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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna.  
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać faksem: 22 828 96 99 lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl)  

do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem na nr. konta:  
WBK 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

Świat malarstwa jest światem, w którym czuję się bezpiecznie. 
Czuję, że nad wszystkim panuję, jest zazwyczaj tak, jak sobie wy-
myślę. W życiu tak nie jest. A ja lubię rządzić, mieć na wszystko 
wpływ. Nie uznaję kompromisów, przynajmniej w malarstwie.

Jest wiele czynników, które oddziałują na charakter twórczo-
ści. Nastrój, stan zdrowia, relacje z ludźmi, życiowe dramaty 
i radości, książki, które czytam czy spektakle teatralne, na które 
chodzę. Na swojej drodze twórczej na przestrzeni lat spotkałam 
kilka niezwykłych osób, które wskazały mi właściwy kierunek 
rozwoju. Nie wolno też zapominać o całej historii sztuki w ogóle 
oraz wielkich mistrzach, którym za pośrednictwem pędzla i far-
by należy zadawać pytania.

Najważniejsza dla mnie w malarstwie jest uczciwość wobec 
samej siebie. Też systematyczna, regularna praca. Nadrzędna 
w myśleniu o malarstwie wydaje mi się kwestia światła i koloru. 
Natura jest dla mnie źródłem inspiracji, ale trzeba wszystko 
zobaczyć abstrakcyjnie. Oprócz tego, co się zobaczyło trzeba 
przełożyć na język abstrakcji także swoje emocje.

Eternit 23 jest częścią całego cyklu dyplomowego zatytułowa-
nego Eternit (z łaciny aeternus – wieczny, nieśmiertelny). Cho-
dziło o pewnego rodzaju czułość wobec lichych przedmiotów 
wyodrębnionych z krajobrazu współczesnej polskiej wsi. Wni-
kliwa obserwacja zwykłej, szarej codzienności była tutaj drogą 
do rozwiązań czysto abstrakcyjnych. Dachy z eternitu pomimo 
szkodliwości włókien azbestu odkładających się w płucach sta-
nowią wciąż nieodłączny element polskiego pejzażu. Uważam, 
że są piękne, a to, co o tym decyduje to zmieniające się światło, 
które nadaje jego skomplikowanej strukturze szczególny wy-
miar. Wiejskie podwórko było dla mnie obszarem poszukiwania 
odpowiedniego skrótu na wyrażenie całej gamy myśli i emocji. 
Chodziło o sens magiczny pozornie nieciekawej rzeczywistości 
wydobyty za pomocą koloru i światła. 

zaczęło się od fascynacji muzyką 
chopina. kiedy miałam 9 lat 
postanowiłam z tego powodu grać na 
fortepianie. po ukończeniu państwowej 
Szkoły Muzycznej i stopnia uznałam, 
że nudzi mnie odtwarzanie. chciałam 
tworzyć, ale do komponowania 
utworów brakowało mi talentu. nie 
byłam również wybitna w pływaniu 
synchronicznym. Wymyśliłam sobie jako 
nastolatka, że będę malarzem. idąc do 
liceum już wiedziałam, że będę zdawać 
na ASp. dostałam się za pierwszym 
razem, zresztą nie brałam pod uwagę 
innej opcji. Skończyłam studia, mam 
dyplom. jestem na początku drogi.

Magdalena Alicja jędrzejczyk13

Eternit 17, 150 × 110 cm, olej na płótnie

Eternit 11, 150 × 110 cm, olej na płótnie
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O artystce pisali między innymi:

1.  K. Bednarczykówna, „Trzeba ich pokazać światu”, 
2014, „Gazeta Wyborcza”, http://m.warszawa.gaze-
ta.pl/warszawa/1,106541,17039814,_Trzeba_ich_po-
kazac_swiatu___Najlepsze_Dyplomy_ASP.html

2.  B. Czyżewska, „Coming out warszawskiej asp”, 
„I-D”, http://i-d.vice.com/pl/article/coming-out-war-
szawskiej-asp

3.  M. Kuc, „Wielkie Wyjście młodej sztuki”, „Rzeczpo-
spolita”, 2014, http://www.rp.pl/artykul/1162494.
html?print=tak&p=0

4.  J. Lilpop, „Malarstwo realistyczne na warszawskiej 
ASP”, „Gazeta Polska codziennie”, 2014, http://
gpcodziennie.pl/35220-malarstwo-realistyczne-na-
warszawskiej-asp.html#.VMogctKG-xo. 

5.  S. Olbrycht, „Idzie nowe 3. Generacja Y?”, „MAGA-
ZYN”, 2014, http://mgzn.pl/artykul/1630/idzie-no-
we-3-generacja-y

6.  L. Wicherkiewicz, „The Seen. The Painted”, “EXIT”, 
2014. http://kwartalnik.exit.art.pl/article.php?editio-
n=55&id=907„Lynx. Contemporary”, 2014, http://
contemporarylynx.co.uk/archives/4455

7.  „Strona o kulturze”, „Wielki coming out studentów 
ASP, 2014, http://stronaokulturze.pl/2014/11/26/
coming-out-2014/

oprac. SDA Warszawa

Eternit 6, 150 × 110 cm, olej na płótnie

Eternit 5, 150 × 110 cm, olej na płótnie

Eternit 7, 150 × 110 cm, olej na płótnie

Eternit 16, 150 × 110 cm, olej na płótnie
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posąg i  2014

olej, żywica szelakowa, płótno, 140 × 80 cm, sygn., l.g.: G. Klimek 2014 i na odwrocie: G. Klimek „Posąg I” 2014

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 klimek01 
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niebieski ptak  2015

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. p.d. 
S.Wojtysek 2015 i na odwrocie

W latach 2000–2006 uczęszczała do Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jac-
ka Malczewskiego w Częstochowie – specjaliza-
cja jubilerstwo. Studiowała w Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie w latach 2006 – 2011, 
gdzie obroniła dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni malarstwa prof. Wernera Lubosa (2011). 
Zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Prace artystki znajdują się w zbiorach 
prywatnych i muzealnych, w kraju i za granicą. 
Brała udział w wystawach zbiorowych: 14. Fe-
stiwal Sztuki Wysokiej 2013 – „To, co Cię napę-
dza...” Galeria Sztuki Użytkowej Stalowe Anioły, 
Bytom (2013), 1st International Art. Symposium 
– Kolto (Colta), Rumunia (2011), Wystawa pople-
nerowa Hadle Szklarskie 2009 – „Zaczyn sztuki”, 
Galeria Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 
Rzeszów (2009–10), Wystawa podyplomowa, 
Gaude Mater, Częstochowa (2006).

Sonia Wojtysek02 

ziMA  2014

akryl, płótno, 80 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie: 
A. Nagórska Gdańsk 2014

Zajmuje się malarstwem, gra-
fiką i aranżacją przestrzenną 
wystaw. Jest absolwentką gdań-
skiej ASP, gdzie skończyła wy-
dział Edukacji Artystycznej i Ani-
macji Kultury. Jej prace można 
było obejrzeć na kilkudziesięciu 
wystawach, zarówno zbioro-
wych, jak i indywidualnych, 
w kraju i za granicą (m.in.: 
w Szwecji, Niemczech i Japonii). 
W 2013 r. była laureatką I Trien-
nale Sztuki Pomorskiej, organi-
zowanego przez Państwową 
Galerię Sztuki w Sopocie. Od 
wielu lat ważne miejsce w jej 
dorobku zajmuje malarstwo 
marynistyczne, aktywnie wspie-
ra działania stowarzyszenie Ma-
rynistów Polskich.

Aga nagórska03 
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zwierciadło  2014

akryl, tusz, płyta pilśniowa, 
średnica 50 cm (tondo), sygn. ś.g.: 
Przemysław Piekarski A.D. i na 
odwrocie PP14

Ukończył Ogólnokształcącą Szko-
łę Sztuk Pięknych, obecnie studiuje 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach na kierunku Grafika, specjalizacja: 
Projektowanie Graficzne. Laureat kilku 
ogólnopolskich i lokalnych konkursów 
plastycznych (min. Red Bull Curates: 
Canvas Cooler i Częstochowa w Ka-
drze). Na co dzień zajmuje się projek-
towaniem graficznym, multimediami, 
ilustracją i plakatem. Pomimo przy-
gotowań do wykonywania zawodu 
projektanta nie zapomina o bardziej 
tradycyjnych technikach takich jak ry-
sunek czy malarstwo.

Strucla  2014

olej, płótno, 70 × 70 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.

Przemysłw piekarski04 

Danuta Wójcik05 
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if it hadn’t been for  2015

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: „N Rhoyk” I na 
odwrocie: „2015”

Prace artysty (ur.1993) pozostają inspirowane otaczającym 
światem i jego tworami, dają poczucie wolności interpretacji 
włożonych w półświadome ramy skojarzeń i symboli. Posłu-
guje 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, współpracę z Ministerstwem Obrony Na-
rodowej przy przygotowywaniu albumu na temat zabytków 
wojskowych oraz materiałów promocyjnych w postaci opra-
cowań graficznych dla Biura Infrastruktury Specjalnej MON.

N rhoyk06 

Winter  2015

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

Studentka V roku Wydziału 
Malarstwa na warszawskiej 
ASP w pracowni prof. K.Wa-
chowiaka. Jej prace można było 
oglądać na licznych wystawach 
zarówno zbiorowych, jak i indy-
widualnych. W swojej twórczo-
ści malarskiej artystka stara się 
zinterpretować rzeczywistość za 
pomocą środków plastycznych 
zachowując pozory realizmu. 
Inspiracje do swoich prac czer-
pie z własnego otoczenia trak-
tując temat jedynie jako pretekst 
do poszukiwań formy.

Aleksandra 
osa07 
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kajaki  2014

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie: Małgorzata Łodygowska 
„Kajaki” 2014

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

pool  2009

akryl, płótno, 73 × 92 cm, sygn. na 
odwrocie: Wysocki Rafał 2009

Studiował na Wydziale Wzornictwa Prze-
mysłowego 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 Galerii 
Stalowej 52.

Małgorzata 
łodygowska08 

Rafał Wysocki09 
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Semper augustus ii  2014

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 311/25/14, Urszula Tekieli „Semper augustus II” 2014r.

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 tekieli10
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przytupanki  2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: T.Tajak Kraków 2015

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego 
w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa 
w Krakowskich Szkołach Artystycznych, 
obecnie student drugiego roku studiów 
magisterskich na kierunku Edukacja Ar-
tystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych 
Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Dy-
plom licencjacki z malarstwa w pracow-
ni prof. P. Jargusza, a obecnie student 
w pracowni prof. G. Borowik-Pieniek. 
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, insta-
lacją sakralną oraz animacją kultury. Od 
niedawna współpracuje z krakowskim 
teatrem Plejada w charakterze sceno-
grafa. Autor kilku wystaw indywidual-
nych i zbiorowych. Jego prace znajdują 
się w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą.

bez tytułu  2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.

Absolwentka Liceum Plastycznego im.Wojciecha 
Gersona w Warszawie oraz wydziału malarstwa 
w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie 
studiowała pod okiem rektora Antoniego Fałata. Dy-
plom z wyróżnieniem otrzymała na wydziale projek-
towania graficznego u prof.Juliana Pałki. Uczestnicz-
ka i laureatka konkursów m.in. na biennale pasteli, 
sztuki książki, ilustracji (grand prix w pierwszej pol-
skiej edycji Art. Battle); uczestniczka wielu plenerów 
oraz akcji związanych ze sztuką w przestrzeni; zaj-
muje się ponadto aranżacją wnętrz, projektowaniem 
scenografii oraz malarstwem ściennym i iluzyjnym. 
Od 2001r. członek Związku Polskich Artystów Plasty-
ków w Warszawie.

Tomasz tajak11

Magdalena rytel12 
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eternit23  2014

olej na płótnie, 150 × 110 cm, sygn.na odwrocie pieczątką: Magdalena Alicja Jędrzejczyk

Dyplom z wyróżnieniem w 2014 roku na Wydziale Malarstwa war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach prof. Krzysztofa 
Wachowiaka – malarstwo sztalugowe oraz prof. Edwarda Tarkowskie-
go – malarstwo ścienne. Stypendystka na Universitat Politecnica de 
Valencia w Hiszpanii (2011). Brała udział w wystawach: Coming Out 
Najlepsze Dyplomy ASP (2014), Galeria Apteka Sztuki w Warszawie 

(2014), Galeria Promocyjna w Warszawie (2014), Międzynarodowe 
Targi Sztuki Berliner Liste (2014), Galeria Studio w Warszawie (2014), 
Galeria RAL 9010 w Warszawie (2013), Galeria UNESCO w Wilnie 
(2013). Ponadto jej realizacje naścienne zdobią jedną z sal Oddziału 
Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka (60m2), a także Klub Eufemia przy 
ul.Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie.

Magdalena Alicja jędrzejczyk13
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calle cardenas  2011

akryl, karton, 53 × 32 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2002–2006 ukończył Liceum Plastyczne im Mar-
celiny Rościszewskiej w Płocku pod okiem prof. J. Mazusia 
i prof. A. Lewandowskiej. w latach 2009–2012 pracował 
nad serią obrazów „Havana”. Główne inspiracje to architek-
tura kolonialna, renesansowa, klimat starych historycznych 
miast, małych miasteczek. Tematami prac są głównie obrazy, 
przedstawiające zabudowę oraz sceny rodzajowe z różnych 
stron świata.

Serce  2013

akryl, tusz, olejny długopis, płyta malarska, 
55 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Samouk artystyczny.Absolwent Kulturoznawstwa na 
Warszawskim SWPS.Instruktor kulturystyki. Brał udział 
w wernisażu „Hochsztaplerzy” w Pracowni Wschodniej 
razem z Martyna Bałką, Karoliną Pietrzyk i Beatą Pofelską. 
Aktywny artystycznie na ulicy.

Michał janicki14 

Maciej zych15 
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Ryba V  2015

olej, płótno, 50 × 65 cm, sygn. p.d: A.Augustyn

Absolwentka Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, gdzie w 2014 roku obroniła 
z wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. Włodzi-
mierza Kuleja.

Seaside  2014

akryl, płótno, 73 × 116 cm, 
sygn. na odwrocie: Joanna 
Sułek-Malinowska akryl 
„Seaside” 2014 r.

Ukończyła PLSP w Bielsku-Bia-
łej i studia artystyczno- peda-
gogiczne na UŚ w Katowicach. 
Zajmuje się malarstwem, witra-
żem oraz edukacją artystyczną. 
Jest kierownikiem Magazynu 
Sztuk w Warszawie i instruk-
torką młodzieżowej grupy 
„Forma i wyobraźnia”. Wybra-
ne wystawy: 2013 – wystawa 
malarstwa – GCK Mrozy, Mro-
zy; 2011 – wystawa malarstwa, 
Hotel Hilton, Budapeszt; 2008 
– wystawa malarstwa, North-
rup King Building, Minneapolis 
(USA).

Amelia Augustyn16 

Joanna Sułek-Malinowska17 
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kayaanisqatsi wielkie 
mrowisko  2014

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d.: 
K. Świątczak – Pjanka 2014r.

Absolwentka wydziału malarstwa ASP 
w Krakowie. Wyróżnienie z malarstwa 
przyznane przez Radę Wydziału Malar-
stwa od 2010 do 2013 r.. Wyróżnienie 
z rysunku przyznane przez Radę Wydziału 
Malarstwa w 2010. 21 miejsce w Kompasie 
Młodej Sztuki w 2012 r. Dyplom magister-
ski w 2013 r. z malarstwa prowadzony pod 
kierunkiem prof. T Kotkowskiej – Rzepec-
kiej oraz aneks z grafiki pod kierunkiem 
prof. H. Ożóg. W 2014 r. wyróżnienie ho-
norowe w konkursie malarskim im. Fran-
ciszki Eibisch. Uczestniczka wielu wystaw 
m.in.: 2014, Wrocław, wystawa indywidu-
alna, galeria DNA sky tower; 2014, Kraków, 
wystawa w Magazyn Kultury Kolanko No 6; 
2014, Warszawa, wystawa pokonkursowa 
organizowana przez Fundacje Franciszki 
Eibisch w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej; 
2013, Kraków, wystawa „Ściany Świata” 
w galerii Lamelli; 2013, Kraków, wystawa 
„Zewsząd” w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej; 2012, Jarosławiec, wystawa 
„Dzieło”; 2011, Radom, wystawa „Rytmy 
i Rytuały” w Muzeum Sztuki Współczesnej; 
2011, Kraków, wystawa „Partytury gra-
ficzne” w klubie „Pauza”; 2011, wystawa 
w Krakowie pt. „Partytury graficzne” „Dwór 
Czeczów”; 2011, wystawa w Krakowie pt. 
„Partytury graficzne” klub „Kolanko”; 2011, 
Kraków, wystawa „Dzieło w Galerii „Fabry-
ka”; 2011, Zakopane, wystawa „Obraz 
miejsca” w galerii „Strug”; 2010, Kraków, 
wystawa „Afryka rytmy i rytuały” w Mu-
zeum Etnograficznym.

Akt  2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: Figurska.

Absolwentka ASP im. Strzemińskiego w Ło-
dzi. W 1999 r. obrona dyplomu z wyróżnie-
niem w Pracowni Malarstwa prof. W. Gar-
bolińskiego oraz w Pracowni Projektowania 
Ubioru prof. A. Nawrota. Obecnie zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, pracą projektową 
i ilustratorską.

Klaudia Świątczak-pjanka18 

Agnieszka 
Figurska19 
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Mobile XVi  2014

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. l.d.: GBryndza

Urodzona w 1989 r. w Częstochowie. Jest absolwentką Wy-
działu Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
gdzie w 2013 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom w pra-
cowni prof. A. Desperaka oraz absolwentką Wydziału Tka-
niny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, grafiką oraz fotografią. Jej ma-
larstwo to ciągłe kształtowanie własnego stylu oraz znaku 
rozpoznawczego. Wciąż poszukuje nowych rozwiązań na 
poziomie warsztatu. Celem jej jest tworzenie prac o dużej 
wartości estetycznej oraz przekonującej sile wyrazu. Najważ-
niejsze wystawy: 2012 – Cztery żywioły, wystawa zbiorowa, 
Hooper Bay, Częstochowa; 2012 – Trzy wymiary, wystawa 
zbiorowa, Hooper Bay, Częstochowa; 2014 – Ogólnopolska 
Wystawa Rysunku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2014 – 
Pokaz kolekcji dyplomowej, Centrum Promocji Mody, Łódź.

gdańsk ii  2012

grafika cyfrowa, papier matowy Muzeum Portment 
gr. 250, 70 × 50 cm, sygn. p.d.

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

Małgorzata Bryndza20 

Maria domalewska21 
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FolloW Me  2015

olej, płótno, 90 × 90, sygn. 
l.d.: TATAI i na odwrocie

Absolwentka ASP we Wro-
cławiu, gdzie obroniła dy-
plom z malarstwa w pracowni 
prof. K. Skarbka na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. Uprawia 
malarstwo sztalugowe, oprócz 
tego rysunek i fotografię. Ma-
larstwo jest dla niej podróżą 
i przede wszystkim poszukiwa-
niem i osobistą reakcją. Inspiruje 
się głównie miejscami granicz-
nymi w kondycji człowieka, 
na styku różnorodnych kultur, 
pomiędzy realizmem i sym-
bolizmem. Nie utożsamia się 
z żadnym nurtem. Bierze udział 
w wystawach pokonkursowych 
i indywidualnych w kraju i za 
granicą.

klęska urodzaju  2013

akryl, olej, płótno, 100 × 70 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. Prace 
artysty to przede wszystkim ekspresja, czarne poczucie 
humoru, synteza formy nawiązujące do estetyki street 
artu, nowego ekspresjonizmu czy niektórych dzieł pol-
skiej sztuki plakatu. Artystyczne pola działań to film, 
sztuka wideo malarstwo, grafika.

tAtAi22 

Paweł zakrzewski23 
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city lights #4  2015

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.

Architekt, wprawny rysownik, ilustrator oraz akwa-
relista. Od początku wiodącym nurtem pozostawał 
dla niego kierunek w sztuce zwany hiperrealizmem. 
W tej konwencji powstało wiele udanych dzieł. 
Współczesną twórczość najtrafniej definiują same 
prace. Oparte na silnym warsztacie architektonicz-
nym i doświadczeniu, zyskują na wierności przeło-
żenia rzeczywistości na papier, jednocześnie oddając 
klimat prezentowanej przestrzeni oraz całokształt 
walorów wizualnych ujęcia. W swoich pracach sku-
pia 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 indywidualnych, zaś jego obrazy 
z powodzeniem sprzedają się na aukcjach organizo-
wanych przez Domy Aukcyjne i Rynki Sztuki. Arty-
sta współpracuje także z developerami/współpraca 
z Cushman&Wakefield, Orange Property Group/, ar-
chitektami, grafikami, agencjami reklamowymi oraz 
innymi galeriami w Polsce i Wielkiej Brytanii/Henley-
-on-Thames/. Opracował artystyczne materiały pro-
mocyjne dla Dowództwa Garnizonu Warszawa, które 
przekazane zostały dowódcom europejskich garni-
zonów 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 Infrastruk-
tury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego 
prace można spotkać na całym świecie.

oczekując  2015

olej, akryl, płótno, 40 × 80 cm, sygn. l.d.: J.Misztal 2015

Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studiowała 
w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy widać umiłowanie do materii 
przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura oraz często uży-
wane 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

Bartłomiej koter24 

Joanna Misztal25 
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Becarrefull ii  2014

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie: Becarrefull II Kowalczyk 
Patryk ’14

Scenograf, malarz, rysownik, asystent 
w pracowni filmu na wydziale sceno-
grafii w Warszawskiej ASP.

kwadrat 271  2014

technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 
St.Tomalak

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez pro-
fesorów: S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. 
Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. Od 1975 r. 
zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat 
uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe, realizm 
fantastyczny, a od 2000 r. coraz częściej skłania się 
w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie spery-
mentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Prace 
mają zróżnicowaną powierzchnię. Laureat II Konkursu 
Malarskiego Zadra 2009. Jego prace wielokrotnie po-
jawiały się na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
m.in.: Young International Contest of Contemporary Art 
(2011), 7 Biennale Miniatury; Częstochowa (2012), „Pej-
zaż współczesny”; Częstochowa (2013), Triennale Ma-
łych Form, Toruń (2013), VII Międzynarodowe Biennale 
Malarstwa i Tkaniny, Gdynia (2013), VI Międzynarodowe 
Biennale Pasteli, Nowy Sącz (2013).

Patryk 
kowalczyk26 

Stanisław tomalak27 
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bez tytułu  2014

collage, akryl na płycie, 49 × 81 cm, sygn. na odwrocie: Piotr szwabe vel pisz

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, performer, wokalista, 
kurator. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta College of Art 
w Londynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysłodaw-
ca, organizator i uczestnik Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego, 

Węzeł Kliniczna 2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa wielkoforma-
towego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współtwórca 
trójmiejskiej formacji artystycznej Pracownia Ludzie Gdańsk oraz ma-
larskiej grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

Piotr Szwabe28
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W lesie  2013

3/33, format 30 × 45 cm, 
fotografia barwna, papier 
metalic, sygn. na odwrocie

Artyska wizualna, autorka insta-
lacji, fotografka, kolekcjonerka. 
Tematem jej prac są mini świa-
ty. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jej 
prace pokazywane były m.in. 
podczas Łódź Biennale, Foto 
Festiwalu w Łodzi, w BWA we 
Wrocławiu. (www.vonchrupek.
com)

chłodnik  2014

akryl, płótno, 40 × 50 cm, sygn.: PP14 i na 
odwrocie

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. Au-
torka kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in.: 
Galeria Sztuki Współczesnej (Kołobrzeg) Bałtycka 
Galeria Sztuki Współczesnej (Słupsk), Galeria En-
gram, Górnośląskie Centrum Kultury (Katowice), 
Galeria Szara (Cieszyn)). Wyróżniona honorowo 
w 2012 r. na V Międzynarodowym Konkursie 
Rysunku we Wrocławiu. Jej prace znajdują się 
w kolekcji Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Miedzi 
w Legnicy, Guanlan Original Printmaking Base 
w Shenzen, Chiny. Brała udział w wielu wysta-
wach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: 
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie, 
SMTG Kraków (2012); „Sztuka kobiet – kobiety 
w sztuce. Artystki na Śląsku 1880 – 2000”, Mu-
zeum Śląskie, Katowice; dwukrotnie w Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej BWA 
w Bielsku Białej (2011, 2009); VII Międzynarodo-
we Biennale Rysunku w Pilznie, Czechy (2010); 
VIII Triennale Małych Form Malarskich, Galeria 
Wozownia, Toruń; „Przeciąg – II Festiwal Sztuki 
Młodych”, Zamek Pomorskich, Szczecin (2009). 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz 
tworzeniem obiektów.

Mirella von chrupek29 

Paulina poczęta30 
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Bez tytułu  2014

akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. l.d.: 
ANETA NOWAK 2014

Absolwentka Wydziału Artystycznego 
Akademii im. J. Długosza w Częstocho-
wie – kierunek Malarstwo (I stopnia) oraz 
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Pla-
stycznych (II stopień). Dyplomy zrealizo-
wane w 2010 r. w pracowni prof. W. Ku-
leja (specjalizacja dodatkowa w pracowni 
scenografii ad. M. Panka). Wybrane wy-
stawy: 2009 – „Oblicza wrażliwości”, Kon-
duktorownia, Regionalne Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa, 
wystawa „Artyści miastom”, Albrechtice 
(Czechy); 2013 – wystawa w ramach Nocy 
Muzeów, Muzeum Górnośląskie, Bytom. 
Bawi się przestrzenią, formą i kolorem 
a inspiracje do tych działań czerpie z na-
tury, nauki i współczesnej kultury.

je suis...  2015

akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm, sygn. u dołu: 
M.Rybka ’15 oraz na odwrocie

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

Aneta nowak31 

Mateusz rybka32 
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karnawał-warcaby z Mondrianem  2012–2014

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

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

Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenha-
dze, 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 zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka na 
Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach Festiwalu 
Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra Jach, Maciej Chole-
wiński. W 2011 r. odbyła się również wystawa „Dywaniarze chcecie 
kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa Galerii Czyszczenie dywanów, 
malarstwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazimierzu M.” w Centrum 
Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) projekt wystawy: Galeria 
622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak33 
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Muzyka  2010

batik/płyta, 51 × 75,5 cm, sygn. na 
odwrocie: Barbara Tryka 2010

Absolwentka Liceum Plastycznego w Lu-
blinie, absolwentka kulturoznawstwa 
i filozofii, doktorantka w Katedrze Historii 
Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II. Od strony teoretycznej interesuje 
się filozofią sztuki; od praktycznej nato-
miast działa w technikach: olej, akwarela, 
batik. Zajmuje się także tkaniną artystycz-
ną, głównie tkaniną wielosplotową oraz 
miniaturą tkacką. Uczestniczka plenerów 
malarskich i tkackich, wystaw zbiorowych 
w Lublinie i Łodzi, wystawa indywidualna 
w 2011 r. Wyróżnienie w I Ogólnopolskim 
Poplenerowym Konkursie Miniatur Tkac-
kich 2008 r.

Barbara tryka34 

Sosnowice  2014 

z cyklu „Silesia”

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

Absolwentka malarstwa na wro-
cławskiej ASP. Stypendystka Rekto-
ra ASP we Wrocławiu (2011/2012). 
Laureatka 22.Ogólnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Młodych 
„PROMOCJE 2012” pod patrona-
tem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Uczest-
niczka wielu wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i za 
granicą, m. in. zbiorowej wystawy 
„Breslau – Florencja” w AllerArt 
Bludenz, Austria (2013). Jej ma-
larstwo, to synonim drogi. Odnosi 
się do osobistych wędrówek. Prace 
osiągają różne formaty, jak daleka, 
czy bliska może być wędrówka.

Natalia 
karasińska35 
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głowa V  2014

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.

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

Storczyk na 
szklanym  2014

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. l.d. i na 
odwrocie

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie 
oraz podyplomowe Studium Filmu Ani-
mowanego w Państwowej SzkoleTeatralnej 
i Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor 
opracowań plastycznych i producent. Zreali-
zował 30 filmów krótkometrażowych i jeden 
pełnometrażowy.Brał udział w licznych fe-
stiwalach filmowych w Polsce i za granicą, 
otrzymując na nich nagrody specjalne i wy-
różnienia. Zajmuje się rysunkiem, grafiką 
warsztatową i użytkową oraz malarstwem 
sztalugowym.

Maciej Wierzbicki36 

Longin Szmyd37 
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polish  2014

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

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W czerwcu 2013 r. ukoń-
czyła studia podyplomowe na kierunku: Malarstwo na Wy-
dziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Wybrane wystawy: 2014 – wystawa indywidualna 
„Nastroje”, Formaty, Wrocław; 2013 – wystawa indywidualna 
„Skrajności”, Turbulencja, Wrocław. Jesienią 2014 r. udział 
w zbiorowej wystawie w Galerii POSK w Londynie.

Bez tytułu  2014

olej, płótno, 100 × 81 cm, sygn. p. d. 
M.Kazimierczuk’14

Z wykształcenia pracownik socjalny. Nauki 
z dziedzin malarstwa i ceramiki pobierał 
Danii, w szkołach Rodding Hojskole oraz 
Engelsholm Hojskole. Brał udział w wysta-
wach indywidualnych: Galeria „Cykloza”, 
Warszawa (2008), Galeria „Zadra”, Warsza-
wa (2011), Teatr „Druga Strefa”, Warsza-
wa (2014) i zbiorowych: Rodding Hojskole, 
Dania (2008), Olgod, Cultural Huset, Dania 
(2012), Engelsholm Hojskole, Dania (2012).

Katarzyna Morańda38 

Michał 
kazimierczuk39 
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portret 
z jabłkami  2014

akryl, płótno, 70 × 90 cm, 
sygn. l.d.: Zalewska

Absolwentka PLSP w Poznaniu. 
Ukończyła studia związane 
z projektowaniem mebli na Wy-
dziale Technologii drewna Po-
znańskiego Uniwersytetu Przy-
rodniczego. Obecnie, oprócz 
projektowania niewielkich form 
meblowych zajmuje się ilustra-
cją książkową oraz malarstwem, 
w którym przeważają motywy 
animalistyczne oraz silna geo-
metryzacja kształtów, służąca 
ukierunkowaniu wrażeń na 
emocję.

kompozycja 
z salamandrami  2014

olej, płótno, 60 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: Maciej Cieśla 2014

W 2008 rozpoczął edukacje na Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
na kierunku malarstwa, którą ukończył 
dyplomem w 2013 roku. W okresie tym 
rozwijał swoje umiejętności między inny-
mi w zakresie malarstwa abstrakcyjnego 
oraz ekspresji o tematyce animalistycznej 
która była tematem dyplomu. Po ukoń-
czeniu studiów kontynuował ścieżkę 
artystyczną poszukując rozwiązań arty-
stycznych i technicznych obejmując także 
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. 
W 2014 roku przeniósł wartości tech-
niczne wyniesione z dotychczasowych 
poszukiwań na malarstwo surrealistycz-
ne gdzie z łatwością operuje mnogością 
tematów. Od tego czasu pracuje nad 
techniką i rozwija się w dziedzinie ma-
larstwa surrealistycznego.

Anna 
zalewska40 

Maciej cieśla41 
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eksmisja  2010

pastel, papier, fabriano, 100 × 70 cm (w oprawie: 120 × 90 cm), 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 korman42
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przestrzeń ni to otwarta 
ni to zamknięta ii  2013

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.Joanna 
Burnat‚ 13

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych 
w Tarnowie NA specjalizacji wystawienni-
czej. Ukończyła Uniwersytet Śląski Wydział 
Artystyczny w Cieszynie na kierunku grafika. 
Uczestniczka wystaw indywidualnych: Wy-
stawa malarstwa „Panie to jest płótno, tego 
nie pomalujesz”, Galeria Sowa, Biblioteka 
Główna w Jastrzębiu Zdroju (2014) i zbioro-
wych: Fashion Art Silesia, Galeria Szyb Wilson 
(2011), Biennale Plakatu Polskiego, BWA Ka-
towice (2009), “ I inna zieleń”, Klub Titanic, 
Rybnik (2009), “Realne...? ” Czeski Cieszyn, 
Klub Dziupla (2009) i innych.

love you... z cyklu i love you  2009

olej, płótno, średnica 50 cm, sygn. na odwrocie: „Angelika 
Milaniuk-Mitruk, „Love. You...” z cyklu I love You, olej na 
płótnie, 50x50 cm, 2009r

W 2008 ukończyła studia na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa, pod kierun-
kiem Adi. II st. Krzysztofa Bartnika. Mieszka i pracuję nieda-
leko Lublina, gdzie prowadzi własną pracownię artystyczną. 
Stypendystka Stypendium Marszałkowskiego w dziedzinie 
twórczości artystycznej, Lublin (2014), zdobywczyni I Nagrody 
Rektora za najlepszy dyplom na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie (2008), a także Wyróżnienia dziekańskiego w kon-
kursie Autograf, Lublin (2008) oraz Wyróżnienia w Międzyna-
rodowym konkursie studenckim Autoportret, Stalowa Wola 
(2006). Uczestniczka wystaw indywidualnych: „I love You…, 
Galeria Biała, Lublin (2009), „Déjà vu”, malarstwo, Galeria 
Es, Międzyrzec Podlaski (2008), „Déjà vu”, Galeria Podlaska, 
Biała Podlaska (2008), „Między nami”,; Galeria Podlaska, Bia-
ła Podlaska (2007), a także wystaw zbiorowych: VIII Aukcja 
SuperMłoda, Warszawa (2014), 8 Międzynarodowe Biennale 
Miniatury, Częstochowa (2014), Międzynarodowe Triennale 
Malarstwa Aimalis, Chorzów (2014), Międzynarodowe Bien-
nale Pasteli, Nowy Sącz (2013), „Koniec człowieka, II Piotrkow-
skie Biennale Sztuki, Piotrków Trybunalski (2013), „Autograf” 
wystawa pokonkursowa, Zamek Lubelski, Lublin (2008).

Joanna Burnat43

Angelika Milaniuk-Mitruk44 
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il mio orizzonte degli eventi (mój horyzont 
zdarzeń)  2014

olej, płótno, 30 × 120 cm, sygn. na odwrocie – Jacek Malinowski olej 2014 „il mio orizzonte 
degli eventi”

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 malarstwa 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.

cefalu  2015

olej, płótno na kartonie, 39,5 × 50,2 cm, sygn. 
u dołu monogramem i na odwrocie

Absolwent KNUBiA w Kijowie. Przez długi czas żył i po-
dróżował po Azji Środkowej i Turkmenistanie. Prace 
artysty zbudowane są w myśl wspólnej idei ukazania 
relacji bohatera obrazu i jego wewnętrznego napięcia 
z pozornym, zewnętrznym, spokojem i opanowaniem. 
Charakterystyczna dla artysty spójność wyraża się w ja-
snym, podkreślonym rozplanowaniu obrazu, w którym 
główną rolę gra światło. Uczestnik wielu międzyna-
rodowych wystaw i konkursów, m.in. w Ukrainie, we 
Włoszech, w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii 
i Wielkiej Brytanii. Zwycięzca Europejskiego Konkur-
su Malarstwa „Barwy morza” (Gdynia, 2012). Prace 
artysty znajdują się m.in. w MNN w Gdańsku, MMG 
w Gdyni, a także w rękach międzynarodowych kolek-
cjonerów m.in. z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, 
Polski i Kanady.

Jacek Malinowski45 

Wiaczesław rogin46 
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pomiędzy  2014

akwarela, pórko i tusz, szpachla, szlagmetal; deska, 97/21 cm, sygn. p.d.: Niewiński oraz na odwrocie

Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu. 
W trakcie nauki reprezentował szkołę na VII Ogólnopolskim Prze-
glądzie Rysunku Malarstwa i Rzeźby, 2012 r. zdobył Grand Prix na 

I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Śladami Kulisiewicza – szkice 
z podróży”, Kalisz 2012 r. Począwszy od 2013 r. studiuje na ASP we 
Wrocławiu na wydziale Rzeźby.

Kamil niewiński47 
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kochanie kupiłem kota  2014

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

Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Uzyskał dyplom z wy-
różnieniem w 1998 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią. 
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych m.in: „XXX w DNA. Polska 
Sztuka Erotyczna. Teraz! ”, Zbiornik Kultury, Kraków 2011; 9. Trien-
nale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2013; 
13. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA, Rawicz 2013. 
W 2012 r. w krakowskiej Galerii Łącznik odbyła się indywidualna wy-
stawa jego malarstwa pod tytułem „Czasami chciałbym Cię udusić”.

Wojciech pietrasz48 

Mgła  2012

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d. i na odwrocie

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni malarstwa prof. S. Białogłowicza. Dwukrotna 
stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 
autorką 13. wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 
czterdziestu wystawach zbiorowych w kraju i za grani-
cą oraz plenerach międzynarodowych. 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 Rzeszow-
skiego 2010/2011; II nagroda za zestaw obrazów w poka-
zie poplenerowym „Żar” – I Europejskie Dni Dziedzictwa na 
Podkarpaciu 2011.. w piśmie literacko- artystycznym FRAZA 
oraz na wortalu: artystycznestrony. pl. Członek ZPAP oraz 
Redaktor Naczelna biuletynu informacyjnego rzeszowskiego 
okręgu ZPAP „Sztuka i Życie”.

Barbara porczyńska49 
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natchniony skrzypek  2014

akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. p.d. BOJDYS ’14 oraz na 
odwrocie

W latach 1988–1993 studiował na ASP w Krakowie, Wydział Gra-
fiki 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 Niem-
czech, a także w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą 
(Turcja, Słowacja). Uprawia malarstwo, plakat i grafikę.

king  2015

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn.

Studia magisterskie w latach 2007–2012 na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa (Kierunek – Malarstwo) łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom w pracowni Malarstwa pod kierunkiem 
profesora Mikołaja Dawidziuka, aneks do dyplomu wyko-
nany w pracowni Ilustracji i Komiksu prowadzonej przez 
profesora Gabriela Kołata. Artystka zajmuję się głównie 
malarstwem sztalugowym. Tworzy prace o zróżnicowanej 
tematyce, posługując się różnorodnymi środkami malar-
skiego wyrazu. Jej obrazy charakteryzują się nastrojowością 
budowaną za pomocą harmonijnej palety barw. Inspiruje ją 
natura, to jak nadaje ona rytm życiu ludzi i zwierząt, oraz 
sztuka etniczna i ludowa ze wszystkich zakątków świata. 
Większość obrazów znajduje się w prywatnych kolekcjach.
Uczestniczka wystaw indywidualnych: Łódzka Piwnica Arty-
styczna Przechowalnia (2014), Wystawa Absolwentów Pra-
cowni Malarstwa pod kier. prof. Mikołaja Dawidziuka Galeria 
Pod Napięciem (2013), Wystawa Prac Studentów Pracowni 
Rysunku, Ilustracji i Komiksu, Galeria Wydziału Edukacji Wi-
zualnej, ASP Łódź (2010), Wystawa poplenerowa, Galeria 
Biała Ściana ASP, Łódź (2010).

Rafał Bojdys50 

Janina zaborowska51 
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róż, żółć i czaszka  2014

akryl, płótno, 99,5 × 81 cm, sygn. na odwrocie

Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk 
Pięknych w Krakowie otrzymując dyplom z wyróż-
nieniem. W 2013 roku rozpoczął naukę na wydziale 
Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje 
się wieloma dziedzinami sztuki, nie tylko plastycznymi, 
bo jest również tancerzem i choreografem. Obecnie 
jednak skupia się na promowaniu swojego malarstwa, 
biorąc udział w wystawach, targach sztuki oraz wy-
stawiając swoje prace na aukcjach sztuki.

Alegoria francji
olej, płótno, 40 × 140 cm, sygn. na odwrocie

Artysta malarz. Absolwent PLSP w Lublinie (dyplom ze specjalizacji Wystawiennictwo) 
i Wydziału Malarstwa gdańskiej ASP (dyplom w pracowni prof. W. Łajminga, aneks do dy-
plomu w pracowni intermedialnej pod kierunkiem prof. Witosława Czerwonki). Uczestnik 
wielu plenerów malarskich i wystaw. Jego prace eksponowane były m.in. w CSW Łaźnia 
(Gdańsk), CSW Zamek Ujazdowski (Warszawa), Bunkier sztuki (Kraków). Obrazy Pawła 
Daciuka znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

Wawrzyniec tyrpa52 

Paweł daciuk53 
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zima 1618  2015

akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygn. l.g.: 
S.Wojtkiewicz 2015

Absolwent PLSP w Białymstoku oraz 
Wydziału Architektury Politechniki Bia-
łostockiej. Obecnie adiunkt na WBiIS 
PB. Z powodzeniem uprawia zawód 
architekta, a jego projekty znajdują 
oddźwięk w kraju i na świecie (między 
innymi w Szkocji i Arabii Saudyjskiej). 
Laureat wielu konkursów architektonicz-
nych i wystaw. Zawodowo specjalizuje 
się głównie w zabudowie jednorodzin-
nej i tu uzupełnieniem architektury jest 
sztuka. W sposób płynny łączy ją z ma-
larstwem, a tematyka obrazów powią-
zana jest z autorskim projektowaniem, 
znajduje spełnienie w całościowym 
i wynikowym postrzeganiu przestrze-
ni. Z racji zainteresowań teoretycznych 
i praktycznych architekturą, zagadnienia 
sztuki stają się w dużej części polem jego 
pracy naukowej i kierunku, w który upa-
truje swój dalszy rozwój.

noc księżyców (night of 
Moons)  2014

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 
„Noc Księżycow”, Olej, Ewa Najdenow, 2014”

Mieszka i tworzy w Warszawie. Absolwentką 
wydziału Rysunek i Malarstwo na ASP w Ło-
dzi. Malarstwem i fotografią zajmuje się od 
kilkunastu lat. Jej życiowym motto jest zdanie: 
„Wolność to możliwość wyboru”. W malarstwie 
odnajduje zarówno jedno jak i drugie. Bułgar-
skie korzenie artystki, pamięć południowych 
smaków, zapachów, barw i ludowej, bałkańskiej 
muzyki prawdopodobnie wpływa na to, że jej 
artystyczne poszukiwania idą w kierunku ostrych 
rozwiązań kolorystycznych i mocnych energety-
zujących kontrastów. Zachęca widza do odszuki-
wania w moich pracach swojej własnej wolności 
i energetyzujących tęsknot.

Sławomir 
Wojtkiewicz54 

Ewa najdenow55 
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under the red 
banner  2015

akryl na płótnie, 80 × 120 cm, sygn. 
Kuba Janyst z tyłu obrazu

W latach 1999–2005 studiował na 
Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej oraz w College of Art and Ar-
chitecture, 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 ra-
tuszu w Stuttgarcie. Tworzy głównie 
w technice olejnej, posługując się tak-
że akrylem, akwarelą oraz technikami 
mieszanymi. Porusza się w obrębie 
cyklów tematycznych, często powsta-
jących równolegle i mających na siebie 
wzajemny wpływ. Oprócz malarstwa 
zajmuje się architekturą, grafiką oraz 
designem.

przemiany iii  2014

olej, płótno, 90 × 89 cm, sygn. 
na odwrocie: BLANKA DUDEK 
„PRZEMIANY III”, OLEJ, PŁÓTNO, 
90X89CM, 2014

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakow-
skiej ASP, dyplom w pracowni prof. Jacka 
Waltosia w 2009 r. Stypendystka Eco-
le Nationale Superieure des Beaux-Arts 
w Paryżu, w ramach programu Sokrates-
-Erasmus. Od 2014 środowiskowe studia 
doktoranckie w ASP w Krakowie. Zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, rysunkiem 
i fotografią. W twórczości artystki domi-
nuje surrealizm, zwłaszcza idea łączenia 
w swobodny sposób różnych, pozornie 
odległych od siebie światów. Obecnie 
pracuje nad projektem malarskim opartym 
o tekst Alfreda Kubina pt. „Po tamtej stro-
nie”. Brała udział w licznych wystawach m. 
in.: „Mały format 2013” nagroda „Paleta” 
Klubu Malarzy ZPAP OK., Galeria Dyląg, 
Kraków, 2013; wystawa pokonkursowa 
III Triennale Malarstwa Animalis, Galeria 
MM, Chorzów, 2014; wystawa pokonkur-
sowa 12 Międzynarodowy Jesienny Salon 
Sztuki- Medal Rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, BWA, Ostrowiec 
Świętokrzyski, 2014.

Kuba janyst56 

Blanka dudek57 
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taniec  2014

akryl, olej, płótno, 90 × 100 cm, sygn. p.d.: Andrzej 
Domżalski i na odwrocie

W 1971 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych (od 1996 Akademia Sztuk Pięknych) w Gdań-
sku, uzyskując dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni 
prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1975–1985 współpra-
cował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf. W latach 
1985–1996 mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, między 
innymi brał udział przy tworzeniu pierwszego polskie-
go programu telewizyjnego w Nowym Jorku p.n. Polish 
Television Network. Pracował również jako grafik z wy-
dawnictwami nowojorskimi, a także m.in. z Ehrenrantz 
and Eckstut Architect Company (1987–1996). W latach 
1996–2004 pracował w Warszawie przy projektach i re-
alizacjach architektonicznych. W 2004–2008 ponownie 
w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w Hollywood (Los 
Angeles), gdzie stowarzyszył się z grupą artystów amery-
kańskich Venice Beach. Urządził stałą ekspozycję swego 
malarstwa na Venice Beach, współpracował z galeriami 
i wydawnictwami w Los Angeles. Od debiutu w 1971 
w Gdańsku wielokrotnie prezentował wystawy indywidu-
alne na całym świecie, stale współpracował m.in. z nowo-
jorskimi galeriami Andrew Kolba i Michaela Kazana. Jego 
prace malarskie i graficzne są reprezentowane w kolek-
cjach krajów na świecie.

jeździec F2  2013

akryl, płótno, 140 × 60 cm, sygn.: Karol Drzewiecki 2013

Projektant, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej na ASP w Poznaniu. 
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.

Andrzej domżalski58 

Karol drzewiecki59 
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Wykluczenie  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 ruciak60
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trąba  2009

olej, płyta pilśniowa, 151 × 91 cm, sygn.

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

indywiduacja 10  2014

akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.d. 
Paulina Penc 2014

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.

Grzegorz Wawrzyńczak61

Paulina penc62 
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bez tytułu
własnoręcznie wykonana odbitka srebrowa 
[silver gelatine print], papier barytowy, nr 3/10, 
30 × 40 cm, PP 70 × 50 cm, sygn. Jarosław 
Jarema, bez tytułu, odb. 3/10 i podpisem 

Skupia się na relacjach zastanej rzeczywistości 
i świata kreowanego, realnością a fantazją. Stara 
się przedstawiać balans pomiędzy tymi dwoma 
elementami. Buduje przekaz na uniwersalności 
symboli. W swoich pracach sięga do odniesień do 
sztuki klasycznej w malarstwie i poezji – łącząc je 
z elementami otaczającego nas świata. W foto-
grafiach poszukuje relacji pomiędzy człowiekiem 
i przestrzenią. Pracuje w klasyczny sposób, robiąc 
zdjęcia na negatywie, a następnie własnoręcznie 
odbitki na papierze barytowym. Miał wiele wystaw 
indywidualnych, m.in.: „Akt”, Wałbrzych 2012; 
„Povidky”, Nachod, Czechy 2012; „Messa in Sce-
na”, Casarano, Włochy 2012; „Retrospektywa”, 
Tychy 2011; „M”, Walbrzych, 2013. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych: I, II, III Triennale 
Fotografii Wałbrzyskiej 2007/2010/2013; „Akt”, 
Wrocław 2014; „Modernistyczny Wałbrzych”, 
Wałbrzych 2012; „Uffo”, Trutnov, Czechy 2012; 
„World Pinhole Day” Zamek Książ 2012. Mieszka 
i pracuje w Wałbrzychu.

pantofelek  2014

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

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

Jarosław jarema63 

Magdalena 
Hanysz-Stefańska64 
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Wenus z kotem  2014

olej, pozłota płatkowa, płótno, 80 × 60 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie

Absolwent Malarstwa (2012) oraz Edukacji Arty-
stycznej w Zakresie Sztuk plastycznych (2014) na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu. 
Trzykrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza. Dwukrotny laureat Uniwersytec-
kiego Konkursu Sztuk Plastycznych Ars Universitatis. 
Zajmuje się figuratywnym malarstwem sztalugo-
wym oraz rysunkiem, poruszając się swobodnie 
w tradycyjnych technikach wyrazu artystycznego. 
Łączy malarstwo olejne z technikami pozłotniczymi. 
Pociągają go tematy głównie związane z człowie-
kiem, 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 Mło-
dzieży oraz Komunikacji Społecznej „Nadwrażliwi”.

Mechanicy  2014

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
W 2011 obroniła dyplom z malarstwa pod kierunkiem 
prof. Jacka Rykały, a w 2014 dyplom z projektowania gra-
ficznego pod kierunkiem dr Bogny Otto-Węgrzyn. Laureatka 
Ogólnokrajowego festiwalu rysunku „Figurama”, 2010, Pra-
ga, Katowice. W 2011 r. otrzymała II nagrodę w konkursie 
„Artystyczna Podróż Hestii”. Ostatnie wystawy: 2011, Fina-
liści 10. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii Państwo-
wa Galeria Sztuki Dom Zdrojowy w Sopocie; 2011, Galeria 
BWA w Katowicach; 2011, Galeria Mpik w Gliwicach; 2014, 
wystawa prac laureatów konkursu APH „Przez Pryzmat” 
w Pałacu Sztuki w Krakowie; 2015, „Przez Pryzmat. Odsłona 
druga” w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Jakub 
godziszewski65 

Ewa Mrowiec66



43

dama kier z cyklu origami 
gejsza  2015

akryl, plotno, 90 × 60, sygn. p. d. MK oraz na 
odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP 
w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkie-
go. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. 
Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, 
mit – symbolika japońskich netsuke”. Członkini Polskie-
go Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu 
Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia 
w wielu konkursach plastycznych, np. na projekt bi-
żuterii dla firmy Kruk. Brała udział w wystawach arty-
stycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w warszaw-
skiej 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 prywatnych. Inspiracją 
jej malarstwa jest ludzka postać, portret ciała i duszy, 
zakomponowane w odrealnionym, zgeometryzowanym 
tle zdecydowanych barw. Natchnieniem pozostaje także 
estetyka i sztuka japońska.

Skalle, modra panna #2  2015

olej, płótno, 85 × 50 cm, sygn. na odwrocie

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

Marta kurczyńska67 

Magdalena opido68 
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kompozycja 
alternatywna  2014

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

Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego Edukacji Artystycz-
nej specjalizacji malarstwo w pracowni 
prof. S. Białogłowicza. Zajmuje się ma-
larstwem sztalugowym i monumental-
nym, grafiką, rysunkiem i działalnością 
intermedialną. Brał udział w wielu wy-
stawach zbiorowych, m.in.: „Traktat 
o Manekinach”, Katowice; performance 
„Rysowanie myśli” Festiwal Artfest, Mo-
ścice; wystawa międzynarodowa „Tradycja 
a nowoczesność” w Nowym Sączu; Pol-
sko–Słowackie Konfrontacje Malarskie, 
Rzeszów. Zdobył wyróżnienie w konkur-
sie iędzynarodowym „Tradycja a nowocze-
sność” w Szymbarku.

krążownik t.  2011

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie: Olga Pawłowska, 
krążownik Tone

W latach 2008–2013 studentka Grafi-
ki ASP w Krakowie. Zajmuje się grafiką 
warsztatową, projektową, malarstwem 
oraz filmem animowanym.

Piotr kolanko69 

Olga 
pawłowska70 
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ulotność  2014

olej, płótno, 50 × 90 cm, 
sygn. na odwrocie: „Marzena 
Mazurek-Jędrak marzenam7@
tlen.plt:607 668 246”

Absolwentka Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie, inspira-
cje do swojej twórczości czerpie 
z natury, a siłą jej malarstwa jest 
intensywny kolor i faktury. Zaj-
muje się szeroko pojętym malar-
stwem (olej, szkło, ubiory), pracą 
instruktorską w zakresie sztuk 
plastycznych, organizuje werni-
saże, międzynarodowe plenery 
malarstwa i wystawy.

Bez tytułu  2013

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

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

Marzena Mazurek-jędrak71 

Natalia Hirsz72 
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galeria
akryl, płótno, 80 × 140 cm, 
sygn. p.d.: Nal

W 2008 r. obroniła z wyróż-
nieniem dyplom z malarstwa 
u prof. Grażyny Borowik na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, 
a w 2010 r. dyplom z wyróż-
nieniem u prof. Romualda 
Oramusa. Zajmuje się malar-
stwem i rysunkiem. Mieszka 
i pracuje w Krakowie.

la rose  2015

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. u dołu: 
M.Dętkoś oraz na odwrocie

Absolwentka ASP w Gdańsku. Dyplom zre-
alizowała w 2001 r. na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. K. Bereźnickiego oraz Grafiki 
Warsztatowej (aneks) u prof. C. Tumielewicza. 
Mieszka i tworzy w Sopocie. Finalistka Konkur-
su „Obraz Roku 2004” magazynu „Art&Bu-
siness” wystawa w Muzeum Królikarnia im. 
X. Dunikowskiego, Warszawa. Wyróżnienie 
Międzynarodowy Konkurs Malarski „Obraz 
Przestrzeni Publicznej” Centrum Kultury Za-
mek, Poznań, 2009 r. Nagroda Miasta Rzym 
– Diploma di Merito we Włoszech, 2009 r. 
Prezentacja twórczości malarskiej na Wielkiej 
Wystawie Malarstwa Współczesnego „100+1 
Pięknych Obrazów”, Galeria DAP, Warszawa, 
2011 r. Udział w licznych wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Joanna nalepa73 

Monika dętkoś74
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Ademar 
ognisty  2013

akryl, płyta, 110 × 90 cm, sygn. 
p.d.: PIK 2013 y.

Mieszka i tworzy w Gdyni. Nieistot-
ne są dla niego fakty z życiorysu 
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.

płonące 
Serce  2014

olej, płótno, 40 × 60 cm, sygn. 
l.d. i na odwrocie

Malarz, poeta, instalator form 
przestrzennych, performer, wo-
kalista, kurator. Mieszka i pra-
cuje w Gdańsku. Stypendysta 
College of Art w Londynie oraz 
absolwent Uniwersytetu Gdań-
skiego. Pomysłodawca, orga-
nizator i uczestnik Europejskiej 
Galerii Malarstwa Ściennego, 
Węzeł Kliniczna 2000–2005. 
Twórca kolekcji malarstwa wiel-
koformatowego na wielkiej pły-
cie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). 
Współtwórca trójmiejskiej forma-
cji artystycznej Pracownia Ludzie 
Gdańsk oraz malarskiej grupy 
SAM im. Vincenta van Gogha.

Piotr Ignacy 
kopczyński75 

Piotr 
przybylski76 
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pejzAŻ 
kWAdrAtoWy 
i  2014

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

Absolwent PLSP w Lublinie oraz 
Malarstwa warszawskiej ASP 
w pracowniach prof. P.Błaże-
jewskiego oraz prof. G.Zyn-
dwalewicza. Obrona dyplomu 
w 2004 r.. Autor wielu wystaw 
indywidualnych oraz uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych. Wy-
brane wystawy indywidualne: 
2014 – Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa; 2012 – 
Galeria Elektor, Warszawa; 2005 
– Centrum Olimpijskie, Warsza-
wa; 2004 – BWA „Awangarda”, 
Wrocław.

Aula 
spadochronowa  2013

fotografia barwna, papier satynowy, 
A3, sygn.: Iwona Wróblewska

Fotograf z zamiłowania. W swych 
pracach ukazuje architekturę w nieco 
odmienny sposób. Chęć odkrywania 
nowych miejsc, różnorodność form ar-
chitektonicznych oraz umiłowanie gry 
światła sprawia, że miejsca z pozoru nija-
kie czy wręcz brzydkie w jej fotografiach 
nabierają niezwykłego klimatu i piękna. 
Uczestniczka wystaw: „Ginący świat”, „ 
Centrum Zarządzania Światem”, War-
szawa (2013), „Dotyk światła”, „Stop-
klatka”, Kraków (2014).. Prezentowane 
prace stanowiły esencję fascynacji grą 
światła i formą w otaczającej architek-
turze. Na co dzień autorka swoje prace 
prezentuje w galerii internetowej.

Sebastian 
Skoczylas77 

Iwona 
Wróblewska78
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dirty dancing  2010

akryl, kolaż, płótno, 80 × 100 cm, sygn. 
l.d: MISZA-COLLAGE’ 2010

Absolwent ASP we Wrocławiu na Wydzia-
le Ceramiki i Szkła. Dyplom zrealizował 
w pracowni prof. M. Dajewskiej porusza-
jąc w nim tematy ze szkła artystycznego 
i użytkowego. Dodatkowo wzbogacony 
o aneks z Grafiki Warsztatowej, pracow-
ni Serigrafii prof. Ch. Nowickiego. Część 
studiów odbył na Bezalel Academy od 
Arts and Design w Jerozolimie. Laureat 
Top 10 dla najlepszego projektu kieliszka 
koktajlowego w konkursie dla projektan-
tów szkła Bombay Sapphire Design Glass 
Competition 2011. Zdobywca wyróżnie-
nia w konkursie malarskim „Kreatywny 
Wrocław” 2011. Brał udział w wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych m.in. 
Wystawie Światowego Szkła Stanislav 
Libensky Award 2012, St. George’s Co-
nvent at Prague Castle, Praga, Czechy, 
projekcie „Szklana witryna” będącego 
częścią European Glass Festival – Play with 
glass, Wrocław 2012. Miał indywidualna 
wystawę malarstwa podczas Nocy z Di-
zajnem w Przystanek Inspiracja, Domar, 
Wrocław, 2012.

połów iii  2015

akryl, płótnie, 90 × 100 cm, 
sygn. p.d. PZ

W 2007 r. ukończyła Wydział 
Malarstwa i Grafiki na ASP 
w Łodzi. W 2008 r. obroni-
ła dyplom pod kierunkiem 
prof. K. Wawrzyniaka – Pra-
cownia Technik Wklęsłodru-
kowych, aneks do dyplomu 
pod kierunkiem prof. R. Hun-
gera – Pracownia Malarstwa. 
W 2007 r. odbyła stypendium 
w Centrum Grafiki Artystycz-
nej Kaus w Urbino we Wło-
szech.

Michał 
Żesławski79 

Paulina 
zalewska80 
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BeAuty Queen (ii tHe HigH 
prieSteSS)  2014

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

Absolwent projektowania ubioru na Krakowskich 
Szkołach Artystycznych (2014). Projektant kostiu-
mów teatralnych. Wykładowca w Artystycznej Al-
ternatywie. Prowadzi autorskie zajęcia w ŻyWej Pra-
cowni z rysunku, malarstwa, ilustracji oraz rysunku 
żurnalowego. Regularnie współpracuje w roli mo-
dela z fotografikiem o pseudonimie Ribbon Mętlik. 
Akt tworzenia jest dla niego terapią, która umoż-
liwia jego wewnętrznym potworom opuszczenie 
szafy. Najlepiej odnajduje się w akrylach, węglu, 
akwarelach i technikach mieszanych

po burzy  2014

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

Absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi. Dyplom obroniła 2008r. na Wydziale 
Edukacji Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Ry-
sunku prof. W.Stelmaszczyka, aneks do dyplomu 
– książka artystyczna w Pracowni Projektowania 
graficznego adi.W.Morawskiego. Zajmuje się 
różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, głównie 
malarstwem, w którym bohaterami czyni postacie 
lub obiekty uwikłane w „teatrze sytuacji”. Wierzy 
w ciągłą zmienność sztuki, to przekonanie prze-
myca w swych pracach stosując różne konwencje. 
Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka 
wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 
”Inspiracje filmowe” – Muzeum Kinematografii 
w Łodzi, 2014 „Artygiel” – 2 kielecka wystawa 
artystów regionu, 2012 „12 + 1” – Pedagogiczna 
Biblioteka Publiczna w Zgierzu, 2011 „Notatki” 
– Galeria „Widok” w Łodzi, 2009 „Akcja Re: ak-
cja” – Muzeum Sztuki 2 w Łodzi, 2009 „Wystawa 
rysunków” – Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej 
Akademii Sztuk Pięknychw Łodzi, 2009 „Najlep-
sze dyplomy” – Biała Fabryka, Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi, 2008 – Wystawa rysunków – ga-
leria „Pod Napięciem” w Łodzi.

Kajetan von kazanowsky81 

Monika dałek82 
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Blizna  2014

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn: 
„Ożóg Marta”

Absolwentka Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego spec. 
malarstwo. Aktualnie studentka 
scenografii na krakowskiej ASP. Bra-
ła udział w licznych plenerach pol-
skich jak i zagranicznych, festiwa-
lach artystycznych oraz wystawach 
i sympozjach

Bez tytułu  2013

akryl, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. 
Dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, 
aneks z witrażu w pracowni prof. Jacka Zdybla. Zaj-
muje się: malarstwem, muralem, rysunkiem, grafiką, 
animacją, rzeźbą i witrażem. Uczestniczyła w licz-
nych plenerach krajowych i międzynarodowych m.in. 
Zwierzyniec, Lanckorona, Susiec, Stocznia Gdańska, 
Zamość, Rodowo, Lublin. Brała udział w VI edycji 
Konkursu o Artystyczny Index Hestii 2009. Realizowa-
ła elementy animacji do spektaklu Roberta Florczaka 
„Hamlet Transgatunkowy”. Wielokrotna stypendystka 
Rektora ASP w Gdańsku.Wybrane wystawy: 2014 Noc, 
Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; 2014 I Konkurs 
malarski im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska 
BWA, Bydgoszcz; 2013 Sztuka lata, Klub Muzyczny 
Scena, Sopot; 2013 I Studencki Festiwal Sztuk Wizu-
alnych, ASP Gdańsk; 2013 Pierwsze urodziny Galerii 
Studenckiej Start, Cafe Bruderschaft, Gdańsk; 2013 
Re – akcja I, Wydział Rzeźby ASP, Gdańsk; 2012 Bli-
skoznacznie, Muzeum ASP, Wrocław; 2010 Cafe De-
Hertog, Tiel, Holandia.

Marta ożóg83 

Aneta gruszczyk84 
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oswobodzenie i  2013

akryl, płótno, impasto, 100 × 120 cm, 
sygn.: Ed 2013

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

pejzaż  2015

olej, płyta pilśniowa, 30 × 43 cm, sygn. na 
odwrocie, oprawa autorska

Zajmuje się malarstwem sztalugowym z pasją 
tworzenia, wrażliwością, determinacją reali-
zowanych wielokierunkowych poszukiwań, 
przemyśleń, inspiracji przetworzonych przez 
pryzmat widzenia „ Innego Świata”. W swo-
ich pracach podzielonych na cykle przedstawia 
postacie z „Innego świata” również takimi są 
koty, ptaki, pejzaże nieistniejących miast oraz 
obrazy w których rzeczywistość została zdema-
terializowana oraz kolaże różnego rodzaju. Ta, 
różnorodna twórczości – rozpoznawalna au-
tora – wymyka się z klasyfikacji polegającej na 
wartościowaniu, przypisywaniu jej do któregoś 
z panujących w plastyce kierunków formalnych. 
Prace musiały oddziaływać na odbiorców je-
żeli pomimo różnic kulturowych znalazły się 
w zbiorach prywatnych w; Polsce, Norwe-
gii, Danii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, 
Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Anglii, USA, 
Kanadzie i Singapurze. Członek; b.P.P.”Sztuka 
Polska” Oddział Kraków, nr ewid. 1810.

Edyta duduś85 

Wiesław kozub86 
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Virtual Message 
iii  2011

akwaforta, akwatinta, 
werniks, 1/1,odbitka 
autorska 60 × 80 cm, 
w oprawie: 70 × 100 cm 
sygn. p.d.: Skopińska

Absolwentka Warszawskiej 
ASP, gdzie obecnie robi 
doktorat. Dyplom obroniła 
w pracowni projektowania 
książki prof. Macieja Buszewi-
cza, aneks z grafiki warszta-
towej w pracowni prof. Rafa-
ła Strenta. Mieszka i pracuje 
w Warszawie. Współtworzy 
kolektyw kreatywny Rebel-
ZOO zajmujący się projek-
towaniem graficznym oraz 
wydający swój własny zin 
„Grafik Rebel” – nieregularnik 
poświęcony ważnym społecz-
nie zjawiskom.

dragonflies_dominik 
Smolik  2015

akryl, płótno, 80 × 100 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).

Agnieszka Skopińska87 

Dominik Smolik88 
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ring 22  2015

srebro, forma z drewna limonkowego, 1/1, 30 × 40 × 15 mm

Projektant i artysta urodzony w Warszawie. Ukończył studia artystycz-
no-projektowe w Anglii, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Ten pierścień 
jest częścią jednego z jego eksperymentalnych projektów, który bada 
proces odlewania metalu w drewnianych formach. Współzałożył or-
ganizację Cooking Objects, zajmującą się promowaniem rękodzieła 
i designu w celach edukacyjnych, jak również tworzeniem, jako kre-

atywnej aktywności wspomagającej dobre samopoczucie. Współpra-
cuje miedzy innymi z muzeami, instytucjami edukacyjnymi i szkołami, 
organizuje warsztaty i zajęcia, tworzy książki instruktażowe, które 
bazują na ilustracjach. Pracuje również nad projektami graficznymi, 
takimi jak serie naklejek wzbudzających świadomość o ciszy w par-
kach dla Parku Narodowego Zion w Utah w Stanach Zjednoczonych.

Julian komosa89 

rozMiAr pierŚcionkA  
zoStAnie dopASoWAny 
do zApotrzeBoWAniA klientA 
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Boski posłaniec (polski 
zapierdalacz)
kamień, poliester, 40 × 23 × 35 cm

Rafał Frankiewicz, rocznik 1970 jest absolwentem ASP 
im. Władysława Strzemińskiego. Po kilku latach pra-
cy w macierzystej uczelni założył Autorską Pracownię 
Rzeźby którą prowadzi do dzisiaj. Realizuje swe prace 
w kamieniu, brązie, ceramice i materiałach poliestro-
wych. Spektrum zainteresowań jest bardzo szerokie: 
od statuetek i tablic pamiątkowych realizowanych dla 
wielu ważnych instytucji (w tym: kancelarii Prezydenta 
RP) poprzez rzeźbę kameralną i portretową aż do kutych 
w kamieniu kompozycji funeralnych.

kwakwa model Black  2015

red, gold, 30 × 23 × 41 cm, ceramika szkliwiona 
malowana naszkliwnie, złocona. Edycja limitowana, 
opis i sygnatura od spody rzeźby. Opis model: MKot, 
dydodecor-project, logo Marius Dydo, 11/150/2015. 
Współpraca z Małgorzatą Kot

Przed i w trakcie studiów członek grupy Ruchome 
Święto. Po ukończeniu studiów z środków zdobytych 
dzięki nagrodom i wyróżnieniom w konkursach ma-
larskich i Nagrody Artystycznej Miasta Kraków zaku-
pił pierwszy piec do wypału ceramiki i założył studio 
rzeźbiarskie, w którym wykonał wiele zleceń kontrak-
towych dla instytucji publicznych, muzeów, kościołów 
i na zlecenia prywatne. Zdobywca nagród i realizacji 
w konkursach rzeźbiarskich. W roku 2013 założył wraz 
z menadżerem projekt Dydodecor,

Rafał Frankiewicz90 

Mariusz dydo91 
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