, Galeria Pryzmat, Kraków 2006; 
„Aura przedmiotu”, Galeria Pałacu Vauxhall Krzeszowice 2006; 
„Kobiety bez granic”, Galeria Pałacu Vauxhall, Krzeszowice 2008; 
„Mały format”, Dominik Rostworowski Gallery, Kraków 2009; „13 
Międzynarodowy Plener w Siemianowicach Śląskich”, Galeria „Po 
schodach”, Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich 2009; IV 
Międzynarodowe Biennale Pasteli, Kralingen Gallery, Holandia 2009; 
„”Pop-ż-Art””, Galearnia, Warszawa 2009; „”Kobiety bez granic””, 
Starostwo Powiatu Monachijskiego, Monachium 2010; „Galearnia 
w podróży” Hotel Rubinstein, Kraków 2010; „Mały Format”, Galeria 
Dyląg, Kraków 2011.

Delfina olkowicz28 

Ewa guzy29 
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Sens myśli  2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
Sens myśli Dominika Jasińska Kraków 2014

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza 
Brzozowskiego w Krośnie, specjalizacja wyroby uni-
katowe, w 2011 roku ukończyła Krakowskie Szko-
ły Artystyczne na kierunku Projektowania Wnętrz 
i Przestrzeni. Studiowała Grafikę Komputerową 
w Mediach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. Obecnie jest studentką grafiki 
na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. W malarstwie 
często interesuje się ukrytymi emocjami zawarty-
mi w twarzach portretowanych osób, jej uwaga 
skupiona jest głównie na człowieku. Zajmuje się 
także projektowaniem i aranżacją wnętrz, poszerza 
również wiedzę w zakresie fotografii analogowej. 
Brała udział w wystawach zbiorowych. Prace ar-
tystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą.

Bez tytułu z cyklu  
„teraz polska”  2013

collage, akryl, płótno, 100 × 125 cm, sygn. na 
odwrocie: piotr szwabe vel pisz 06/13

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, 
performer, wokalista, kurator. Mieszka i pracuje 
w Gdańsku. Stypendysta College of Art w Lon-
dynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pomysłodawca, organizator i uczestnik Europej-
skiej Galerii Malarstwa Ściennego, Węzeł Kliniczna 
2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa wielkofor-
matowego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. 
Młyniec). Współtwórca trójmiejskiej formacji arty-
stycznej Pracownia Ludzie Gdańsk oraz malarskiej 
grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

Dominika jasińska30 

Piotr Szwabe31 
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g01  2014

akryl, płótno, 150 × 110 cm, sygn na odwrocie: A. Bakalarz 2014r. „G01”

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 
odkrywa złożoną fizykę ludzkiego ciała, ruchu i relacji formy przestrze-

nią. 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 Bakalarz32
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na Sanie  2014

olej, płótno, 73 × 92 cm, sygn. 
p.d.:, MŁ i na odwrocie: Na sanie/
Misia Łukasiewicz/Bieszczady/2014

Absolwentka kierunku rzeźba na 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w pracowni prof. Adama My-
jaka, obecnie kontynuuję naukę na 
studiach magisterskich.Ukończyła 
również studia na kierunku Historii 
Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim 
(2008–2012). Uczestniczka stypen-
dium zagranicznego na Accademia 
di Belle Arte w Palermo.Brała udział 
w wystawach zbiorowych – „Inter-
wencje” w Palemo (Lipiec – sierpień 
2012) oraz „Pierwszy Mazowiecki Fe-
stiwal Malarski” Warszawa (grudzień 
2013), wystawa rzeźby w Klubie Kul-
tury Saska Kępa, Warszawa (kwiecień 
2014). Uczestniczka i organizatorka 
plenerów międzynarodowych (polsko 
– litewski plener konceptualny, pol-
sko – włoski plener malarski, polsko 
– francuski plener rysunkowy).

zachodzące słońce  
na lazurowym
akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

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

Misia łukasiewicz33 

Longin Szmyd34 
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Walenty stracił serce  2014

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie: WALENTY 
STRACIŁ SERCE T.TAJAK 2014

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył wydział 
aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych, obecnie stu-
dent drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Eduka-
cja 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. Boro-
wik-Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją sakralną 
oraz animacją kultury. Od niedawna współpracuje z krakowskim 
teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor kilku wystaw 
indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą.

Bez tytułu  2014

akryl, płótno, 2 × 60 × 81 cm, sygn. na 
odwrocie

Studentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Uczestniczka wielu wystaw w kra-
ju i za granicą. W kręgu jej zainteresowań leży 
malarstwo, grafika, ilustracja, street art oraz róż-
nego rodzaju działania w przestrzeni publicznej.

Tomasz tajak35 

Anna Marczak36 
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Auto1  2013

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: A. Nagórska, Gdańsk 2013

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

obywatel p  2014

akryl, płyta HDF, 
39 × 46 cm, sygn. na 
odwrocie

Ukończył Zielonogórski In-
stytut Sztuk Pięknych oraz 
Akademię Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu na kierunku ma-
larstwo. Wystawy indywidual-
ne: Life and Death” – Halden, 
Norwegia, „Life and Death” – 
Legnica, Galeria Ring, Głuchy 
krzyk”- Galeria Sztuki w Le-
gnicy, „Głuchy krzyk” – Wro-
cław Browar Mieszczański. 
Wystawy zbiorowe: „Promo-
cje 2010” – Legnicki konkurs 
dla absolwentów wyższych 
uczelni plastycznych, „XXVI 
Wystawa Zagłębia Miedzio-
wego”, “Potęga sztuki” – Le-
gnica, Galeria Ring.

Aga nagórska37 

Kacper piskorowski38 
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człowiek walczący nr 7  2014

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

Rocznik 1988 r. W 2009 r. ukończyła Policealne Stu-
dium Plastycznym Collage w Warszawie na kierun-
ku projektowanie i dekorowanie wnętrz. W latach 
2009–2012 studiowała w Kolegium Sztuk Pięknych 
w Kazimierzu Dolnym (filia Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie) na kierunku grafika, zakończone 
w 2012 r. dyplomem licencjackim z wyróżnieniem 
Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS. Następnie 
kontynuowała naukę na kierunku grafika na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. W 2014 r. obroniła dy-
plom magisterski oraz aneks z malarstwa. Stypendyst-
ka rektora UMCS. Zdobywczyni wielu nagród i wyróż-
nień: I miejsce w konkursie na plakat promujący rozwój 
technologii gazu skroplonego (LNG), 2014; III miejsce 
w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na ilustrację 
do tekstówpiosenek Jeremiego Przybory. Wyróżnienia 
w konkursach: na plakat Aby każdy mógł powiedzieć: 
Wracam do domu! (2013); w konkursie na widokówkę 
Magia Dzielnicy Czterech Wyznań (2013) oraz w kon-
kursie Wszystkie Barwy Unii Europejskiej (2013). Udział 
w wystawach m.in.: IV Przegląd Młodej Sztuki Świeża 
Krew, Galeria SOCATO, Wrocław 2014; IV i VI Konkurs 
malarski Zadra 2011 i 2013, Galeria Zadra, Warszawa 
2013 i 2011; II, III, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
na ilustrację do tekstów piosenek Jeremiego Przybory, 
Kutno 2012, 2013, 2014; Magia Dzielnicy Czterech 
Wyznań, Bike Cafe, Wrocław 2013; Wiersz+, Sopot 
2013, Inspiracje Colorovo, Galeria ABC Data, War-
szawa 2013; Autoportret z …, Lublin 2012; Świat 
bez dyskryminacji, Koszalin 2012; Inspirację Marią 
Curie-Skłodowską, Lublin 2011. W swoich obrazach 
podejmuje różne zagadnienia dotyczące człowieka 
i przestrzeni społecznej oraz kulturowej, w jakiej na 
co dzień on funkcjonuje. Przedstawia to w sposób 
metaforyczny. Poprzez zastosowanie różnorodnych 
układów form geometrycznych stara się stworzyć iluzję 
trójwymiarowej, abstrakcyjnej przestrzeni.

Blue  2014

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p. d.: Lerka 
G. 2014

Studia w latach 1994–1999 na ASP w Krako-
wie, Wydział Grafiki w Katowicach, dyplom 
w Pracowni prof. S. Kluski, dyplom uzupełnia-
jący w Pracowni Malarstwa prof. R. Nowotar-
skiego. Swoje prace prezentował na licznych 
wystawach zbiorowych, m.in. 2013, Royal 
Scottish Academy in Edinburgh, UK; 2012, 
Millenium Hall-Rzeszów; 2012, XXXII Inter-
nationale Mini Print de Cadaques – Barcelona; 
IX International Graphic-Exlibris Co, petition 
Gliwice; XI World Art Mini Print – Lessendra, 
Bulgaria; 2011, XIV Biennale małej formy 
graficznej – Nominacja do nagrody Ostrów 
Wielkopolski. Wystawy indywidualne: 2013, 
Galeria „Pod Plafonem” – Wrocław; Business 
Centre Club – Katowice; 2011, Centrum Olim-
pijskie PKOl Warszawa; 2010, Gallery Pokusa 
Wiesbaden, Niemcy; 2007, Garbary 48, Po-
znań, Pracownia-Galeria, Warszawa.

Iwona gabryś39 

Grzegorz lerka40 
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don’t give up!  2014

technika mieszana, płótno, 110 × 84 cm, sygn. na 
odwrocie: Mariusz Krakówko ‚Don’t give up!’ 2014

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. Woj-
ciecha Zabłockiego.Swoją przygodę ze sztuką zaczął 
pod koniec lat 90’ od Graffiti. Autor wielu prac malar-
skich na ścianach i płótnach. W swoich pracach stara 
się połączyć myśl architektoniczną z malarską, szukając 
nowych technik.

dżem, marmolada 
i konfitura  2014

akryl, płótno, 90 cm x 80 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 Tech-
nik Wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu pod kie-
runkiem prof. R. Hungera – Pracownia Malarstwa. 
W 2007 r. odbyła stypendium w Centrum Grafiki 
Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.

Marian krakówko41 

Paulina zalewska42 
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pięć granatów  2014

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

Absolwent KNUBiA w Kijowie. Przez długi czas żył 
i podróżował po Azji Środkowej i Turkmenistanie. 
Prace artysty zbudowane są w myśl wspólnej idei uka-
zania relacji bohatera obrazu i jego wewnętrznego 
napięcia z pozornym, zewnętrznym, spokojem i opa-
nowaniem. Charakterystyczna dla artysty spójność 
wyraża się w jasnym, podkreślonym rozplanowaniu 
obrazu, w którym główną rolę gra światło. Uczest-
nik wielu międzynarodowych wystaw i konkursów, 
m.in. w Ukrainie, we Włoszech, w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zwycięz-
ca Europejskiego Konkursu Malarstwa „Barwy mo-
rza” (Gdynia, 2012). Prace artysty znajdują się m.in. 
w MNN w Gdańsku, MMG w Gdyni, a także w rękach 
międzynarodowych kolekcjonerów m.in. z Ukrainy, 
Kazachstanu, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjedno-
czonych, Niemiec, Szwecji, Polski i Kanady.

połowa siódmego  2014

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

Wiaczesław rogin43 

Wiaczesław rogin44 
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pianista (portret lang 
langa)  2014

olej, akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.. 
monogramem i datą

Absolwent gdańskiej ASP. W 2005 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. M. Świeszewskiego. 
Obecnie pracuje na ASP w Gdańsku na stanowisku 
asystenta w Pracowni Malarstwa. W czerwcu 2012 r. 
otrzymał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie malarstwo. 
Przewód doktorski realizowany był w gdańskiej ASP. 
Od 2005 r. jest członkiem stowarzyszenia Obserwa-
torium Rzeczywistości.

niedzielna popołudnie 
na  2014

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

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie. W 2000 r. uzyskał dyplom z Wy-
różnieniem Dziekańskim z malarstwa pod 
kierunkiem Walentego Wróblewskiego. 
W latach 1997–2005 pracował jako plastyk 
w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. Od 2005 r. związany z Trójmia-
stem. Uczestnik wystaw indywidualnych: 
Galeria 31; Lublin, Karczma Złoty Osioł, Lu-
blin; i zbiorowych: „Autograf 2001”, Teatr 
Osterwy, Muzeum Lubelskie, „Polsk Konst”, 
Malmö. Prace artysty znajdują się w kolek-
cjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Szkocji i Niemczech.

Marek Wrzesiński45 

Andrzej tuźnik46 
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Sen o kazimierzu M  2014

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

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 począt-
ku lat 70-tych związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Ko-
lekcjoner sztuki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej 
Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej 
w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym nieza-
leżnej, samofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów 
– od 20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziem-
nego 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 Sowiak47
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nude on the abstract 
background  2014

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

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

connections 1  2006

akryl, płótno, 70 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie: Agnieszka 
Skopińska 2006

Absolwentka Warszawskiej ASP, 
gdzie obecnie robi doktorat. Dy-
plom obroniła w pracowni pro-
jektowania książki prof. Macieja 
Buszewicza, aneks z grafiki warsz-
tatowej w pracowni prof. Rafała 
Strenta. Mieszka i pracuje w War-
szawie. Współtworzy kolektyw 
kreatywny RebelZOO zajmujący się 
projektowaniem graficznym oraz 
wydający swój własny zin „Grafik 
Rebel” – nieregularnik poświęcony 
ważnym społecznie zjawiskom.

Dominik Smolik48 

Agnieszka 
Skopińska49 
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nie/pamięć...  2014

akryl, płótno, kolaż, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: REN 
|MAG

Mieszka i tworzy w Rzeszowie. Absolwenta Wydziału 
Artystycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim (specja-
lizacja 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 – wy-
stawa zbiorowa, hotel Galaxy, Kraków; 2013 – wystawa 
zbiorowa, Stary Browar, Poznań.

palący chłopak  2014

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

Studiował w EAS (gdzie duży wpływ wywarł na niego F. Starowieyski), 
Ecole Superieure des Beaux Arts Angares (Francja) oraz na warszawskiej 
ASP na Wydziale Grafiki, którą ukończył w 2007 r. Zajmuje się filmem, 
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Nagrody: VI Międzynaro-
dowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Barwy i Faktury Gdynia, 
2011 – wyróżnienie, Konkurs „Triennale z Martwą Naturą”, 2012 – wy-
różnienie, KONKURS \UNTOUCHABLE\ Poznań 2012 – wyróżnienie, I Mię-
dzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY, Częstochowa 
2012 – wyróżnienie. „Moje obrazy są właśnie takim kolażem form, stylów 
i odwołań. Nader często lubię posługiwać się ikonami popkultury takim jak 
np. klocki lego, Gwiezdne Wojny, Mario Bross czy Bruce Lee by zestawiać je 
w nieoczekiwany sposób. Te zderzenia stylów, znaczeń, postaci prowadzą 
do stworzenia nowej rzeczywistości, która ośmiesza szystkie znaczenia, 
do których się odwołuje lub reprezentuje. Te obrazy same w sobie nie 
posiadają konkretnych przekazów czy jedynej formy interpretacji, są samą 
zabawą znakiem i znaczeniem, przekazem i interpretacją.

Renata Magda50 

Franciszek ledóchowski51 
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Mobile Xii  2014

olej, płótno, 70 × 70 cm,  
sygn. l.d.: G.Bryndza

Urodzona w 1989 r. w Często-
chowie. Jest absolwentką Wy-
działu Sztuki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, gdzie 
w 2013 roku obroniła z wyróż-
nieniem dyplom w pracowni 
prof. A. Desperaka oraz absol-
wentką Wydziału Tkaniny i Ubioru 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, grafiką oraz fotografią. Jej 
malarstwo to ciągłe kształtowanie 
własnego stylu oraz znaku roz-
poznawczego. Wciąż poszukuje 
nowych rozwiązań na poziomie 
warsztatu. Celem jej jest two-
rzenie prac o dużej wartości es-
tetycznej oraz przekonującej sile 
wyrazu. Najważniejsze wystawy: 
2012 – Cztery żywioły, wystawa 
zbiorowa, Hooper Bay, Częstocho-
wa; 2012 – Trzy wymiary, wysta-
wa zbiorowa, Hooper Bay, Czę-
stochowa; 2014 – Ogólnopolska 
Wystawa Rysunku, Galeria Sztuki 
Wozownia, Toruń; 2014 – Pokaz 
kolekcji dyplomowej, Centrum 
Promocji Mody, Łódź.

zaćmienie Boga  2010

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

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 zobaczyć 
w galerii Baltable, Limerick, Irlandia; galerii 
DruchStudio, Trenton, USA oraz w BWA 
Kielce.

Małgorzata 
Bryndza52 

Piotr urbanek53 
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Sylwetki  2013

alkid, płotno, 65 × 50 cm, sygn. p.d.: laskowska oraz na odwrocie

W latach 2006–2011 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w War-
szawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. S. Baja. 
Aneks z ilustracji w pracowni dr Z. Januszewskiego. Laureatka Kon-
kursu i Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2011 w Legnicy 
(I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Brała udział 
w wielu wystawach zbiorowych, ma także na koncie kilka wystaw 
indywidualnych. Zajmuje się malarstwem oraz, hobbystycznie, ilu-
stracją i fotografią. Prace w kolekcjach prywatnych. Mieszka i pracuje 
w Warszawie.

pochmurny 
horyzont...  2014

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

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

Magdalena laskowska54 

Danuta Wójcik55 
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Sytuacja olecka, 8 Viii 
2014 r., nr 127, cykl 
wakacje  2014

technika mieszana, płyta, 88 × 69 cm, 
sygn. na odwrocie

Student malarstwa na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Uczestnik licznych wystaw 
m. in. „Patrz na mnie”, Cafe Pub Bruder-
schaft, 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.

trial&error  2014

technika mieszana, płótno, 60 × 50 cm, sygn. 
na odwrocie: RIOTKID80

ur.1980 r. twórca murali oraz street artu, uczest-
nik prestiżowych festiwali graffiti – Write 4 Gold 
oraz Brain Damage. Od końca lat dziewięćdzie-
siątych zafascynowany wizualnymi aspektami re-
klamy, krzykliwymi teledyskami MTV oraz kultura 
ulicy. Były one źródłem inspiracji dla kompozycji 
o monumentalnych formatach wykonywanych 
na ścianach, płótnach i pociągach. Obecne prace 
artysty cechuje zżywa kolorystyka, zrytmizowa-
nie kompozycji; odchodząc od czystego graffiti 
w dalszym ciągu jego sztuka pozostaje nośnikiem 
kultury ulicy.

Patryk różycki56 

riotkid8057 
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Bez tytułu  2013

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

Studentka malarstwa na ASP w Gdańsku. Wybrane 
wystawy: wystawa indywidualna w Galerii Debiut 
„Malarstwo”, Gdynia 2014 oraz wystawa indywidu-
alna w Galerii Brudershaft „Metafory”, Gdańsk 2013.

tatromachia i  2014

olej, płótno, 80 × 50 cm, sygn. p.d.: Kuczara

Absolwentka Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów na ASP we 
Wrocławiu. Dyplom w 2009 r. w pracowni grafiki warsztatowej 
w pracowni prof. Ch. Nowickiego i projektowania graficznego 
w pracowni E. Smolińskiego. W latach 2009 – 2012 studentka 
wydziału malarstwa macierzystej uczelni. W 2008 r. była sty-
pendystką Prezydenta Miasta Wrocławia. Uczestniczka wielu 
konkursów i wystaw pokonkursowych.

Natalia Hirsz58 

Aleksandra kuczara59 
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rich bitch. treser  2014

tempera, płótno, 100 × 120 cm,  
sygn. na odwrocie: Viola Głowacka. „Rich bitch. 
Treser”, 2014

W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale Arty-
stycznym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom 
w pracowni ad. II st. J. Gryki z malarstwa. W 2012 
r. miała wystawę indywidualną „Fryzjer kelnerka 
i inni...”, Młode Forum Sztuki, Galeria Biała, Lu-
blin. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych.

kaczki  2013

akryl, pótno, 60 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie: Joanna Sułek-Malinowska

Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej i studia 
artystyczno- pedagogiczne na UŚ w Ka-
towicach. Zajmuje się malarstwem, witra-
żem oraz edukacją artystyczną. Jest kie-
rownikiem Magazynu Sztuk w Warszawie 
i instruktorką młodzieżowej grupy „Forma 
i wyobraźnia”. Wybrane wystawy: 2013 – 
wystawa malarstwa – GCK Mrozy, Mrozy; 
2011 – wystawa malarstwa, Hotel Hilton, 
Budapeszt; 2008 – wystawa malarstwa, 
Northrup King Building, Minneapolis (USA).

Viola głowacka60 

Joanna Sułek- 
-Malinowska61 
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krzesło  2014

szkic olejny, tektura, 32 × 24 cm,  
sygn. p.d.: A.Smólska

Absolwentka ASP w Gdańsku. W 2009 r. uzyska-
ła dyplom w pracowni prof. M. Świeszewskiego. 
Aneks z grafiki warsztatowej wykonała w Pracowni 
Technik Metalowych prof. A. Jackiewicz-Kaczmarek. 
W 2010 r. brała udział w wystawie pokonkursowej: 
„Pomorska Grafika roku 2009 GTPS” w Galerii Punkt 
w Gdańsku. W tym samym roku miała wystawę indy-
widualną zatytułowaną „Wnętrza” w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Gdańsku.

Sen zimowy  2014

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

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

Agata Smólska62 

tAtAi63 
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pAt  2013

pastel, papier fabriano, 100 × 70 cm w passe-partout, sygn. u dołu monogramem

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

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

Aleksander korman64 
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odleć (Fly away)  2014

akryl, płótno, 75 × 75 cm, sygn. p.d. 
i na odwrocie

W latach 2004–2009 studiowała na 
Wydziale Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie. 
W 2013 r. obroniła dyplom z wyróż-
nieniem rektorskim w pracowni L. Tara-
sewicza. Ma na koncie m.in. w 2012 r. 
indywidualną wystawę w Pałacu Kultu-
ry i Nauki w Warszawie, wystawienie 
performance w Performance Space 
w Londynie tego samego roku, stwo-
rzenie realizacji dźwiękowej z własnym 
podkładem wokalnym do klubogalerii 
Sen Pszczoły w Warszawie tego same-
go roku, wiele wystaw zbiorowych. 
Obecnie w trakcie przygotowywania 
kolejnej wystawy indywidualnej.

kompozycja ii  2013

akryl, płótno, 50 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Urodzony w Radomiu. Sztuką zajmował się już w liceum, ale dopiero na 
studiach gdzie zetknął się z kulturą street artu i graffiti zaczął kształtować 
swój styl. W malarstwie często nawiązuje do swojej działalności street ar-
towej, szczególnie widać to od strony formalnej w jego pracach, ponieważ 
przy tworzeniu korzysta z szablonów, taśm i farb sprayowych. Tematem, 
który najbardziej go interesuje jest kultura uliczna, ludzie i miasto.

Paulina penc65 

Krzysztof tol66 
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peacocks  2014

olej, pozłota, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: 
J.Godziszewski oraz na odwrocie

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

ryba iii  2014

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 
Amelia Augustyn, 2014

Urodziła się w 1989 r. w Częstochowie. Jest ab-
solwentką Wydziału Sztuki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, gdzie w 2014 roku 
obroniła z wyróżnieniem dyplom w pracowni 
prof. Włodzimierza Kuleja.

Jakub godziszewski67 

Amelia Augustyn68 
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cisza  2014

akryl, płótno 50 × 50 cm, sygn. p.d. Delińska 
oraz na odwrocie

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

pejzaż i  2013

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

Artysta urodzony w Szczecinie. Od pięciu lat 
współtworzy kolektyw artystyczny zrzeszający 
młodych artystów z różnych dziedzin, profesjo-
nalistów i amatorów. Zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, projektowaniem graficznym 
i fotografią. Fascynuje go pejzaż i to ten temat 
najczęściej pojawia się w jego pracach. Jego ma-
larstwo to abstrakcyjne, swobodne kompozycje 
z geometrycznymi akcentami.

Iwona delińska69 

Oskar pawlicki70 
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droga mleczna  2014

olej, batik, płyta, 67 × 55 cm, sygn. l.d.: BT

Absolwentka Liceum Plastycznego w Lublinie, ab-
solwentka kulturoznawstwa i filozofii, doktorantka 
w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współ-
czesnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. Od strony teoretycznej interesuje się 
filozofią sztuki; od praktycznej natomiast działa 
w technikach: olej, akwarela, batik. Zajmuje się tak-
że tkaniną artystyczną, głównie tkaniną wielosplo-
tową oraz miniaturą tkacką. Uczestniczka plenerów 
malarskich i tkackich, wystaw zbiorowych w Lublinie 
i Łodzi, wystawa indywidualna w 2011 r. Wyróżnie-
nie w I Ogólnopolskim Poplenerowym Konkursie 
Miniatur Tkackich 2008 r.

Bez tytułu, z serii „Zepsute 
malarstwo”  2014

akryl, olej, płótno, 40 × 30 cm, sygn. na 
odwrocie, 2014

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie 
i studia z historii sztuki na UG (gdzie obecnie się 
doktoryzuje). Najczęściej maluje abstrakcyjne pej-
zaże, które są dla niego pretekstem do eksperymen-
tów z formą i kolorem. Motywem powtarzającym 
się w jego obrazach są góry, których potęga i pięk-
no stale go inspirują. Jego najnowsze prace, wciąż 
nawiązujące do pejzażu, łączą w sobie stylistykę 
abstrakcji geometrycznej i ekspresyjnej, fakturowej 
plamy. Wybrane wystawy: „Sztuka Młodych”, Gale-
ria Sztuki Disegno – BTD Koszalin 2013; „Odkrytki 
z pamięci”, CK Białogard 2013.

Barbara tryka71 

Dilan Abdulla72 
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Świątynia 
słońca  2014

akryl, płótno, 80 × 150 cm, sygn. 
l. 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 za-
kresie malarstwa monumentalnego. 
Uczestniczka wielu wystaw i festiwali 
m.in.: festiwal „Wszystko, co jest pięk-
ne w świecie ma taką samą nazwę” 
Charków 2008; festiwal „Street art” 
Charków 2009; wystawa „Przyjaciele 
w kontakcie” galeria „Kostyurinsky 
zaułek” w Charkowie 2011; „Wysta-
wa Miniatury” galeria „Kostyurinsky 
zaułek” w Charkowie 2013 W 2012 r. 
brała udział w projekcie artystycznym 
„Żywa ściana” w galerii „Maestro” 
w Charkowie. Laureatka trzeciego 
miejsce w „Triennale młodych twor-
ców” w Muzeum Sztuki w Symfero-
polu, 2011 r.. W 2012 miała wystawę 
indywidualną „Ser na całym świecie” 
w galerii „Kostyurinsky zaułek” w Char-
kowie.

captured in miami  2014

akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygn.na odwrocie: 
„N Rhoyk 2014r.”

Prace artysty (ur.1993) pozostają inspirowane 
otaczającym światem i jego tworami, dają po-
czucie wolności interpretacji włożonych w pół-
świadome ramy skojarzeń i symboli. Posługuje 
się wieloma technikami, ponieważ uważa, że 
poznanie kreuje świadomość, a świadomość 
– wolność i możliwości. Studiuje Architekturę 
i Urbanistykę na Politechnice. Na swoim koncie 
ma kilka wystaw zbiorowych, udział w aukcji 
charytatywnej WOŚP, na której zlicytowana 
została akwarela autorstwa artysty, współpra-
cę z Ministerstwem Obrony Narodowej przy 
przygotowywaniu albumu na temat zabytków 
wojskowych oraz materiałów promocyjnych 
w postaci opracowań graficznych dla Biura In-
frastruktury Specjalnej MON.

Olga pelipas73 

N. rhoyk74 
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kwadrat – Morze 
egejskie  2008

technika mieszana, płyta, 100 × 100 
cm, sygn. p.d.: S.J.A. Tomalak 2008

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowa-
ny przez profesorów: S. Kortykę i W. Kucz-
mę z wrocławskiej ASP. Z wykształcenia 
jest technikiem chemikiem. Od 1975 r. 
zajmuje się działalnością plastyczną. Przez 
szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo 
pejzażowe, realizm fantastyczny, a od 
2000 r. coraz częściej skłania się w stro-
nę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie 
sperymentuje, stosując autorskie techniki 
i technologie. Prace mają zróżnicowaną 
powierzchnię. Laureat II Konkursu Ma-
larskiego Zadra 2009. Jego prace wielo-
krotnie pojawiały się na wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych m.in.: Young 
International Contest of Contemporary 
Art (2011), 7 Biennale Miniatury; Czę-
stochowa (2012), „Pejzaż współczesny”; 
Częstochowa (2013), Triennale Małych 
Form, Toruń (2013), VII Międzynarodo-
we Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia 
(2013), VI Międzynarodowe Biennale Pa-
steli, Nowy Sącz (2013).

kąpiel  2007

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie i na ramie

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

Stanisław tomalak75 

Katarzyna  
janiec-piłat76 
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tytan  2014

olej, płótno, 100 × 50 cm, sygn. l.d.: PD 2014

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

Silence XXVii  2014

akryl, płótno, 70 × 90 cm, 
sygn. p.d.: MARTA BILECKA

Absolwentka ASP w Łodzi Wy-
działu Grafiki i Malarstwa. Dy-
plom uzyskała w 2002 r. w Pra-
cowni Malarstwa prof. M. Czaj-
kowskiego i w Pracowni Technik 
Drzeworytniczych prof. A. Bart-
czaka, realizując projekt książek 
autorskich. Aktualnie zajmuje się 
malarstwem i ilustracją. Prace 
prezentowała na wystawach in-
dywidualnych 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.

Paweł dąbrowski77 

Marta Bilecka-dudzińska78 
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piazza San Marco  2014

olej, płótno, 40 × 70 cm, sygn p.d.: Alicja 
Habisiak Matczak 2014

W latach 1997–2002 studiowała na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi. W 2002 r. obroniła dyplom z wyróż-
nieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowy-
ych prof. K. Wawrzyniaka. W 2003 r. uzyskała 
stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła 
półroczny staż graficzny na ASP w Urbino we 
łoszech. Od 2002 r. jest asystentką w Pracowni 
Podstaw Kompozycji prowadzonej przez dr hab. 
D. Wieczorek na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
ASP w Łodzi. W latach 2004 – 2006 doskonaliła 
swoje umiejętności dydaktyczne i warsztatowe 
jako asystentka na Letnich Międzynarodowych 
Kursach Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. 
W 2009 r. obroniła swoją pracę doktorską.

grudniowy 
skobel  2014

akryl, płótno, 50 × 61 cm, sygn. l.d.: 
I.Lenik

Ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. W roku 2009 zrealizo-
wała dyplom w pracowni malarstwa. 
Jest Laureatką Dorocznej Nagrody 
Artystycznej im. M. Strońskiego 2010. 
Brała udział w licznych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych w Polsce, 
jak i za granicą min. wystawa malar-
stwa „Licht und Farbe” w Niemczech, 
Międzynarodowe Triennale Malarstwa 
Srebrny Czworokąt w Rzeszowie, Ru-
muni, Słowacji i na Węgrzech, Między-
narodowe Biennale Miniatury w Kra-
kowie, Kaliszu, Warszawie, wystawa 
fotografii w Koninie, wystawa plakatu 
ZPAP w Warszawie, wystawa malar-
stwa w Muzeum Narodowym Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu. Mieszka 
i pracuje w Warszawie.

Allicja Habisiak- 
-Matczak79 

Iwona lenik80 
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Wspomnienie  2014

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

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

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

Sonia ruciak81
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czerwony latawiec  2014

olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: M. Panek 2014

Absolwentka Wydziału Artystycznego Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach, specja-
lizacja malarstwo. Dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni malarstwa Zbigniewa Blukacza 
i pracowni rysunku Janusza Karbowniczka. 
Laureatka miejskiego stypendium artystycz-
nego Prezydenta Miasta Sosnowiec w la-
tach 2009 – 2013. Stypendystka Rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
W 2013 roku prezentowała swoje prace na 
23 Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych Promocje 2013 w Legnicy, finale 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch w Warszawie oraz VI konkur-
sie malarskim Galerii Zadra w Warszawie 
gdzie otrzymała wyróżnienie. W 2014 roku 
uzyskała nominacje do nagrody głównej 
w V Ogólnopolskim Konkursie im. Maria-
na Michalika, Triennale Malarstwa Często-
chowa 2013/2014. Uczestniczka wystaw 
i przeglądów artystycznych w kraju i zagra-
nicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i fotografią.

Świniopies  2013

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

Urodzony w Gdyni w 1973 roku Nie-
istotne są dla niego fakty z życiory-
su 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- prze-
mawiając poprzez płótna językiem 
wyjątkowym, specyficznym i indywi-
dualnym, a przecież jednak znanym 
i rozpoznawalnym. Biografia artysty 
wyłania się zatem z jego obrazów. 
Jak zaznacza sam autor podstawą 
jest to aby dane dzieło przemawia-
ło do tego jedynego odbiorcy ale 
przede wszystkim uniwersalności 
ich przekazu- właśnie to odniesienie 
do doświadczenia ogólnoludzkiego 
sprawia, iż czynią one takie a nie 
inne wrażenie i w przeciwieństwie 
do wielu dzieł współczesnych nie 
są „sztuką dla sztuki” i zachowują 
autentyzm, wchodząc w nieustanny 
dialog między twórcą a odbiorcą. 
Prawdziwy twórca szczery, który 
tworzy 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 opła-
ci. Niezwykle potrzebne jest u artysty 
poczucie wyjątkowości. Sztuka to 
przeciwieństwo marketingu.

Monika panek82 

Piotr Ignacy 
kopczyński83 
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dreikaisereck, z cyklu 
„Silesia”  2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d. monogramem

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. Dyplom w V Pracowni Malar-
stwa u Prof. Stanisława Kortyki. Specjalizacja z Malarstwa 
w Architekturze i Urbanistyce u Prof. Adama Chmielowca 
oraz Aneks z Grafiki warsztatowej (w Pracowni Sitodruku) 
u Prof. Christophera Nowickiego i Dr Małgorzaty Warli-
kowskiej. 2011/2012 – Stypendystka Rektora Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W lustrze  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. Nowosadz-
kiego. Absolwentka Historii Sztuki na 
UKSW w Warszawie. Autorka książki 
o sztuce japońskiej „Wierzenia, legen-
da, mit – symbolika japońskich netsu-
ke”. Członkini Polskiego Stowarzysze-
nia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu 
Studiów nad Sztuką Świata. Uzyski-
wała wyróżnienia w wielu konkursach 
plastycznych, np. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wysta-
wach artystycznych m.in. w ekspozy-
cji „Inspiracje” w warszawskiej galerii 
Kuluary/Studio oraz wystawie Love is 
in the air” w salonie SDA na Nowym 
Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami, jej obrazy 
znajdują się w wielu kolekcjach pry-
watnych. Inspiracją jej malarstwa jest 
ludzka postać, portret ciała i duszy, za-
komponowane w odrealnionym, zge-
ometryzowanym tle zdecydowanych 
barw. Natchnieniem pozostaje także 
estetyka i sztuka japońska.

Natalia karasińska84 

Marta 
kurczyńska85 
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the last dancer  2014

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

Rocznik 87’. Urodzony w Ustrzykach Dolnych, prowadzi żywot 
nomady, czerpiąc inspiracje z nowych miejsc oraz powiększa-
jącego się grona znajomych. Absolwent Wydziału Architek-
tury Wnętrz na PWSW w Przemyślu. Szlifował swój warsztat 
w Pracowni Wklęsłodruku, pod okiem prof. Henryka Ożóga, na 
Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Obecnie członek Kolektywu 
ŻyWej Pracowni na krakowskim Kazimierzu, gdzie prowadzi 
autorskie warsztaty i zajęcia z technik artystycznych – rysunku, 
malarstwa, ceramiki oraz grafiki warsztatowej. Ma za sobą kilka 
wystaw autorskich i zbiorowych w Polsce. Wiodącym tematem 
prac, pieszczotliwie nazywanych „chrabąszczami” jest męska 
emocjonalność.

trzy gracje  2014

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych o profilu wystawienniczym w Olszty-
nie. W 2004 r., na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim uzyskała dyplom w dziedzinie grafiki warsztatowej. Mieszka 
i pracuje w Olsztynie.

Arkadiusz 
twardowski (k.i.M.)

86 

Agnieszka kurlenda87 
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Seniorita  2014

olej, akryl, płótno, 50 × 80 cm, sygn. p.d. J.Misztal 2014.

Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malar-
stwo studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy 
widać umiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraź-
na i zróżnicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota 
nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym obrazom. 
Jej prace znajdują się w kolekcjach różnego rodzaju instytucji, a także 
osób prywatnych w kraju jak i za granicą

twenties ii  2014

akryl, płótno 3D, 80 × 80 cm, sygn. p.d. Bartłomiej Koter

Architekt, wprawny rysownik, ilustrator oraz akwarelista. Od 
początku wiodącym nurtem pozostawał dla niego kierunek 
w sztuce zwany hiperrealizmem. W tej konwencji powstało wie-
le udanych dzieł. Współczesną twórczość najtrafniej definiują 
same prace. Oparte na silnym warsztacie architektonicznym i do-
świadczeniu, zyskują na wierności przełożenia rzeczywistości na 
papier, jednocześnie oddając klimat prezentowanej przestrzeni 
oraz całokształt walorów wizualnych ujęcia. W swoich pracach 
skupia się na relacji wielu aspektów, takich jak relacje form, 
światła i cienia, proporcji i innych. Pomimo młodego wieku ma 
na swoim koncie sporo publikacji oraz wystaw, w tym indy-
widualnych, zaś jego obrazy z powodzeniem sprzedają się na 
aukcjach organizowanych przez Domy Aukcyjne i Rynki Sztuki. 
Artysta współpracuje także z developerami/współpraca z Cush-
man&Wakefield, Orange Property Group/, architektami, grafi-
kami, agencjami reklamowymi oraz innymi galeriami w Polsce 
i Wielkiej Brytanii/Henley-on-Thames/. Opracował artystyczne 
materiały promocyjne dla Dowództwa Garnizonu Warszawa, 
które przekazane zostały dowódcom europejskich garnizonów 
stołecznych w ramach współpracy z Capital Commander’s Club 
(CCC). Jest autorem ilustracji do okładki płyty ‘VNM ProPejn’, 
wydawnictwo Prosto. Aktualnie Specjalista – Architekt w Biurze 
Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego 
prace można spotkać na całym świecie.

Joanna Misztal88 

Bartłomiej koter89 
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Bez nazvu  2014

drzeworyt, autorska odbitka (AT), papier japoński, 76,5 x 29 cm.,  
sygn. p.d.: Herenyi 2014.

W 1999 ukończył SŠÚV im. Josefa Vydru w Bratysławie na kierunku konserwa-
cja drewna. W 2006 stał się również absolwentem kierunku konserwacji rzeźby 
kamiennej oraz rzeźby drewnianej bratysławskiej VŠVU. W polu jego zaintere-
sowania leży wiele technik artystycznych, m.in.: rysunek, malarstwo, rzeźba czy 
grafika. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych, m.in.: „Cyryl i Metody”, Bułgarskie 
centrum kultury, Bratysława 1998; „Końskie konteksty”, Ochaby 1999; „Konie”, 
Dormowo 2004, 2005; „Interpretacja rzeczywistości”, Bratysława 2007; Salon 
SVVU, Bratysława 2008, 2009; „Wybór rzeźby współczesnej Słowacji”, Trenc

v ín 
2008; „Obraz i słowo”, Galeria Doprastav, Bratysława 2010; „Hołd dla Vladimíra 
Kompánka”, Dom Sztuki, Bratysława 2011; „Kobieta i woda”, Wodociągi Mu-
zeum, Bratysława 2011; „Hommage á Peter Strassner”, Zamek Devín, Bratysława 
2012, 2013. Swoją twórczość prezentował również na wielu wystawach indywi-
dualnych: Galeria Cit, Bratysława 2007; Galeria Watzko, C

v 

eské Budejovice 2008; 
„Horyzont zdarzeń” (razem z L. Mikle), Galeria Z, Bratysława 2010; „Zaskakujące 
połączenia”, Słowacki Instytut, Warszawa 2010; „Ivan Herényi – Obrazy a sochy”, 
SND (Slovenské národné divadlo), Bratysława 2012. W 2011 roku otrzymał na-
grodę im. Martina Benku.

F1-i  2014

akryl, płótno, 140 × 60 cm, sygn. u dołu: KD 20 14 oraz na odwrocie Karol 
Drzewiecki 2014 r.

Projektant, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej na ASP w Po-
znaniu. Dyplom w pracowni L. Talejko–Kwiatkowskiego. Trzy lata w pracowni 
scenografii zaowocowały estawem prac zrealizowanych w tej technice oraz 
w połączeniu z pasją do pop–artu i street–artu, dały inspirację do tworzenia 
obrazów we własnej technice malarstwa akrylowego. Pasjonat twórczej pracy, 
obecnie zajmuje się grafiką użytkową oraz malarstwem. Prowadzi rodzinną 
Galerię Sztuki Łaźnia.

Ivan Herenyi90 

Karol drzewiecki91 
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niedopowiedzenia  2013

mokry kolodion na czarnym szkle, 13 × 18 cm, 
w ramie 21 × 26 cm, sygn. na odwrocie: „Panda 
Aleksandra Staniszewska” i „Ambrotyp 13x18 1/1.
Niedopowiedzenia”

Ukończyła studia na wydziale dziennikarstwa ze spe-
cjalnością Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydaw-
nicza na Uniwersytecie Warszawskim w 2013 roku. 
W roku 2014 została jedną z debiutantek pierwszej 
edycji konkursu DEBUTS organizowanego przez doc! 
photo magazine i contra doc!, w którym wyłonio-
no 36 najbardziej utalentowanych polskich młodych 
fotografów. Aktualnie porzuciła technikę cyfrową 
na rzecz XIX wiecznej ambrotypii, techniki która 
opiera się na utrwalaniu kolodionowego obrazu na 
szklanych płytach.

lodowate serce  2014

olej, płótno, 50 × 120 cm, sygn. p.d.: Łukasz Kamiński.

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

Panda Aleksandra 
Staniszewska92 

Łukasz kamiński93 
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bez tytułu  2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Jolanta Lach 
2014

W latach 2007–2010 studentka na PWSW w Przemyślu 
na kierunku Architektura Wnętrz. Absolwentka Wydziału 
Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem 
z malarstwa uzyskała w 2013 r. Zajmuje się malarstwem 
olejnym i akrylowym. Inspirację do swoich prac czerpie 
głównie z obserwacji otoczenia i zachowań ludzi, ekspe-
rymentuje również z malarstwem abstrakcyjnym.

z cyklu podróże w nieznane  2014

akryl, karton, 50 × 40 cm, sygn. p.d. Ochonko 2014

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 powie-
ściach Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny. 
Wystawał na wielu krajowych i międzynarodowych wysta-
wach, m.in.: „ART. GENDA 96”, w Kopenhadze, w Danii; 
„Prezentacja Polskiej Sztuki” w Parlamencie Bremen, w Niem-
czech, a także w Hiszpanii. W 2007 r. otrzymał nagrodę Pre-
zydenta 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.

Jolanta lach94 

Eugeniusz ochonko95
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Aglomeracja 
XXXi  2014

olej, płótno, 54 × 65 cm, syg. na 
odwrocie: J.Kosin 2014

Absolwent Malarstwa ASP w Krako-
wie. Studiował w pracowni malarstwa 
prof. S. Rodzińskiego, później w pra-
cowni prof. L. Misiaka i pracowni ry-
sunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. 
Dyplom zrealizował w 2013 r. w pra-
cowni prof. L. Misiaka. Zdobył Grand 
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz nagrodę pisma arty-
stycznego „Format” na 23 Ogólnopol-
skim Przeglądzie Malarstwa Młodych 
„Promocje 2013”. Laureat stypendium 
twórczego i artystycznego Prezydenta 
Częstochowy (2010). Uzyskał wyróż-
nienie na XI Jesiennym Salonie Sztu-
ki „Homo Quadratus Ostroviensis”. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i fotografią.

Metropolie 49  2014

akryl, płótno, 80 × 120, 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.

Juliusz kosin96 

Agnieszka Figurska97 



dzik i Mały Żubr modele 
zombie  2014

ceramika malowana podszkliwnie 
i szkliwiona18,5 × 31 × 12 cm i 11 × 7 × 14 cm,  
sygn. logotypem od spodu, opis 15/2014 i 187/2014

Przed i w trakcie studiów członek grupy Ruchome Święto. 
Po ukończeniu studiów z środków zdobytych dzięki nagro-
dom i wyróżnieniom w konkursach malarskich i Nagrody 
Artystycznej Miasta Kraków zakupił pierwszy piec do wy-
pału ceramiki i założył studio rzeźbiarskie, w którym wyko-
nał wiele zleceń kontraktowych dla instytucji publicznych, 
muzeów, kościołów i na zlecenia prywatne. Zdobywca na-
gród i realizacji w konkursach rzeźbiarskich. W roku 2013 
założył wraz z menadżerem projekt Dydodecor,

Mariusz dydo98 
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Wrzesiński Marek  -----------------------45
Wysocki Rafał   ---------------------------19
zakrzewski Paweł  ------------------------ 9
zalewska Anna  --------------------------- 5
zalewska Paulina  ------------------------42
zawadzka Marta  ------------------------24
Żochowska Ewa  -------------------------- 3

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, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk

oprAcoWAnie kAtAlogu: Dilan Abdulla, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk, Olga Murawska

zdjęciA: z archiwum artystów, Marcin Salwa, Jarosław Nienartowicz   

oprAcoWAnie grAFiczne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka



7 lutego (Sobota) 2015, godz. 17.00
Sopocki Dom aukcyjny, galeria Sztuki WSpółczeSnej

ul. bohateróW monte caSSino 43, Sopot

Wystawa przedaukcyjna od 31 stycznia 2015 r.

kontakt:
katarzyna Dąbrowska, Dorota kulawczuk, Dilan abdulla, 

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

 
katalog aukcyjny na stronie sda.pl od 24 stycznia 2015 r.

AukcjA komiksu

 

 



 

 

Galeria Sztuki Nowoczesnej w Sopocie

Kontakt

Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk, Dilan Abdulla

modern@sda.pl  tel. 58 551 22 89, 603 890 001

Przyjmujemy obiekty na: 

Obiekty do wyceny można  
także przynosić do naszych galerii 
w Sopocie, Warszawie i Krakowie  

po wcześniejszym  
uzgodnieniu telefonicznym:

58 551 22 89 lub 603 890 001

Propozycje obiektów na aukcję prosimy 
przesyłać na adres mailowy:  

modern@sda.pl

prace na najbliższą aukcję  
przyjmujemy do 15 stycznia

malarstwo, grafika, rysunek,  
rzeźba, współczesny design

AuKcje SztuKi XX wieKu
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cena: 10 zł

Mariusz Dydo
Dzik i Mały Żubr modele Zombie  2014

poZ. 98

Sopocki Dom Aukcyjny 
J. Kucharski i wspólnicy s.j.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.pl
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