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

REGUL AMIN AUKCJI
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 sądowym 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 licytacji 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 potwierdzenie 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 możliwie 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. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez
Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji,
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

8.

Wszystkie obiekty na aukcji Młoda Sztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem
cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

9.

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

Imię i nazwisko

Dokładny adres
Telefon, fax, e-mail					
							

NIP (dla firm)

Numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

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.

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 wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę
w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. 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 do-

datkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

Numer Państwa telefonu do licytacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną 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

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny

powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.

13. Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie

Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
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naruszenia swojej przestrzeni, tak przeze mnie, jak i przez
odbiorcę. Jednocześnie sam wyznaczam swoją przestrzeń,
w której pozwalam sobie na pewne manipulacje. W szkicowaniu posługuję się fotografią, co daje pewną łatwość.
Malowanie zaczyna się od wyboru sceny, którą ustawiam,
reżyseruję, fotografuję. Potem zaczyna się proces przeniesienia fotografii na zupełnie inne medium, jakim jest malarstwo.
Wybór zdjęcia, później korekta w programie graficznym, czasem kolaż – to tylko niektóre elementy tego procesu. Zdjęcie
jest pretekstem, to malarstwo pozwala mi myśleć.
Czy moje malarstwo jest „hipsterskie”? Nie, nie identyfikuję
się z tą subkulturą i według mnie nie istnieje takie zjawisko
jak „malarstwo hipsterskie”, a sam „hipster” nie kojarzy mi się
chyba pozytywnie. Nie wiem do końca co oznacza i czy zasługuje na miano subkultury. Myślę, że dotyczy to młodych
ludzi, którzy chcą na siebie zwrócić uwagę ubiorem, fryzurą,
ale nie jestem pewien czy mają coś do powiedzenia. Zaczynam się zastanawiać z czego wynika skojarzenie mojego
malarstwa z „hipsterami”. Czy dlatego że teraz panuje moda
na „hipstera”? czy z ignorancji ludzi w odbieraniu sztuki,
a może powodem jestem ja sam? Zapewne wszystkiego
po trochu. Noszę brodę i to jest hipsterskie „dziwne”, a dla
mnie oczywiste. Na szczęście moda przemija, a najważniejsze,
żeby być sobą █
Opracowanie: SDA Warszawa

Upadek (fragment), 2013, 100 x 80 cm, olej, płótno

C

zasem śnią mi się obrazy. Pomysły przychodzą same,
inspirują mnie zdjęcia znajomych. Wątek autoportretu pojawił się z wygody i dostępności modela. Kiedy
po studiach w Lublinie przeniosłem się do Krakowa
nie łatwo było przyzwyczaić się do nowych twarzy. Bawię
się swoją sylwetką, myślę, że jest to pewnego rodzaju terapia, odkrywanie siebie. Nie jestem do końca pewien o czym
opowiadają, często ubieram maski, czasem pokazuję własne
„ja”. I te pojawiające się niepokoje. Lubię kiedy obraz mnie
zaskakuje, kiedy chce mi się na niego patrzeć, kiedy chce
mi się go malować. Duży wpływ mają na mnie obrazy takich
mistrzów jak: Francis Bacon, Lucian Freud czy w przypadku
autoportretów Łukasz Korolkiewicz.
Lubię malować w cyklach, wtedy skupiam się dłużej na problemie i temacie. Bliski jest mi realizm i sztuka figuratywna, coraz
bardziej interesuje mnie odejście w kierunku ekspresyjnego
realizmu. Okładkowy obraz „Odpoczynek” powstał podczas
pracy nad nowym cyklem zatytułowanym „XIV”. Przedstawia
on pewną scenę z historii chrześcijaństwa, która towarzyszy
mi podczas pracy nad obrazami. Obrazy z cyklu „Przestrzenie
prywatne” tematycznie nawiązują do osób które znam. Była
to próba oddania portretu psychologicznego, a raczej socjologicznego – jak później podczas pracy sobie uświadomiłem.
Portrety są mocno subiektywne i nie koniecznie muszą być
zgodne z prawdą ogólną. Postacie z obrazów nie odczuwają

Z cyklu Przestrzenie Prywatne, 2013, 90 x 110 cm, olej, płótno

PIOTRSZCZUR

Z cyklu Przestrzenie Prywatne, 2013, 100 x 100 cm, olej, płótno

Niedobrze, 2013, 70 x 70 cm, olej, płótno
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MARCINMACIEJOWSKI

1

Wokulski chce zmienić świat

2009

2

rysunek, ołówek, papier, 14,8 x 21 cm (arkusz 29,7 x 21 cm,
złożony na pół), sygn. p.d.: Maciejowski 09

MAGDALENAKWAPISZ–GRABOWSKA

Urodzony w 1974 r. w Grójcu koło Krakowa. Malarz, rysownik,
autor komiksów i plakatów. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Absolwent ASP w Krakowie. Mieszka
i pracuje w Krakowie. W latach 1996–2001 działał w „Grupie
Ładnie”. Wypracował oryginalny, ale jednocześnie czytelny styl
malowania. Punktem wyjścia dla jego obrazów jest często fotografia prasowa. Istotną częścią są napisy, za pomocą których
tłumaczy to, co jest namalowane. Przedstawia uproszczone
scenki i schematycznie oddane postaci. Najczęściej są to bohaterowie masowej kultury: powszechnie znane gwiazdy mass
mediów – sportowcy, politycy, dziennikarze. Jego sztuka odzwierciedla rzeczywistość z „drugiej ręki”, pokazuje to, co zostało już wybrane przez media. W ostatnich latach, ograniczył
publicystyczny kontekst swojej wypowiedzi, nie zaprzestając
jednak badania kulturowych czy ideologicznych klisz. Dał temu
wyraz w rysunkach prasowych pomieszczanych m.in. w Przekroju. Niegdysiejszy punkt wyjścia (inspiracja z gazet) stał się
paradoksalnie punktem dojścia.

TWOŻYWO

3

Singapur – Intymność 4
akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: mkg
W 1999 r. ukończyła ASP w Krakowie (filia Katowice). Obecnie mieszka i pracuje w Hamburgu. Brała udział
w wielu wystawach i konkursach, m.in. W ARTPrize exhibition, Grand Rapids (USA 2009 i 2010), na 1st 2010
Showcase Winner Artslant oraz w Chelsea International Fine Art Competition (2010, zwyciężczyni Annual
Internet Exposure on Art–Mine.com).

Tytoń

2010

sitodruk, karton, 6/50, 35 x 30, sygn. na odwrocie
Grupa artystyczna powołana w 1995 r. W ostatnim, dwuosobowym składzie istniała w latach 1998–2011. Prace grupy cechuje
duża doza zaangażowania w społeczne problemy. Grupa inspirowała się konstruktywizmem, pop artem, futuryzmem, reklamą. Tworzyła plakaty, billboardy, murale, ilustracje prasowe.
W 2006 r. Grupa Twożywo została laureatem nagrody Paszport
Polityki w kategorii sztuki wizualne za „za sztukę łączącą w nowatorski sposób słowo z obrazem, za śmiałe wkraczanie ze swymi
pracami tam, gdzie sztuka dotychczas nie docierała”. Z dniem
1 marca 2011 r. grupa Twożywo skończyła swoją działalność.
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7

4

MARTADESKUR

CHAZME

Zamek w Pieskowej Skale

2010

fotografia barwna, papier, 27 cm x 36 cm, egz. 2/5,
sygn. na odwrocie: Marta Deskur Zamek w Pieskowej
Skale egz 2/5

Neon lights, z cyklu Megapolis

2012

technika mieszana, płótno, 60 x 50 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.
Od połowy lat 90 malował graffiti w takich składach jak UOP, HND, KSA, KTR czy
MIAMI VICE. W swojej twórczości, zarówno prezentowanej na płótnach, jak i murach, łączy elementy sztuki miejskiej z architektonicznymi i geometrycznymi motywami. Oprócz malarstwa zajmuje się także architekturą, ilustracją i projektowaniem
graficznym. Jego prace można zobaczyć na murach takich miast jak: Praga, Berlin,
Lille, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Szczecin, Kraków. Wystawiał w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Berlinie, Monachium, Glasgow. Razem z Michałem Wręgą
(‚SEPE’) artysta zdobył już uznanie na streetartowej scenie poza granicami Polski, m.in. w Berlinie i Genewie.

Urodzona w 1962 r. w Krakowie. Autorka obrazów realizowanych przy użyciu wideo i fotografii oraz obiektów–instalacji. Studiowała w École des Beaux–Arts w Aix–en–Provence, Francja. Mieszka i pracuje w Krakowie. Uprawiała
malarstwo sztalugowe. W latach 90. realizowała utwory
wideo i fotografie (Human clear, 1996). Od tego czasu
tworzy własną koncepcję sztuki multimedialnej. Są to, najczęściej, figuralne kompozycje fotograficzne montowane
i komponowane na neutralnym, białym tle, prezentowane
w formie light–boxów. Obszerny cykl Rodzina, 19 9 9, to obrazy skomponowane z portretów przyjaciół, w swojej formie
nawiązujące do ikonografii biblijnych tematów: Nawiedzenie, Trzej królowie, Ostatnia wieczerza, Obmywanie stóp.
Również w pracy Home, 2004, rozpoznawalne są biblijne
asocjacje. Z zasady modelami są zaproszeni przyjaciele.
Do tematyki biblijnej i dyskursu z tradycją chrześcijańską
Marta Deskur powróciła w projekcie Nowe Jeruzalem
z 2007 r. Zaprosiła do niego kilkunastu zaprzyjaźnionych
artystów, pisarzy i kuratorów, którzy pozowali artystce
do fotograficznych wizerunków apostołów.

SONIARUCIAK

5

6

7

TOMASZMISTAK
Ukojenie

2013

akryl, płótno, 120 x 90 cm, sygn. p.d.: Ruciak
oraz na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005,
2006, 2007) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nominowany
do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych Dyplomów
Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Sama
mówi o swojej 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, ulegając, co rusz nowym wpływom...”

Tokyo IV

2013

akryl, płótno, 60 x 120 cm, sygn. na odwrocie: Tokyo IV / akryl / Mistak 2013 r.
Urodzony w 1978 r. w Sanoku. Dyplom z malarstwa na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2005 r. Uprawia malarstwo sztalugowe.
Mieszka i pracuje w Sanoku. Wybrane wystawy indywidualne: „Obszar zabudowany”, Galeria Kuratorium, Warszawa, 2013 r.; „Monumenty Nowoczesności”,
ICN POLFA, Rzeszów, 2013 r.; „Dyspersja”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków, 2013 r.; „Po Ostatniej Wieczerzy”, Centrum Sztuki Solvay, Kraków, 2012 r.;
„Luksusowe więzienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, 2011 r. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych.
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ZOFIABŁAŻKO

9

NIKODEMBAISER

Bitches ain’t shit but good people IV

2013

technika mieszana, 45,5 x 37,5 cm

Klaudia
olej, płótno, 175 x 80 cm
Absolwentka studiów magisterskich kierunku Malarstwo
na ASP w Gdańsku oraz studiów pierwszego stopnia kierunku Fotografii na tej samej
uczelni. Prace dyplomowe
na obu kierunkach obroniła w 2010 r. W 2010 r. uzyskała nagrodę czasopisma
artystycznego „Format”,
w 2009 r. uzyskała nagrodę
zbiorową „Pomorska Nagroda Artystyczna” za realizację
grupową „Mapy Heweliusza”.
Uczestniczka wielu wystaw
zbiorowych m.in.: Ogólnopolski przegląd malarski „Promocje” w Legnicy oraz wystaw indywidualnych m.in.
wystawa malarstwa w Galerii Promocyjnej Rynku Sztuki
w Łodzi.

MACIEJZABAWA
Nietoperek

10

2013

płaskorzeźba, drewno, technika własna, 117 x 108 cm, sygn. na odwrocie
Maciej Zabawa
Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, gdzie w 2007 r.
uzyskał dyplom z malarstwa ściennego
u prof. A. M. Łubowskiego i malarstwa
sztalugowego u prof. W. Sadley`a. Uprawia malarstwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem graficznym. Brał udział w wielu wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą m.in.:
w Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska Wybrzeża Gdańskiego, w Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu. Jest członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuki w Gdańsku. Zdobył
trzecią nagrodę w konkursie międzynarodowym organizowanym przez www.
artperiscope.com.
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PIOTRKOLANKO

JOANNAMLĄCKA

12

Kompozycja z Psem 2
olej, płótno, 120 x 100 cm
Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Edukacji Artystycznej specjalizacji malarstwo
w pracowni prof. S. Białogłowicza. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i monumentalnym, grafiką, rysunkiem i działalnością intermedialną. Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych, m.in.: „Traktat o Manekinach”,
Katowice; performance „Rysowanie myśli” Festiwal
Artfest, Mościce; wystawa międzynarodowa „Tradycja
a nowoczesność” w Nowym Sączu; Polsko–Słowackie
Konfrontacje Malarskie, Rzeszów. Zdobył wyróżnienie
w konkursie międzynarodowym „Tradycja a nowoczesność” w Szymbarku.

EWAZWARYCZ
Czarne słońce

13

2013

olej, płótno, 60 x 80 cm, sygnowany na odwrocie
Absolwentka wrocławskiej ASP. Dyplom z malarstwa
sztalugowego w pracowni prof. A. Dymitrowicza oraz
z malarstwa w architekturze i urbanistyce u prof. W.
Kaniowskiego w 2007 r. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 2006 r. studiowała na Ecole Superieure Des Arts
Decoratifs De Strasburg (Francja), a w 2008 r. otrzymała
stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury.

Ambona

2010

olej, płótno, 200 x 150 cm, sygn. na odwrocie
Ukończyła ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 2010 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. J. Modzelewskiego. Aneks z Fotografii w pracowni prof. G. Kowalskiego. W 2009 r. odbyła staż stypendialny na Vysokiej Škole Výtvarných Umení
w Bratysławie. Otrzymała nagrodę imienia Profesora Józefa Szajny (2010) oraz wyróżnienie Ewy Tomaszewskiej za pracę dyplomową.
Została laureatką nagrody „Inicjatywy ENTRY” (2011).
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ANNAFIJAŁKOWSKA–OLEKSIAK

MONIKASZWED
Bez tytułu

16

2011

pastel olejny, papier, 65 x 39 cm, sygn. na odwrocie:
Monika Szwed / bez tytułu / pastel olejny na papierze
/ 65 x 39 cm
Urodzona w 1978 r. w Poznaniu. Rysowniczka, autorka
obiektów przestrzennych. Absolwentka ASP w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Artystka tworzy
rysunkowo–malarskie cykle kompozycji opartych
na pozornie absurdalnych, zaskakujących skojarzeniach. Z jednej strony sięga do surrealistycznej tradycji
penetrowania obszarów podświadomości, wydobywania na zewnątrz tego co głęboko ukryte jak marzenia
senne i lęki. Z drugiej nawiązuje do buddyjskiej tradycji
koanów, czyli paradoksalnych pytań będących podstawą medytacji i drogą samopoznania – cykl 23 Koany
(2005). W samym sposobie komponowania obrazu
zostawia duże obszary pustki, w której zawieszone
są narysowane formy. Można to kojarzyć z estetyką
japońską, w której niedokończenie równa się otwarciu
na interpretację. Wśród form często rozpoznać można
nowoczesne motywy architektoniczne i dizajnerskie
z okresu art deco. Istotnym elementem obrazów są dopełniające ciąg skojarzeń literackie tytuły. W najnowsze
cykle autorka włącza figuralne obiekty przestrzenne
– Poskramiacz (2010).

15

linoryt, papier, 3/20, 145 x 110 cm,
sygn. u dołu: Gry i zabawy /Bródno’79; 3/20;
Anna Fijałkowska–Oleksiak
W 2006 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom licencjacki
na warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki. W tym samym roku otrzymała dwie nagrody w ramach konkursu
Grafika Warszawska (III miejsce w edycji czerwcowej
oraz I Nagroda Roku). Kontynuowała naukę na macierzystej uczelni i w 2009 r. uzyskała tytuł magistra sztuki.

MAREKCHLANDA
z cyklu UZDROWISKO

17

2011–2013

akryl, papier, 54,7 x 50,7 cm, sygn. na odwrocie:
Marek Chlanda „UZDROWISKO” 2011–2013
Rzeźbiarz i rysownik. Ukończył krakowską ASP. Mieszka i pracuje w Krakowie. W latach 1980–1983 tworzył
sytuacje przestrzenne pt. Miejsce rysunkowe. Od lat
osiemdziesiątych w rzeźbach robionych z prostych
materiałów jak drewno, wosk, gips, elementarnymi
czynnościami rzeźbiarskimi układania, opierania,
zestawiania elementów analizuje relacje zachodzące
pomiędzy ciałem a przestrzenią. Drogi tworzy z fragmentów, na stosach ustawia rysunki, inne elementy
opiera o ścianę. Utwory te nie zespolone w trwałą całość, podatne są na upadek, rozpad. W ostatnich latach
w rzeźbach, których formy ogarniają próżne wnętrza,
zaznacza się przeciwny problem: nieobecności i pustki.
Nieustanną, równoległa praktyką Marka Chlandy jest
rysowanie. Rysunki, często poprzedzają zagadnienia
podejmowane w rzeźbie. Od 1974 r. zrealizował ponad
30 serii rysunkowych: Droga Krzyżowa, 1979–2000;
Gammel Kongevej, 1981; Ostatnia Wieczerza, 1982;
Apocalypsis cum figuris, 1991; Kodeks Jerozolimski,
1993. W nowszych seriach Kodeks Nadwiślański,
2001–2002; Pamiętniki Boga, Zaświaty, Pudełka nagrobne, 2003–2004 rysunki i obiekty wypełniane są
formami abstrakcyjnymi i fragmentami natury. W ostatnich latach realizował kilka cykli malarskich, m.in.: Beatyfikacje, 2006–2007, Uzdrowisko, 2011–2012.

14

Bródno ’79,
z cyklu Gry i Zabawy

EWAKULKA
Olimpia 2008 II

2008

olej, płótno, 45 x 71, sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP.
Dyplom z wyróżnieniem w 2004 r. w pracowni prof. A.
Wsiołkowskiego. Ma na koncie udział w wystawach
zbiorowych: Przeciąg. Festiwal Sztuki Młodych, Szczecin 2007 oraz indywidualnych: „Dziewczyny/kapliczki”,
Kraków 2012, „Zielnik Złej Królowej”, Kraków 2013.
W jej twórczości dominuje postać kobieca, dziewczęca.

15

18

PIOTRSZCZUR

Odpoczynek

16

PIOTRAMBROZIAK

2013

Venus i dziki

19

2009

olej, płótno, 110 x 90 cm, sygn. na odwrocie

olej, płótno, 130 x 110 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2007–2010 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku na kierunku Edukacja Artystyczna. Dyplom z malarstwa
w pracowni prof. S. Białogłowicza. W 2013 r. dyplom z malarstwa w pracowni dr hab. M. Drzewińskiego na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS. Ważniejsze wystawy: „MAL–ARS–TWO” Galeria Drugie Piętro, Zamość 2011; „NO BUDGET
SHOW 4” MOCAK, Kraków 2012.

Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP – dyplom
z wyróżnieniem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. Uczestnik wielu wystaw międzynarodowych oraz indywidualnych
w Polsce. Artystę interesuje wędrówka po zakamarkach duszy na styku kultur i religii od Celtów po haitańskie vodoo, hinduską
Kamasutrę, biblijne przekazy katolików i Żydów. Nie znosi akademickiej poprawności, modnych postaw w sztuce, nie cechuje
go także zazdrość o realizację „projektów artystycznych”, w których zwycięża spryt i dążenie do celu, a nie Sztuka i jej sensualne wartości. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in.: w Galerii Opus 2012
(Łódź), Łódz i Vien 2012 (Wiedeń), Łódź 4 Kultur 2012, Lufcik ZPAP 2011 (Warszawa), 2010 Centrum Sztuki Impart (Wrocław),
2010 Galerii Renes Sztuki Współczesnej (Poznań).
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20

SŁAWOMIRTOMAN

TOMASZTOBOLEWSKI
Bez tytułu

22

2012

olej, płótno, 70 x 90 cm,
sygn. na odwrocie
Studiował w Instytucie Wychowania
Plastycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej–Curie w Lublinie
(1986–1987) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni W. Kuzna (1988–1993). W 1995 r.
otrzymał stypendium Ministra Spraw
Zagranicznych Francji i przez dwa
lata studiował w Ecole Régionale des
Beaux–Arts w Rennes pod kierunkiem prof. G. Baldet. W 1997 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Jego
prace znajdują w zbiorach i kolekcjach, m.in.: Arteonu, Galerii Piekary, Muzeum Regionalnym w Stalowej
Woli i kolekcji galerii BWA w Sandomierzu.

21

ILONAHERC

W blasku

2013

akryl, płótno, 50 x 100 cm., sygn. p.d.: Ilona Herc 2013 oraz na odwrocie
Studiowała w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 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 zbiorowych, miała także 11 wystaw
indywidualnych.

18

Pamięci Andrew Wyeth’a

2013

akryl, płótno, 120 x 90 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego prof. S. Kluski. Uczestnik wielu
wystaw zbiorowych, m.in.: Wystawy Rysunku „Pierwszy Język” (Bielsko Biała, 2003), Wystawy młodych pracowników Instytutu
Sztuki (Cieszyn, 2003), Konkursu Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004), Biennale Miniatury Graficznej (Częstochowa, 2004),
Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), Konkursu Rysunku im. Andorliego (Nałęczów, 2004), Internationale Mini Print
(Sarajewo, 2005). Laureat nagród, m.in.: Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP (Katowice, 2004), I nagrody Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilzno, 2004).

19

23

TOMASZJĘDRZEJKO

KAMILAMODEL

Bez tytułu

Pejzaż metafizyczny nr 5
2013

olej, płótno, 140 x 90 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.

20

24

2013

techn. mieszana, 130 x 90 cm, sygn. na odwrocie
Studia w ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w 2005 r. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej
prof. S. Łabęckiego, Pracowni Sitodruku prof. A. Smoczyńskiego oraz Pracowni Malarstwa prof. R. Hungera. Studiował
filozofię na Wydziale Historyczno–Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2005 do 2008 r. pracował jako asystent
w Pracowni Malarstwa prof. R. Hungera w ASP w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Projektowania
Graficznego Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się
malarstwem, grafiką artystyczną oraz projektową. Jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki
w Krakowie. Brał udział w 40 wystawach zbiorowych oraz 11 indywidualnych. Jest laureatem kilku nagród oraz wyróżnień
w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

21

25

KATARZYNAADAMEK
ARTÓRTROJANOWSKI

Wiatr

27

2013

akryl, płótno, 115 x 160 cm, sygn. p.d.: Katarzyna Adamek, 2013 oraz na odwrocie
Absolwentka ASP w Krakowie, wydział Grafiki. Dyplom obroniła w 2005 r. w pracowni filmu animowanego prof. J. Kuci. W 2004 r. odbyła
półroczne stypendium na wydziale Sztuk Pięknych Universidad Politechnica de Valencia w Hiszpanii. Wybrane wystawy indywidualne:
2011 – Galeria Ether, Warszawa; 2010 – 4h–art Galeria, Hanower/Niemcy; 2009 – Galeria Bottger, Berlin/Niemcy oraz udział w wystawach zbiorowych. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, fotografią, projektowaniem graficznym.

26

AGNIESZKAFIGURSKA

Wieczór, z cyklu Pejzaże

2013

akryl, płótno, 150 x 150 cm, sygn. na odwrocie

Metropolie 23

2013

akryl, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: A. Figurska

Absolwent Wydziału Edukacji Wizualnej PWSSP w Łodzi. Dyplom w 1993 r. w pracowni Grafiki Warsztatowej adj. T. Chojnackiego. Zajmuje się
malarstwem, grafiką i rysunkiem. Trzykrotny finalista konkursu „Obraz Roku”. Uczestniczył w wystawach pokonkursowych w warszawskiej
Królikarni i Hotelu Europejskim. Wystawy w Galerii Patio i Galerii Ars Nova w Łodzi. Prowadzi plenery i zajęcia dla dzieci głuchoniemych.
Cechą charakterystyczną jego obrazów jest perspektywa z góry, która powoduje odrealnienie rzeczywistości.

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.

22

23

28

MARTAFREJ

KATARZYNAKOŁTAN
Woody Allen

2013

Memoria

2013

akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

tempera, płótno, 50 x 60 cm, sygn. l.d.: Kołtan 2013

W 2004 r. ukończyła ASP w Łodzi. Zajmuje się
malarstwem i instalacją, działa w tandemie artystycznym FRiKO z Tomkiem Kosińskim. Animatorka życia kulturalnego w Częstochowie,
organizatorka artystycznej imprezy w przestrzeni
miasta ART.erie. Swoje prace prezentowała, m.in.
na.: 6. Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych
we Wrocławiu; Galerii Arsenał w Poznaniu; Galerii
Wozownia w Toruniu; Bielskiej Jesieni, 2007; 22
Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, 2008; 2. Międzynarodowym Konkursie
Malarskim Przestrzeń Publiczna – Konteksty,
Poznań, 2010; Animals 2011, Drugim Triennale
Malarstwa, Galeria MM, Chorzów. W 2012 r. Centrum Promocji Młodych w Częstochowie zorganizowało jej wystawę indywidualną pt. „Disaster”.

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie oraz studia w poznańskiej Wyższej Szkole Sztuki
Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową i street
photo oraz malarstwem w technice egg tempery. Laureatka nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla.
Obecnie skupiona wyłącznie na malarstwie – jej prace
znajdują się w licznych zbiorach prywatnych w Polsce
i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania).
Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej
ze współczesną symboliką i językiem wyrazu.

MONIKAMARCHEWKA

29

30

31

ROBERTBUBEL

Ukryte

2013

olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie
Tegoroczna absolwentka Wydziału Malarstwa ASP
w Krakowie. Ostatnio prezentowana w Pałacu Sztuki
w ramach wystawy najlepszych dyplomantów ASP.
W poprzednich latach brała udział w wystawach zbiorowych min. w: Galerii Stalowa (Warszawa) Galeria
Onamato (Kraków), Foty Kleparz (Kraków), Hotel Hyrny
(Zakopane).

Dwa oblicza Fridy

2013

olej, płótno, 60 x 120 cm, sygn. na odwrocie
Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Z.Grzybowskiego w 1997 r. Uprawia malarstwo, rysunek i techniki pokrewne. Posługuje się
tradycyjnymi środkami malarskiej ekspresji, ugruntowanymi w XX w. Podkreślając wartość gestu i ekspresyjnej plamy, studiuje relacje między przedstawieniami
popularnie nazywanymi figuratywnymi i abstrakcyjnymi. Upiera się przy twierdzeniu, że każdy obraz jest abstrakcyjny. Aktualnie pracuje nad cyklami, nazywanymi
roboczo: „Postaci i miejsca” i „Obiektyw i ekran”. Ostatnie wystawy: „Art & Go”, 2009, wystawa zbiorowa, Aleph Gallery, Ciudad Real, Hiszpania; „Akt”, 2010,
Galeria Barwoteka, Kraków; „Elementy. Labirynt”, 2011, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, Kraków; „STILL NATURE”, 2013, Soho Factory, Warszawa.

24
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32

MARTAJULIAPIÓRKO

34

MICHAŁZALEWSKI
Bez tytułu

2012

olej, płótno, 24 x 18 cm, sygn. na odwrocie

Mówi jak jest 2013
akryl, spray, płótno,
70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie: MZ 2013 r.
Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych na ASP w Łodzi. Dyplom
uzyskał w 2012 r. w pracowni
prof. W. Stelmaszczyka. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz
projektowaniem graficznym. Natchnienie czerpie ze sztuki ulicznej (street–art), łącząc ze sobą
malarstwo akrylowe, spray
i technikę szablonową.

33

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 obrazach łączy realistyczną 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.

KAMILASTĘPNIAK

35

MAGDALENAPANKIEWICZ
Dyptyk
Lisica i Kruki 2011
technika mieszana, druk
cyfrowy na papierze,
40 cm x 29,7 cm, sygn. na
odwrocie: M. Pankiewicz
Ukończyła z wyróżnieniem wydział malarstwa EAS w Warszawie. W 2012 r. brała udział
w wystawie Young Fashion Photographers Now, podczas łódzkiego Fashion week. Od 2011 r.
swoje prace regularnie publikuje na łamach wielu magazynów
polskich i zagranicznych m.in.:
Zwierciadło, Bluszcz, Existence,
Shhh!utter, Soul Magazine, Kikimora, Sukces, Slow, Commons
& Sense. W 2011 r. Magazyn
CutOut umieścił ją na liście 10
najlepszych ilustratorek mody
na świecie.

26

The Bird
olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: K.Stępniak
Absolwentka Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
ASP w Łodzi, magister sztuki i technik organizacji reklamy. W trakcie studiów styczność z Pracownią Papieru,
ukończona realizacjami lamp opublikowanymi przez pismo Salon i Sypialnia (2008). Inspirujący półroczny pobyt
w Portugalii w ramach wymiany studenckiej Erasmus zaowocował projektem futurystycznego wieszaka na ubrania
„Eco Dryer” zauważonego w konkursie Elektrolux Design
Lab’09 Polska, wyróżnionego drugim miejscem. W malarstwie ujawnia fascynację technologią. Jej obrazy to często zderzenie kobiecej eteryczności ze zmechanizowaną
cywilizacją.

27

JULIUSZKOSIN

36

37

ANNAMASIUL–GOZDECKA
Bez tytułu

2013

olej, płótno, 46 x 61 cm, sygn. na odwrocie
Obecnie student V roku malarstwa w pracowni
prof. L. Misiaka oraz pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej–Rzepeckiej na ASP w Krakowie. Laureat
stypendium twórczego i artystycznego prezydenta
miasta Częstochowy w 2010 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i fotografią.

RAFAŁBOJDYS

Nad wodą

2013

akryl, płótno, 100 x 120 cm, sygn. p.d.: A. Gozdecka 2013
Dyplom z malarstwa na warszawskiej ASP, w pracowni prof. K. Wachowiaka w 2000 r. Dodatkowe specjalizacje: fotografia (pod kierunkiem prof. R.
Szaybo) oraz film animowany (pod kierunkiem prof. D. Szczechury). Zajmuje się grafiką komputerową i fotografią, malarstwem realistycznym
i abstrakcyjnym. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii oraz na Tajwanie. W 2007 r. powstała
kolekcja 20 obrazów abstrakcyjnych namalowanych na zlecenie londyńskich projektantów Metro Desing Consultants dla Ujima Housing Group.
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Przyjaciel latarnika
przybywa

38

2011

akryl, płótno, 64 x 63 cm, sygn. l.d.: Bojdys 2013 R
W latach 1988–1993 studiował na ASP w Krakowie,
Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom w pracowni
projektowej doc. T. Jury i w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. S. Kowalskiego. Wziął udział w wielu
wystawach indywidualnych w Polsce i w Niemczech,
a także w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą
(Turcja, Słowacja). Uprawia malarstwo, plakat i grafikę.
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39

JUDYTAKRAWCZYK

BARTOSZCZARNECKI

Możliwości struktury
tłumu

40

2013

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

41

MARZENABIS
z cyklu Crowd

2013

technika mieszana, płótno, 50 x 70 cm,
sygn. na odwrocie

Domownica

2013

Absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu
na kierunku Tkanina Artystyczna. Studiowała
na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu M. Curie
Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła 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.

olej, płótno, 150 x 115 cm, sygn. na odwrocie: judyta krawczyk domownica warszawa 2013 r.
W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem malarstwo w pracowni prof. L. Tarasewicza na ASP w Warszawie. Brała udział w konkursie
malarskim i w wystawie „Golden Kentaur” w 2007 r. w Monachium. W 2010 r. zdobyła Nagrodę im. Profesora Józefa Szajny (ASP
Warszawa) oraz wyróżnienie w konkursie im. Adama i Ireny Gawlikowskich. Wielokrotnie prezentowała swoją twórczość, ostatnio
na indywidualnej wystawie „Już nie ja” w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.
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42

FRANCISZEKLEDÓCHOWSKI
Kobiety na wszystko
narzekają

2012

olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

43

VIOLAGŁOWACKA

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
Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny
Unikatowej Barwy i Faktury Gdynia, 2011 – wyróżnienie, Konkurs „Triennale z Martwą Naturą”,
2012 – wyróżnienie, KONKURS \UNTOUCHABLE\ Poznań 2012 – wyróżnienie, I Międzynarodowy 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 wszystkie 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.
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ANNABARANOWSKA
Blue Almonds

2013

tempera, płótno, 100 x 150 cm, sygn. na odwrocie
W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale Artystycznym 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, Lublin. Brała udział w wielu
wystawach zbiorowych.

Posłuszeństwo

2013

akryl, płótno, 50 x 50 cm
Absolwentka ASP w Krakowie. W sztuce, którą
tworzy duże znaczenie mają techniki malarskie,
technologia i precyzja. Poza malarstwem olejnym, dyscypliną w której najczęściej się wypowiada jest ceramika. Uprawia fotografię, malarstwo, rzeźbę oraz stylizację wnętrz.
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BARTOSZFRĄCZEK
URSZULATEKIELI
Libella

2012

olej, płótno, 81 x 65 cm,
sygn. pr. śr.: Urszula Tekieli 2012 r.
oraz na odwrocie: Libella Urszula
Tekieli 2012 r
W 1999 r. ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka
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.
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MARCINTOMASZEWSKIAIBANTOMASH
Mechanodual

2012

tusz, pastel, papier, 67,5 x 99 cm

Dziewczyna
w czerwonym turbanie

2013

olej płótno, 100 x 80 cm, sygn. l.d.: Frączek’13
Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom
w 1999 r. pod kierunkiem prof. W. Maszkowskiego.
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CHRISTep
Marylin

2013

olej, płótno, 120 x 120 cm, sygn. l.d: CHRISTep

Dyplom z malarstwa sztalugowego
uzyskał w pracowni prof. M. Ziomka
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
Toruń 2006 r. Miał kilka wystaw indywidualnych: Toruń – Dom Muz,
Piwnica pod aniołem, Galeria Omega. Brał udział w wystawach zbiorowych: Uniwersytet w Getyndze, galeria Internatinella Qvinnoforeningen
Kunskapskallan Hoganas (Szwecja),
Muzeum Okręgowe Grudziądz, Dni
Młodych Twórców w Starym Browarze we Wrocławiu. Zdobył wyróżnienie
w konkursie rysunkowym im. Andriollego (Nałęczów). Prace w prywatnych
kolekcjach w Nowym Jorku, Toronto,
Niemczech, Szwecji.
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ROBERTJAWORSKI

49

50

LONGINSZMYD

Szkoła podstawowa

2013

olej, płótno, 95 x 160 cm, sygn. na odwrocie
Malarz, urbanista, architekt. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej (2005) i grafikę na warszawskiej ASP (2009). Dwa bieguny jego inspiracji
wyznaczają twórczość naiwnych oraz malarstwo amerykańskie lat 50–70. Bliski jest mu melancholijny realizm prac Edwarda Hoppera, balansujące na granicy
reklamy popartowe malarstwo Jamesa Rosenquista oraz fotorealistyczne płótna Dona Eddy’ego. Członek ZPAP. Swoje malarstwo prezentował na wystawach
indywidualnych, m.in. w Oranżerii i Aptece Sztuki (Warszawa, 2012). Wystawy zbiorowe: 2012 Aktualności, Galeria DAP, Warszawa, 2012 XI Międzynarodowy
Jesienny Salon Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski, 2013 Abstrakcja, Galeria DAP, Warszawa.

PAWEŁNAUMOWICZ
W muzeum

36

2013

Stopover Horseshoe Casino

51

2011

akryl, płótno, 90 x 120 cm

linoryt barwny, papier, 10/50, 51 x 70 cm, sygn. u dołu

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplomowe Studium Filmu Animowanego w Państwowej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser,
autor opracowań plastycznych i producent. Zrealizował 30 filmów krótkometrażowych i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach filmowych
w Polsce i za granicą, otrzymując na nich nagrody specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.

Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Licencjat
obronił w Pracowni Projektowania Ilustracji prof. Z. Januszewskiego, a tytuł magistra sztuk pięknych w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. R. Strenta. Zajmuje się grafiką,
malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Wśród
licznego zbioru grafik, największy stanowią grafiki wykonane
techniką linorytu. Choć tematyka i forma prac jest zróżnicowana wiele z nich odnosi się do problemów egzystencjalnych – samotności, wyobcowania, zmagań człowieka
z samym sobą, zawieszenia gdzieś w czasie i odrealnionej
przestrzeni. Autor od 2007 r. stale współpracuje z Art Gallery
Kafe, w Wood Dale, w USA. Jest też członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Kolegtyw, gdzie angażuje się w inicjatywy o charakterze interdyscyplinarnym, łączące m.in.
sztuki wizualne, teatr i taniec. Laureat nagrody Marszałka
Województwa Mazowieckiego w styczniowej edycji Grafika
Warszawska 2008.
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PAWEŁDĄBROWSKI
FILIPGRUSZCZYŃSKI
Golden brown

2013

54

olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: pd 2013
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.
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PAWEŁDĄBROWSKI

Blond hair
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: pd 2013

2013

Belladona
olej, płótno, 120 x 100 cm
Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.Dyplom w 2004 r. W grudniu 2009 r. namalował obraz
uświetniający nadanie imienia Ireny Sendlerowej gimnazjum nr 65 na warszawskiej Woli. Jego obrazy znajdują się się u wielu
kolekcjonerów w kraju i za granicą między innymi w RPA, Niemczech, Japonii, Belgii i Szwajcarii.
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KLAUDIAŚWIĄTCZAK–PJANKA

ALEKSANDRAKOWALCZYK

Oleiros

57

2013

akryl, płótno, 50 x 120 cm, sygn. na odwrocie: Oleiros, A. Kowalczyk, 2013
Ukończyła ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa (2011) w pracowni L. Tarasewicza, (specjalizacja – fotografia użytkowa), a także w pracowni prof. R.
Szaybo na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Jest również absolwentką Akademii Filmu i Telewizji – specjalizacja: organizacja produkcji
telewizyjnej i filmowej. Brała udział w licznych wystawach, m.in.: Wystawa Dyplo MY 2011 – Bocheńska Gallery czy Wystawa finalistów konkursu o Nagrodę
Artystyczna Siemensa, Salon Akademii 2011.

56

MAREKBROSZKIEWICZ
NY TAXI grają w szachy

2013

olej, płótno, 90 x 130 cm

58

Studentka V roku malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni prof. T. Kotkowskiej–Rzepeckiej oraz studentka I roku Studium Pedagogicznego również na tej
akademii. Zdobyła dwa wyróżnienia przyznane przez radę wydziału malarstwa w 2010 r. z malarstwa i rysunku.

NATALIASROKA
Bez tytułu

2013

technika własna, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwent malarstwa krakowskiej ASP
w pracowni prof. Bednarczyka w 2012 r.
Zajmuje się eksperymentalnymi technikami malarskimi, wideo, action paintingiem
i szybkim szkicem. Od paru lat tworzy
muzykę elektroniczną – współtworzy duet
Hluk. Jego prace z zakresu rysunku automatycznego są wynikiem długiej twórczej
drogi, jaką przebył autor w tym zakresie i
stanowią interesującą odskocznię wobec
klasycznego malarstwa dominującego na
polskim rynku. Laureat konkursu Promocje
2012. Wystawiał indywidualnie m.in. w Galerii Atropos na krakowskim Zabłociu, czy
w kontenerze Wihajstra, w Mieście Cypel
w Warszawie.

40

Rijeka, z cyklu
Spacery miejskie 2013
akryl, płótno, 50 x 80 cm,
sygn. p.d.: Natalia sroka 2013
Ukończyła studia na ASP w Poznaniu
na wydziałach Edukacji Artystycznej
i Malarstwa – dyplom z wyróżnieniem
w pracowni T. Siwińskiego. Stypendium
międzynarodowe w Uniwersitea Nationala De Arte w Bukareszcie. Obecnie
asystentka w pracowni malarstwa
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uwzględniona w rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki
2010”. Wyróżniona na 2 Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym Dialog „Dźwięki
i Rytmy”, wystawiała m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2010” w Legnicy oraz
XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie.
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BARTEKJARMOLIŃSKI
EDYTAHUL
She

61

2007

akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. l.d.: B. Jarmoliński 2007
oraz na odwrocie
Ukończył ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2001 r. w Pracowni Intermedia oraz Pracowni Rysunku
i Malarstwa prof. R. Hałat. Ma w swoim dorobku kilkanaście
wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem i sztuką wideo.
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PIOTRMOSUR
Stowarzyszenie In Flagranti,
z cyklu In Flagranti

2013

olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Piotr Mosur
Zamieszkały w Gdańsku. Absolwent technikum technologii
szkła, kierunek witraż. Student ASP w Gdańsku na kierunku Malarstwo. Ważniejsze wyróżnienia: 2008 – wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji 90 rocznicy
wybuchu powstania Wielkopolskiego, 2009 – I Nagroda w IX
edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z cyklu
„Wielcy znani i nieznani” pt. „VELÁZQUEZ MALARZ KRÓLÓW, KSIĄŻĘ MALARZY”.

Zwierzę 13–XXXII
akryl, olej, płótno, 140 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa rysunku” na UMK w Toruniu (2011), „Bliskoznacznie” – wystawa
zbiorowa malarstwa w Muzeum ASP we Wrocławiu (2012); Wystawa dyplomowa „Wizerunki Zoomorficzne” w Galerii Pionova
w Gdańsku (2012); „Opowieści Niesamowite II” – las oliwski (2012); „Hortus Conclusus – Ogród szalony” – galeria Pionova
w Gdańsku (2013); „I Pomorskie Triennale Sztuki” – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2013).
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62

KATARZYNABANAŚ

64

TOMASZWOJTYSEK
Złota wyspa

2007

olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. p.d: K. Banaś 07
Studiowała na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa,
Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa obroniła w 1997 r.
w pracowni prof. J. Hałasa. Należy do Związku Polskich
Artystów Plastyków. W 2008 r. wraz z duńskim poetą C.
Juelem wydała książkę Perfekte Brudstykker (Idealne Fragmenty). W 2010 r. namalowała cykl obrazów, inspirowanych
poezją H. Nordbrandta, które były prezentowane na wystawach w Polsce, Danii i Hiszpanii oraz na Festiwalu Kultury
Skandynawskiej Nordalia. W 2012 r. wspólnie z poetą J.
Fink–Jensenem zrealizowała projekt malarsko–poetycki,
który był prezentowany w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.
Wystawa Olśnienia i powroty, pod honorowym patronatem Konsulatu Królestwa Danii, była częścią festiwalu Noc
Muzeów we Wrocławiu 2012. Obecnie pracuje nad nowym
cyklem obrazów inspirowanych wierszami T. Różyckiego.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych
w Polsce, Portugalii, Dani, Anglii, Niemczech.
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WOJCIECHKALETA

Światłoczułość VIII,
z cyklu Światłoczułość

2013

olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz ASP
w Łodzi. Dyplom z malarstwa powstał na Wydziale Edukacji Wizualnej, w pracowni adiunkta dr P. Wachowskiego
w 2009 r. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych. W swych pracach porusza się
w obrębie podstawowych pojęć tj. koloru, światła i przestrzeni, szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi
na frapujące pytania. Cechą wspólną dla wszystkich prac
jest poszukiwanie piękna, czyli wartości zepchniętej przez
współczesne malarstwo na margines. Inspiruje go natura,
ponieważ nie ma niczego doskonalszego. To ona stała się
punktem wyjścia dla pejzaży oraz prac już czysto abstrakcyjnych. Wątkiem przewodnim wielu prac jest studium
światła i jego analiza.

44

Z manekinem

2013

olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. p.d.: T. Wojtysek 2013 oraz na odwrocie
Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam studia na Akademii Jana Długosza,
otrzymując w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 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.
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MARTAKURCZYŃSKA
OLGAGRALEWSKA
Ja nie śpię

2013

akryl, płótno, 81 x 65 cm, sygn. l.d.: MK
oraz na odwrocie
Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. Absolwentka
Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, mit – 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 galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.
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OLGAIVANOVA

2013

technika mieszana, płótno, 60 x 90 cm,
sygn. p.d.: Olgi 2013 r. i na odwrocie
Ukończyła z wyróżnieniem Zespół Szkół
Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie na specjalizacji tkanina artystyczna.
Obecnie studentka krakowskiej ASP
w pracowni prof. A. Bednarczyka. Trzykrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału
Malarstwa ASP (2011 r., 2012 r., 2013 r.).
Laureatka stypendium artystycznego
Prezydenta Miasta Lublin w 2007/2008 r.
Udział w wystawach zbiorowych w Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego na Zamku,
Galeria „Po Schodach”), Supraślu
(Ogólnopolskie Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu dla uczniów szkół
plastycznych), Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą i w Krakowie. Twórczość z zakresu
malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej. Prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych.

MAŁGORZATAKARP–SOJA

Samotność

2012

akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Olga
Ivanova oraz na odwrocie: Olga Ivanova
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Inkubator
towarzyski

67

Express –
okno na świat

68

2013

olej, płótno, 60 x 80 cm,
sygn. p.d.: M. Karp–Soja / 2013
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KUBAJANYST
ANNAMARCZAK
Black Emperor

2012

71

olej, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: Kuba Janyst
W latach 1999–2005 studiował na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej oraz
w College of Art and Architecture, University
of Tennessee. Brał udział w wystawach indywidualnych – w galerii Osiem Plus w Warszawie
(2011) i zbiorowych, m.in.: Prezentacji Polskiej
i Włoskiej Sztuki Współczesnej w Galerii SD
i „Sztuce Polskiej” w ratuszu w Stuttgarcie.
Tworzy głównie w technice olejnej, posługując
się także akrylem, akwarelą oraz technikami
mieszanymi. Porusza się w obrębie cyklów
tematycznych, często powstających równolegle i mających na siebie wzajemny wpływ.
Oprócz malarstwa zajmuje się architekturą,
grafiką oraz designem.
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Tam

AGATACZARNECKA

akryl, emulsja, płótno, 50 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Studentka ASP we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką i multimediami. Na koncie ma kilka wystaw zbiorowych, w tym pokonkursowych, m.in.: 40 x 40 SITO_UMK w ramach „Graficzny Białystok”, Galeria SPODKI, Białystok 2011; Biennale Grafiki Studenckiej,
wystawa pokonkursowa, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2013; „ArtAkcja w Nowej Papierni”, wystawa malarstwa członków Niezależnego Ruchu Artystycznego Yello, Nowa Papiernia, Wrocław 2013; wystawa zbiorowa litografii w ramach stypendium na ArtCamp
2013, Pilzno, Czechy 2013; „Around the world” wystawa sitodruku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sitodruku Sito–Fest 2013.

MAREKWRZESINSKI

Red Leader

72

2013

olej na płótnie, 60 x 80 cm,
sygn. na odwrocie

Poranek

2013

olej, spray, płótno, 80 x 120 cm, sygn. l.d.: ACZ/13

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 Obserwatorium Rzeczywistości.

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu na kierunku malarstwo sztalugowe, ze specjalizacją malarstwo 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 wystaw indywidualnych, m.in.: w 2010 r. zaprezentowała cykl „Makatki” w Galerii 011 – Klub Pracy Twórczej
Odnowa w Toruniu; w 2011 r. wystawiła prace dyplomowej „Obrazy zachowane w pamięci” w Toruńskim Centrum Targowym „PARK”.
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ZBIGNIEWBLAJERSKI

PAULINAMAKSJAN

75

Zamyślenie
akryl, płótno, 30 x 30 cm,
sygn. na odwrocie

74

Absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała w pracowniach prof. M. Targońskiej,
prof. J. Okrassy oraz robiła
specjalizację ze scenografii
u prof. A. Markowicza. Dyplom w pracowni malarstwa
prof. M. Świeszewskiego.
W 2007 r. reprezentowała Polskę na Włoszech na Biennale
Młodych Artystów z Europy
i Krajów Śródziemnomorskich
w Egipcie. Jej happening „Zapis tańca” została wyróżniona
na Famie w Gdyni. W 2008 r.
wyróżniona prestiżową nagrodą Artystyczna Podróż Hestii.

PAWEŁZAKRZEWSKI

Siedząca

2013

jeden egzemplarz, ceramika szkliwiona,
59 x 38 x 24 cm, sygn. na spodzie: Blajerski
Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowakowskiego na ASP im.
Jana Matejki w Krakowie. W 2009 r. zdobył
wyróżnienie w konkursie na pomnik Jana Matejki w Krakowie.

MARIUSZDYDO

76

Rycerz Wina
z cyklu Rycerze
2013
czterech kolorów
jeden egzemplarz, ceramika malowana
podszkliwnie, szkliwiona, 1/30
(edycja limitowana), 44 x 13 x 31 cm,
sygn. na spodzie
W latach 1999–2004 studiował na ASP
w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom
w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r.
czynnie uczestniczył w działaniach autorskiej grupy Jacka Kucaby – 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.

Przybysze

2013

cienkopis, pianka, 70 x 100 cm, sygn. p.g.: PZ oraz na odwrocie
Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie, były student ASP w Poznaniu na Wydziale Multimediów, obecnie kończy
kierunek Realizacji Filmowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi. Artystyczne pola jego działań to film, sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy
wyświetlał m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran Otwarty”, w 2010 r. Brał udział
w akcjach promujących młodych artystów taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje Młodej Sztuki, ART INN, Sztuko Branie. Jego malarstwo
to ekspresyjne, graficzne kompozycje, czasem groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości Pollocka, Basquiata, Nowosielskiego,
aborygeńskiej i afrykańskiej sztuki etnicznej.
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