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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: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby SDA 
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem na nr. konta: 
Bank PeKaO S.A. 73  1240 1242 1111 0000 1587 0894. 

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

 _____________________________________________________   __________________  _____________________________________
 Telefon, fax, e-mail NIP (dla firm) Numer dokumentu tożsamości

proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji  
w katalogu

Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: ......... % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się 
z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia 
udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte niniejszym w katalogu aukcyjnym. W szczególności zobowią-
zuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w wysokości 18% w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam 
się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

zlecenie licytAcji

młodasztuka

SDA gwArAntuje poufność 
DAnych oSobowych



 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży przez 
ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają 
oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądo-
wym i skarbowym.

 2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną 
dalej Aukcjonerem. 

 3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licy-
tacji bez podania przyczyn.

 4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę 
przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

 5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać 
przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem 
aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać po-
twierdzenie zawartych transakcji.

 6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny 
w katalogu, w siedzibie SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl).

  W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możli-
wie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

 7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 100 zł. Za-
kończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest rów-
noznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował naj-
wyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie 
przeprowadza licytację obiektu.

 8. Wszystkie obiekty na Aukcji Młodej Sztuki mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem cena mi-
nimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicy-
towana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia 
faktury VAT marża.

 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia 
aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyj-
skich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego 
powiększonym o 3%.

 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wy-
znaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększo-
nej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty. 

 13. Sopocki Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie 
Kupującego może wysłać je na jego koszt. Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia obrazu w czasie transportu.

regulAMin
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ArtyStA nA StArt

W swych pracach malarskich ukazuję postacie, odwołując się do 
subtelności i piękna kobiecego ciała. W tym ujęciu często  zauwa-
żalna jest pewna teatralność, sceniczność portretowanej. Innym 
razem zatrzymuję na płótnie eteryczne, prozaiczne momenty dnia.

Mój zmysł percepcji w taki czy inny sposób jest poruszany tym co 
widzi. Wiedza pochodzi od poznania zmysłami, a poznanie od  
doświadczeń. Sensualizm i świat symboli  jest mi bliski i często 
taki sposób wypowiedzi wplatam w obrazy. Posługując się niedo-
powiedzeniem, metaforą zostawiam  tym samym  uchylone drzwi 
dla wyobraźni odbiorcy.

Unikam dookreślania tożsamości modelki poprzez szczegółowy 
portret. Nie stosuję wyraźnych wskazań co do miejsca, nie określam 
również przestrzeni. Łącznikiem jest tu brak wyraźnego uściślania, 
czasem stosuję prawie pustą przestrzeń. Jedynie, niektóre elementy 
kompozycji nasuwają przypuszczenia. Większą uwagę poświęcam 
doborowi kolorów, są istotnym elementem w moich obrazach. 
Nasycenie barw jakie stosuję intryguje ale nie irytuje. Wybór kolo-
ru ściśle powiązany jest z pragnieniem oddania istniejącej emocji 
i niesie ze sobą  delikatną  alegorie.

W swojej twórczości nie ograniczam się wyłącznie do malarstwa, 
ponieważ od zawsze eksperymentowałam z różnorodnymi mate-
riałami i fakturą. Sięgam również po grafikę tradycyjną, rysunek 
i collage. Szczególnie ostatnia z wymienionych technik daje mi 
wachlarz możliwości do dalszych poszukiwań nowych środków wy-
razu. W przypadku collage urzeka mnie forma, możliwość  łączenia, 
wszechstronność ograniczona jedynie wyobraźnią… 

nie ma niczego w umyśle,  
co nie istniałoby w zmysłach

John Locke

Renata Magda28 

Niepamięć, 2014, grafika, collage, tektura, 100 × 70 cm

Little freedom, 2014, akryl, płótno, 100 × 70 cm
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Rysunek jest poniekąd kontynuacją mojego malarstwa. Postać jed-
nak jest tu odarta z szat koloru, bardziej surowa, minimalistycz-
na. Starannie dobieram do prac materiały organiczne tj. tekturę, 
papier z makulatury, czy taśmy Eco. Środki te mają dodatkowo 
za cel podkreślić naturalność i subtelność portretowanej kobiety 
tworząc tym samym swoisty dialog formy z fakturą.

Zarówno malarstwo jak i rysunek czy inne techniki, po które się-
gam dają mi możliwość oddania wrażeń jakie wywołuje we mnie 
Człowiek i Świat... Z biegiem lat moja twórczość ewoluuje, gdyż 
nie zatrzymuję się w miejscu, ale szukam nowych, optymalnych 
dla siebie środków wyrazu. Niezmienny zostaje tylko kolor – to 
on współgra i nadaje moim pracom indywidualnego charakteru.

oprac.: Renata Magda / SDA Modern

Bluebird, 2014, akryl, płótno, 100 × 70 cm

Wspomnienie II, 2014, grafika, collage, tektura, 100 × 70 cm

Repos, 2014, akryl, płótno, 90 × 70 cm

Niedośnione sny, 2014, akryl, collage, płótno, 90 × 90 cm
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Spokojnie, bywało gorzej 2015

akryl, technia własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p. d.: M.Stern

Ukończyła krakowską Akademię Pedagogiczną na wydziale: sztuka, 
(dyplom z malarstwa – pracownia dr. A. Pieńka). W latach 2000–2010 
brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju. Obecnie konty-
nuuje indywidualna pracę twórczą oddając się malarstwu i projekto-
waniu scenografii do przedstawień teatralnych. Głównym tematem 

prac artystki jest człowiek. Malarka chętnie posługuje się określeniem 
„człowiek widziany od wewnątrz”. Najczęściej przedstawia ludzi pod 
postaciami drewnianych lalek, marionetek, kamiennych posągów, po-
zwalając im samym opowiadać własną, krótką historię na moment 
zatrzymaną w obrazie.

Mirella Stern01 
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tam gdzie mnie nie 
ma... 2015

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

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych 
UMCS w Lublinie – specjalizacja z malarstwa 
w pracowni prof. J. Wojciechowskiego. W 2003 
r. obroniła pracę magisterską i dyplom magistra 
sztuki – kierunek edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych. Pracując nad różnymi realiza-
cjami artystycznymi (m.in. projekty witraży), nie 
rezygnowała z malarstwa. Nadal maluje, a in-
spiracje czerpie z otaczającej ją rzeczywistości. 
W malarstwie szczególnie pociąga ją ekspresja, 
silne emocje, tajemnica, zabawa kolorem, sym-
bolami, wolnymi indywidualnymi skojarzeniami 
na temat rzeczywistości i osobistych doświadczeń. 
Inspiruje ją taniec współczesny, teatr, wybrana 
muzyka, ludzka dusza, egzystencja, ludzkie in-
stynkty... Wystawiała m.in. w Akademii Centrum 
Kultury w Lublinie, Klubie Centrala w Lublinie oraz 
w Lipskim Centrum Kultury.

Biała dama
olej, płótno, 80 × 90 cm, sygn. p. d.: Sylwia 
| Mużyło | Bajsarowicz

Ukończyła Liceum Plastyczne we Wrocławiu w 
1999 roku. Studia artystyczne odbyła w latach 
2000–2004 na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała 
na wydziale wzornictwa przemysłowego pod 
kierunkiem prof. M. Jędrzejewskiego w 2004 
roku. Brała udziału w wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych. Dzieła artystki znaj-
dują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za 
granicą (Niemcy, Wielka Brytania). Laureatka 
prestiżowego konkursu fundacji Tadeusza Ku-
lisiewicza. Otrzymała stypendium artystyczne 
Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia 
artystyczne. W twórczości Sylwii Mużyło-Baj-
sarowicz dominuje malarstwo figuratywne, 
głównie olejne. Zajmuje ją przede wszystkim 
człowiek i jego otoczenie. Jest również cenio-
nym artystą fotografikiem.

Danuta Wójcik02 

Sylwia Mużyło- 
-Bajsarowicz03 
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Warcaby z Mondrianem 2012

relief, akryl, płyta pilśniowa, 70 × 70 cm, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie

Ur. 1950 r. w Łodzi. Od 1986 r. zajmuje się twórczo-
ścią artystyczną (malarstwo, informel, fotografia) Prace 
w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach 
prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze 
sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztu-
ki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej 
Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność 
Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Pol-
sce w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej 
się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 
marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel pod-
ziemnego wydawnictwa Zakaz Zawracania 1985–1986, 
w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie Dy-
wanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofonowa 
– Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów ga-
zetek Mersapon. Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecz-
nego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenhadze, 
gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja 
Galerii Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski 
i następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Ło-
dzi, w 2011 r. zostały zaprezentowane wraz z pracami 
Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka na Wysta-
wie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach 
Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra 
Jach, Maciej Cholewiński. W 2011 r. odbyła się również 
wystawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se 
sami” – Archiwa Galerii Czyszczenie dywanów, malar-
stwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazimierzu M.” w Cen-
trum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) projekt 
wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

nr 407 2014–2015

olej, płótno, 57 × 47 cm, sygn. na odwrocie

Dyplom (2001) na Wydziale Artystycznym UMCS w Lu-
blinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycz-
nym, gdzie główną rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja 
i kolor. Wystawy indywidualne i grupowe w kraju i za 
granicą, m.in.: „Geometria oka” (2006) Warszawa, 
„Kalejdoskop” (2007) Warszawa, „O obrotach barw” 
(2008) Warszawa, „Geometrie der Farben” (2009) Han-
nover, „Poza czasem” (2009) Warszawa, „Hasior – Rein-
karnacje” (2012) Zakopane, „Dom Kobro” (2012) Łódź. 
Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.

Radosław Sowiak04 

Małgorzata 
jastrzębska05 
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urban origami 2014

akryl, spray, płótno, 81 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Architekt i malarka. Ukończyła studia na wydziale 
Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostoc-
kiej.Przez wiele lat realizowała się zawodowo jako 
architekt i nauczyciel malarstwa, jednak od kilku lat 
zajmuje się już tylko malarstwem. Na jej indywidual-
ny styl składa się ekspresja i bardzo dynamiczna pa-
leta barw. Poszukuje przyjemnych uczuć, celem jest 
aby obrazy emanowały estetyczną przyjemnością. 
W twórczości odcina się od ciężkich destrukcyjnych 
emocji. Współpracuje z galeriami w Anglii i USA – jej 
prace cieszą się zainteresowaniem na całym świe-
cie. Swoje prace wystawiała m.in. w Belgii, Anglii, 
Portugalii, USA.

Marta zawadzka06 

Balans 
czerwieni 2015

akryl, płótno, 120 × 100 cm, 
sygn.: Skoczylas.S 2015

Absolwent PLSP w Lublinie 
oraz Malarstwa warszawskiej 
ASP w pracowniach prof. P.Bła-
żejewskiego 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.

Sebastian 
Skoczylas07 
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niedzielne popołudnie 
na... 2014

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l. d. 
monogramem autorskim

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lubli-
nie. W 2000 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem dzie-
kańskim z malarstwa pod kierunkiem W.Wróblew-
skiego. W latach 1997–2005 pracował jako plastyk 
w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lu-
blinie. Od 2005 r. związany z Trójmiastem. Uczestnik 
wystaw indywidualnych: Galeria 31; Lublin, Karczma 
Złoty Osioł, Lublin; i zbiorowych: „Autograf 2001”, 
Teatr Osterwy, Muzeum Lubelskie, „Polsk Konst”, 
Malmö. Prace artysty znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie, Szkocji i Niemczech.

rafineria 2014

akryl, płótno, 60 × 110 cm, naklejka autorska na 
odwrocie

Student malarstwa gdańskiej ASP Pracowni prof. 
M. Świeszewskiego.Wystawy: 2012 – Artystyczna 
Podróż Hestii (wystawa finałowa); 2012 – Zimowy 
pejzaż Elbląga (nagroda specjalna); 2012 – Wy-
stawa studencka (Park Naukowo-Technologiczny 
w Gdańsku); 2011 – Malarstwo figuratywne (ga-
leria ZPAP NOVA); 2011 – Krzysztof Gliszczyński 
i studenci (Galeria ENTAGON, adom)

Andrzej tuźnik08 

Łukasz ratajczyk09 
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cisza 2015

akryl, płótno, 80 × 110 cm, sygn. l. d.: Szmyd

Ur. w 1955. Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplo-
mowe Studium Filmu Animowanego w Państwowej Szkole Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor opracowań plastycznych 
i producent. Zrealizował 30 filmów krótkometrażowych i jeden peł-

nometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach otrzymując na nich 
nagrody specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsz-
tatową i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.

Longin Szmyd10
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przed obiadem dobry 
śledź.... 2014

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. l. d. : A.M-M. 
i na odwrocie: Angelika Milaniuk-Mitruk, „Przed 
obiadem dobry śledź...” olej na płótnie, 50x50 
cm, 2014r

W 2008 ukończyła studia na Wydziale Arty-
stycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróż-
nieniem z malarstwa, pod kierunkiem Adi. II st. 
Krzysztofa Bartnika. Mieszka i pracuję niedaleko 
Lublina, gdzie prowadzi własną pracownię ar-
tystyczną. Stypendystka Stypendium Marszał-
kowskiego 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 konkursie Autograf, Lublin 
(2008) oraz Wyróżnienia w Międzynarodowym 
konkursie studenckim Autoportret, Stalowa 
Wola (2006). Uczestniczka wystaw indywidual-
nych: „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, Biała Podlaska (2007), a także wystaw 
zbiorowych: VIII Aukcja SuperMłoda, Warszawa 
(2014), 8 Międzynarodowe Biennale Miniatury, 
Częstochowa (2014), Międzynarodowe Trienna-
le Malarstwa Aimalis, Chorzów (2014), Między-
narodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz (2013), 
„Koniec człowieka, II Piotrkowskie Biennale Sztuki, 
Piotrków Trybunalski (2013), „Autograf” wystawa 
pokonkursowa, Zamek Lubelski, Lublin (2008).

the cat 2015

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

Studentka V roku Wydziału Malarstwa na warszawskiej 
ASP w pracowni prof. K.Wachowiaka. Jej prace można było 
oglądać na licznych wystawach zarówno zbiorowych, jak 
i indywidualnych. W swojej twórczości malarskiej artystka 
stara się zinterpretować rzeczywistość za pomocą środków 
plastycznych zachowując pozory realizmu. Inspiracje do swo-
ich prac czerpie z własnego otoczenia traktując temat jedynie 
jako pretekst do poszukiwań formy.

Angelika Milaniuk-Mitruk11 

Aleksandra osa12 
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piknik 2014

olej, płótno, 80 × 150 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 
graficznego pod kierunkiem dr Bogny Ot-
to-Węgrzyn. Laureatka Ogólnokrajowego 
festiwalu rysunku „Figurama”, 2010, Praga, 
Katowice. W 2011 r. otrzymała II nagrodę 
w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii”. 
Ostatnie wystawy: 2011, Finaliści 10. edy-
cji konkursu Artystyczna Podróż Hestii Pań-
stwowa Galeria Sztuki Dom Zdrojowy w So-
pocie; 2011, Galeria BWA w Katowicach; 
2011, Galeria Mpik w Gliwicach; 2014, 
wystawa prac laureatów konkursu APH 
„Przez Pryzmat” w Pałacu Sztuki w Krako-
wie; 2015, „Przez Pryzmat. Odsłona druga” 
w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 

dalmatyńczyki 2011

tempera, płótno, 70 × 150 cm., sygn. p.d.: AM 2011

Ukończyła PLSP w Bydgoszczy w 1985 r. W latach 1985 
– 1991 studiowała w gdańskiej PWSSP na wydziale Ma-
larstwa i Grafiki. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1991 r. 
w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Mieszka i pra-
cuje w Warszawie. Uprawia malarstwo i rysunek.

Ewa Mrowiec13 

Anna Malinowska14 
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koń 2015

akryl, płótno, 80 × 70 cm, sygn. p. d.: Koń 015

Absolwentka PLP, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych. Została wyróżniona za prace z dziedziny 
malarstwa i fotografii. Realizuje się w także w projektowaniu graficznym. Żyje 
i tworzy w głuszy ziemi płockiej.

Selfie (pict0018) 2015

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

Ur. w 1989. w Częstochowie. Absol-
wentka kierunku malarstwa na ASP 
w Katowicach. Dyplom magisterski 
w pracowni malarstwa prof. I. Walcza-
ka obroniła z wyróżnieniem. Laureatka 
Nagrody Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego, Statuetki Srebrna Ostroga 
oraz Nagrody Kwartalnika Artystycznego 
EXIT na 23 Ogólnopolskim Przeglądzie 
Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013 
w Galerii Sztuki w Legnicy. Wielokrotna 
stypendystka Rektora ASP w Katowi-
cach. Zajmuje się malarstwem i grafiką.

Małgorzata łodygowska15 

Katarzyna piotrowicz16 
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bez tytułu 2014

akryl, płótno, 120 × 150 cm, sygn. 
p. d.: KJP

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

Szef wszystkich 
szefów 2015

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. na odwrocie

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, bałkań-
skiej muzyki prawdopodobnie wpływa na to, 
że jej artystyczne poszukiwania idą w kierunku 
ostrych rozwiązań kolorystycznych i mocnych 
energetyzujących kontrastów. Zachęca widza do 
odszukiwania w moich pracach swojej własnej 
wolności i energetyzujących tęsknot.

Katarzyna janiec-piłat17 

Ewa najdenow18 
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ołtarz 2015

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn. l.d.: PIOTROWSKI

Ur. w 1976. Jest absolwentem ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnie-
niem uzyskał w pracowni prof. Kowalskiego w 2004 r.. Trzykrotny 
stypendysta Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. 
Uczestnik wielu plenerów malarskich oraz wielu innych przedsięwzięć 
artystycznych. Prowadzi warsztaty artystyczne. Zajmuje się książką art., 

akcjami plenerowymi i ceramiką. Wybrane wystawy: 2014 – wystawa 
indywidualna, Galeria Szklana Zator; 2014 – wystawa indywidualna, 
Galeria Weissa, Kalwaria Zebrzydowska; 2014 – Galeria Epicentrum, 
Chełmek; 2011 – wystawa indywidualna, Galeria BWA, Gorzów Wlkp.; 
2009 – Galeria Arsprototo, Erlangen (Niemcy)

Grzegorz l. piotrowski19 
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bez tytułu 2014

collage, akryl, płyta, 90 × 147 cm, 
sygn. na odwrocie: Piotr szwabe vel 
pisz

Malarz, poeta, instalator form prze-
strzennych, performer, wokalista, kura-
tor. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Sty-
pendysta College of Art w Londynie oraz 
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pomysłodawca, organizator i uczestnik 
Europejskiej Galerii Malarstwa Ścienne-
go, Węzeł Kliniczna 2000–2005. Twórca 
kolekcji malarstwa wielkoformatowego 
na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. 
Młyniec). Współtwórca trójmiejskiej 
formacji artystycznej Pracownia Ludzie 
Gdańsk oraz malarskiej grupy SAM im. 
Vincenta van Gogha.

rozmowy 2 2011

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.b.: 
E.JURKOWSKA 2011

Ukończyła studia na Wydziale Sztuki UWM w Olsz-
tynie dyplomem w 2008 r. w pracowni rzeźby prof. 
Teresy Platy. W 2009 r. oraz 2010 r. otrzymała Sty-
pendium Artystyczne przyznawane przez Prezydenta 
Miasta Olsztyn, a także w 2009 została wyróżniona 
Stypendium Artystycznym Marszałka województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Laureatka nagrody Talent 
Roku 2010 przyznawanej przez Kapitułę Nagrody 
Środowisk Twórczych. Członek Stowarzyszenia Ar-
tystycznego „FRONT SZTUKI” w Warszawie. Zajmuje 
się rysunkiem, malarstwem.

Piotr Szwabe20 

Edyta jurkowska21 



18

pejzaż 2015

akryl, płótno, 40 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Tomasz Chodkowski 2015

Absolwent Wydziału Grafiki na warszawskiej ASP w pracowni Multimedialnej Kreacji Arty-
stycznej prof. S. Wieczorka w 2010 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, oraz technikami 
komputerowymi, krótkimi formami video.W większości prac malarskich punktem wyjścia jest 
doświadczenie pejzażu.Szczególnie zajmujące jest zjawisko horyzontu. Trudno pojąć czym jest 
to zderzenie sfery powierzchni i powietrza. Ale doświadczamy tego codziennie. A przy tym 
sam horyzont przyciąga uwagę, ale czy jest uchwytny, poznawalny? I patrzymy, oddychamy, 
przemieszczamy się ale jednak natrafiamy na pytanie: czy możemy to poznać?

lost in space 2013

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

Niezależny artysta tworzący muzykę oraz malujący obrazy. 
Wczesne zainteresowanie sztuką zawdzięcza Bratu, który 
uczęszczał do szkoły plastycznej. Pod jego okiem zaczął od 
rysunku oraz tworzenia komiksów. Jego dalsze zainteresowa-
nie medytacją, rozwojem osobistym, snami oraz fantastyką 
sprawiło, że sięgnął po nowy wyraz ekspresji jakim jest kolor. 
Na zawsze zmieniło to jego kierunek artystyczny jakim jest 
malarstwo. Garściami czerpie inspiracje z surrealizmu, abs-
trakcji i kubizmu, a jego faworyci to Salvador Dali i Zdzisław 
Beksiński. Jednak nigdy nie starał się kopiować ich twórczości 
i szuka swojego unikalnego autentycznego stylu. Tworzenie 
stanowi najważniejszą role w jego życiu nadająca mu sens, 
jak sam mówi – „Tworzenie jest jak podróż do innych świa-
tów i wymiarów, nigdy nie wiesz co możesz tam znaleźć.” 
Jego prace są pozbawione jednoznacznego przekazu, zawsze 
pozostają otwarte na głębszą i szerszą interpretacje.

Tomasz chodkowski22 

Mikołaj czechowski23 
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Forever and After 2015

akryl, płótno, 100 × 120 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).

zgodne z planem 2014

akryl, kolaż, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie

W 1999 r. uzyskała dyplom ukończenia Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni o profilu fotogra-
fia artystyczna. W tym samym roku rozpoczyna studia 
na ASP w Gdańsku, z których jednak zrezygnowała, 
buntując się przeciwko pragmatyczności nauczania 
malarstwa. Maluje ekspresje preferując silnie kontra-
stujące ze sobą barwy.

Dominik Smolik24 

Karolina polak25 
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Hello Marcello 2014

olej, płótno, 64 × 54 cm, sygn. na 
odwrocie

Studia na ASP w Krakowie, ukończone 
w 2001 r. dyplomem na Wydziale Grafiki, 
w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejmana 
(cykl kolorowych akwafort pt.: „Mitomania” 
– parafrazy greckich mitów). Obecnie dok-
toryzuje się w Instytucie Sztuk Pięknych UJK 
w Kielcach, na kierunku malarstwo, w pra-
cowni prof. W. Łuczaja. Uczestnik wielu 
zbiorowych wystaw krajowych m.in.: „35 
Przedwiośnie” BWA Kielce; „Kapitał sztuki” 
BWA Kielce; „Obraz między racjonalnością 
a ekspresją” wystawa malarstwa profeso-
rów i doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych 
UJK Kielce, zeszów, Polska. Jego wystawy 
indywidualne można było zobaczyć w gale-
rii Baltable, Limerick, Irlandia; galerii Druch-
Studio, Trenton, USA oraz w BWA Kielce.

When the magic appears 2014

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

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

Piotr urbanek26 

Katarzyna Morańda27 
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trele &... 2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l. d.: REN | MAG

Ur. w 1980. Kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod 
kierownictwem mgr A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa 
i tkaniny artystycznej. W latach 2002–2006 studiowała na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła specjalizację Ma-
larstwo w pracowniach prof. S. Białogłowicza i prof. T. Boruty. Od 
2014 r. Ukończyła Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale 

Malarstwa pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka i obroniła aneks z ry-
sunku na pracowni dr. W. Kubiaka. Uczestniczka wystaw: Uniwersytet 
Ludowy, Pałacu Ostaszewskich, Rzeszów (2009–2002); Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów (2002–2006 r.); Stary Browar, Poznań (2013 r.) 
Kraków (hotel Galaxy 2014 r.), Warszawa ( klub Kadr 2014 r.) Kazi-
mierz Dolny 2015 r. wystawa; Kobieta w obrazie

Renata Magda28
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Bez tytułu 2015

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

Ur. w 1982 r. w Warszawie. 
W 2009 Dyplom z wyróżnie-
niem rektorskim w pracowni 
grafiki wydawniczej prof. Lecha 
Majewskiego na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (Wydział 
Grafiki). Uczestniczka konkur-
sów artystycznych i wystaw 
zbiorowych: 2014 – nominacja 
w kategorii Plakat do 7. edycji 
Nagród Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (za plakat do 
filmu „Miłość” Sławomira Fa-
bickiego); 2014 – wystawa po-
konkursowa Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego im. Le-
ona Wyczółkowskiego, Galeria 
Miejska BWA, Bydgoszcz; 2008 
– wystawa plakatu, Centrum 
Łowicka, Warszawa; 2007 – 
wystawa plakatu, Centre du 
Graphisme, Echirolles (Francja).

Auto2 2014

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

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

Agnieszka korybut-daszkiewicz29 

Aga nagórska30 
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pociąg pod pełnym nadzorem 2015

olej, płótno, 40 × 100 cm, sygn. p. d.: Ł. Kamiński 2015

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

Stocznia we 
mgle 2014

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

Absolwent gdańskiej ASP. W 2005 r. 
uzyskał dyplom z malarstwa w pra-
cowni prof. M. Świeszewskiego. 
Obecnie pracuje na ASP w Gdańsku 
na stanowisku asystenta w Pracowni 
Malarstwa. W czerwcu 2012 r. otrzy-
mał tytuł doktora sztuki w dyscypli-
nie malarstwo. Przewód doktorski 
realizowany był w gdańskiej ASP. Od 
2005 r. jest członkiem stowarzyszenia 
Obserwatorium Rzeczywistości.

Łukasz kamiński31 

Marek Wrzesiński32 
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Wracam tu 2014

olej, płótno, 50 × 61 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz ASP 
w Łodzi. Dyplom z malarstwa powstał na Wydziale Edu-
kacji Wizualnej, w pracowni adiunkta dr P. Wachowskie-
go 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 doskonal-
szego. To ona stała się punktem wyjścia dla pejzaży oraz 
prac już czysto abstrakcyjnych. Wątkiem przewodnim 
wielu prac jest studium światła i jego analiza.

Fragment 263 2014

technika mieszana, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

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). 

Wojciech kaleta33

Stanisław tomalak34 
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Bez tytułu
olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Pla-
stycznej. Studia na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby ASP we Wrocławiu pod kierun-
kiem: prof. M. W. Kuczmy, prof. J. Ja-
roszewskiego, prof. J. Merkla. Uprawia 
malarstwo, rysunek, fotografię, assam-
blage. Uczestnik wielu wystaw i kon-
kursów. Inspiruje się pejzażem, przy-
rodą i otoczeniem, które przetwarza 
na własny sposób. Prace w kolekcjach 
prywatnych w Polsce i za granicą.

toskania 2014

olej, płótno, 60 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Au-
tor takich projektów jak: Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej, Magazyn 
Sztuk, CAT3W – Centrum Aktywności 
Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazy-
nie Sztuk prowadzi zajęcia z rysunku 
i malarstwa dla dorosłych. Realizuje 
projekty społeczne, artystyczne i kul-
turalne w ramach Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Twórczej Fre-
eArt, którego jest prezesem. „Moje 
obrazy to ciągłe poszukiwanie ruchu, 
konfrontacja dynamicznych przestrze-
ni ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie 
kinetyki koloru.

Bartosz Michał Hoppe-Sadowski35 

Jacek 
Malinowski36 
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Moda 2015

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

W 2008 rozpoczął edukacje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu na kierunku malarstwa, którą ukończył dyplomem w 2013 roku. 
W okresie tym rozwijał swoje umiejętności między innymi w zakresie 
malarstwa abstrakcyjnego oraz ekspresji o tematyce animalistycznej 
która była tematem dyplomu. Po ukończeniu studiów kontynuował 
ścieżkę artystyczną poszukując rozwiązań artystycznych i technicznych 

obejmując także tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 roku 
przeniósł wartości techniczne wyniesione z dotychczasowych poszu-
kiwań na malarstwo surrealistyczne gdzie z łatwością operuje mno-
gością tematów. Od tego czasu pracuje nad techniką i rozwija się 
w dziedzinie malarstwa surrealistycznego.

Maciej cieśla37 
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Bez tytułu 2015

akryl, płótno, 160 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Magister sztuki. Dyplom obronił w 2011 r. pod okiem prof. E. Sytego 
w Instytucie Sztuki na Uniwerystecie Opolskim. Zajmuje się malar-
stwem sztalugowym; specjalizuje się w malowaniu aktów, portretów 
i miejskich pejzaży. Zajmuje się również graffiti oraz street-artem po-

sługując się techniką szablonu. Wybrane wystawy: 2013 – wystawa 
indywidualna, Coffee Planet, Wrocław; 2012 – wystawa indywidualna, 
Galeria na płocie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim; 2012 – wysta-
wa indywidualna, Galeria ODA, Piotrków Trybunalski.

Wojciech urbańczyk38
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Bez tytułu
tusz, ołówek, węgiel, 
zagruntowana płyta, 
120 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwentka ASP w Łodzi. Dy-
plom w 2011 r. pod kierunkiem 
dr. hab. K. Kuskowskiego. Lau-
reatka Biennale Sztuki Młodych 
Rybie Oko 6 w 2011 r. Uczest-
niczka wielu wystaw dywidual-
nych i zbiorowych. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, tworzy 
instalacje.

pejzaż 2013

rysunek piórkiem, tusz, kaszerunek, 
50 × 70 cm., sygn. p.d. oraz na 
odwrocie

Ukończyła L.P. im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Jeleniej Górze o specjalizacji: snycer-
stwo, ukończyła w 2007 roku. Studentka 
Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Artystycz-
ny, Instytut Sztuki w Cieszynie na kierunku: 
grafika. Obecnie w trakcie realizacji dy-
plomu magisterskiego. Dyplom licencjacki 
zrealizowany w pracowni litografii dr hab. 
Krzysztofa Pastuły oraz w pracowni pro-
jektowania graficznego prof. UŚ dr hab. 
Ryszarda Pielesza. Udział w wystawach: 
„Graficy z południa” w 2012 rok w Byd-
goszczy z udziałem profesorów oraz stu-
dentów, Koła Artystyczno – Naukowego 
Litografów „Kurant” w galerii „Na Starów-
ce” w Żorach – 2013 rok.

Sabina Fabryczny39 

Maria 
domalewska40 
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z cyklu „collage” 2015

olej, płyta, 18 × 32 cm, sygn. l. d.: W.Kozub 
i 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, Norwegii, 
Danii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Niem-
czech, Szwajcarii, Włoszech, Anglii, USA, Ka-
nadzie i Singapurze. Członek; b.P.P.”Sztuka 
Polska” Oddział Kraków, nr ewid. 1810.

przebudzenie 2014

olej, płótno, 46 × 61 cm, sygn. p. d.: 
GBryndza

Ur. w 1989 r. w Częstochowie. Jest 
absolwentką Wydziału Sztuki Aka-
demii im. Jana Długosza w Często-
chowie, gdzie w 2013 roku obroniła 
z wyróżnieniem dyplom w pracowni 
prof. A. Desperaka oraz absolwentką 
Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, grafiką 
oraz fotografią . Jej malarstwo to cią-
głe kształtowanie własnego stylu oraz 
znaku rozpoznawczego. Wciąż poszu-
kuje nowych rozwiązań na poziomie 
warsztatu. Celem jej jest tworzenie 
prac o dużej wartości estetycznej oraz 
przekonującej sile wyrazu. Najważniej-
sze wystawy: 2012 – Cztery żywioły 
,wystawa zbiorowa, Hooper Bay, Czę-
stochowa; 2012 – Trzy wymiary, wysta-
wa zbiorowa, Hooper Bay, Częstocho-
wa; 2014 – Ogólnopolska Wystawa 
Rysunku, Galeria Sztuki Wozownia, 
Toruń; 2014 – Pokaz kolekcji dyplo-
mowej, Centrum Promocji Mody, Łódź.

Wiesław kozub41 

Małgorzata Bryndza42 



30

Bez tytułu 2015

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

Absolwentka ASP im. Strze-
mińskiego w Łodzi. W 1999 r. 
obrona dyplomu z wyróżnie-
niem w Pracowni Malarstwa 
prof. W. Garbolińskiego oraz 
w Pracowni Projektowania 
Ubioru prof. A. Nawrota. 
Obecnie zajmuje się malar-
stwem sztalugowym, pracą 
projektową i ilustratorską.

Wspomnienie 2015

technika własna, szkło, 100 × 50,5 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Lubelskiej Szkoły Sztuki 
i Projektowania na kierunku: szkło artystyczne i witraż. Studiowała pod kie-
runkiem dr hab. I.Wydrzyńskiego. W 2008 roku rozpoczęła pracę w jednej 
z lubelskich pracowni witrażowniczych. W 2010 roku tworzy prace dyplomo-
wą w LSSP, pt. „Triforium witrażowe”, za którą została wyróżniona nagrodą 
specjalną Dyrektora LSSP. W 2011 założyła własną pracownię witrażowniczą. 
Eksperymentuje łącząc różne techniki z zakresu: malarstwa na szkle farbami nie 
wymagającymi wypału, fusingu i tradycyjnego witrażu. Autorka witraży m.in. 
w zabytkowym kościele w Dorohuczy oraz kościele w Chojnie. W 2013 brała 
udział w wystawie zbiorowej w galerii sztuki „Międzyziemie”, PMDK, Lubartów.

Agnieszka 
Figurska43

Katarzyna grzeszyk44 
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peos 2015

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p. d.: Tatai

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie obro-
niła dyplom z malarstwa w pracowni prof. 
K. Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, oprócz tego 
rysunek i fotografię. Malarstwo jest dla niej 
podróżą i przede wszystkim poszukiwaniem 
i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie miej-
scami granicznymi w kondycji człowieka, na 
styku różnorodnych kultur, pomiędzy reali-
zmem i symbolizmem. Nie utożsamia się 
z żadnym nurtem. Bierze udział w wystawach 
pokonkursowych i indywidualnych w kraju 
i za granicą.

Siostry juraty 2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p. d.: PZ

W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na 
ASP w Łodzi. W 2008 r. obroniła dyplom pod kie-
runkiem prof. K. Wawrzyniaka – Pracownia Technik 
Wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu pod kierunkiem 
prof. R. Hungera – Pracownia Malarstwa. W 2007 r. 
odbyła stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej 
Kaus w Urbino we Włoszech.

tAtAi45 

Paulina zalewska46 
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powrót słoni Salvadora 2015

akryl, olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p. d.: Campio oraz na odwrocie

Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się także graffiti, fotografią, 
oraz site-specific. W swoich pracach poszukuje ciekawych kontrastów, 

zarówno formalnych jak i ideowych. Brał udział w wielu wystawach 
grupowych oraz konkursach sztuki współczesnej.

Campio47 



33

Strzelec 2015

olej, pasty pozłotnicze, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p. d.: 
J.Godziszewski | 2015

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

... i czuję, że patrzysz 2009

pastel, czarny papier fabriano, 100 × 70 
cm (w oprawie 135 × 105 cm), sygn. p. d. 
monogramem autorskim

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu 
lat specjalizuje się w rysunku pastelą. Poprzez cie-
lesną 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 nary-
sować, 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.

Jakub godziszewski48 

Aleksander 
korman49 
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paris „Montmartre i” 2012

akryl, płótno, 120 × 200 cm, sygn. na odwrocie: NK NKarasińska. Pierwsza 
część monumentalnego tryptyku „Montmartre”

Absolwentka malarstwa na wrocławskiej ASP. Stypendystka Rektora ASP we 
Wrocławiu (2011/2012). Laureatka 22.Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych „PROMOCJE 2012” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczka wielu wy-
staw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. zbiorowej wystawy 
„Breslau – Florencja” w AllerArt Bludenz, Austria (2013). Jej malarstwo, to syno-
nim drogi. Odnosi się do osobistych wędrówek, a co się z nimi łączy, intymnych 
przeżyć i wynikających z nich refleksji. Prace osiągają różne formaty, jak daleka, 
czy bliska może być wędrówka. 

jajo 2014

olej, płótno, 30 × 40 cm, sygn. na odwrocie: Natalia 
Maciocha 2014

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. 
Dyplom z malarstwa i rysunku obroniła w 2012 r. Zaj-
muje się malarstwem i rysunkiem.Uczestniczka wy-
staw, plenerów i rezydencji organizowanych w kraju 
i za granicą (Kraków, Lublin, Poznań, Niemcy, Francja). 
Uczestniczka Bienalle Młodej Twórczości w Montrouge 
(Francja, 2011). Uczestniczka rezydecji o charakterze 
artystycznym, organizowanym przez LandesMuseum 
w Bonn (2011).

Natalia karasińska50

Natalia Maciocha51 
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przejście 2015

akryl, płótno, 100 × 56 cm, sygn. p. d.: Nal 15

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

przystanek 2013

akryl, płyta, 80 × 100 cm, sygn. l. d.: jwmalik 2013

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. Miał 21 wystaw 
indywidualnych i brał udział w ponad 150. wystawach 
malarstwa. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu i Szczecinie oraz w kolekcjach 
sztuki w Polsce, USA i Niemczech.

Joanna nalepa52 

Jan Wojciech Malik53 



36

Wytchnienie 2015

akryl, olej, płótno, 60 × 50 cm, sygn. p. d.: 
J.MISZTAL 2015

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale cerami-
ki i szkła. Malarstwo studiowała w pracowni prof. 
K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy widać umiło-
wanie do materii przestrzennej (ceramiki). Bar-
dzo wyraźna i zróżnicowana faktura oraz często 
używane różne odcienie złota nadają specyficzny 
i niepowtarzalny wygląd malowanym obrazom. Jej 
prace znajdują się w kolekcjach różnego rodzaju 
instytucji, a także osób prywatnych w kraju jak i za 
granicą.

origami geisha iii 2015

akryl, płótno, 120 × 30 cm, sygn. p. 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, obecnie Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Uzy-
skiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych, np. na projekt biżuterii dla firmy Kruk. 
Brała udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w warszawskiej galerii 
Kuluary/Studio oraz wystawie Love is in the air” w salonie SDA na Nowym Świecie w War-
szawie. 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.

Joanna Misztal54 

Marta kurczyńska55 
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dreams ii 2014

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

Ur. w 1993 r. w Czerwonogradzie na Ukrainie, jest studentką Lwow-
skiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Malarstwa). Obec-
nie studiuje w ramach programu wymiany studentów na Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Malarstwa). Działa na polu ma-
larstwa, grafiki, instalacji oraz nowych mediów.

Hanna Shumska56
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Mostek 2015

akryl, płótno, 30 × 40 cm, 
sygn. p. d. monogramem

Ukończyła PWSP w Gdań-
sku (obecnie ASP) na Wy-
dziale Malarstwa i Grafiki. 
Dyplom z malarstwa uzy-
skała w 1994 r., w pra-
cowni prof. M. Świeszew-
skiego, aneks do dyplomu 
– grafika warsztatowa 
w pracowni prof. Cz. Tu-
mielewicza, gdzie jest ad-
iunktem.

tajemniczy koń magicznego 
ogrodnika 2015

olej, podkład malarski, 27 × 27 cm w świetle passe partout, 
sygn.p. d.: Agnieszka Pawłowska

Graficzka, malarka, menedżer kultury, kuratorka. Studia na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedago-
giczno Artystycznym w Kaliszu. Dyplom magistra sztuki w Pracow-
ni Grafiki Warsztatowej w 2008 r. Malarstwo w pracowni prof. 
Jarosława Kozłowskiego. Studia podyplomowe Marketing Kultury 
w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Muzealni-
cze Studia Kuratorskie w Zakresie Prezentacji Sztuki Współczesnej, 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Jagielloński. Pomysłodawczyni 
i założycielka Klubogalerii FRAJDA w Kaliszu, Something Special De-
sign-ceramicznej pracowni projektowej. Obecnie prowadzi Galerię 
Sztuki Współczesnej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym 
w Gdyni. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, projektów 
kuratorskich m.in. Szczytu Bochaterów w krakowskim Bunkrze Sztuki 
prezentujących sztuke współczesną 30 najlepszych polskich artystów 
m.in. Zbigniewa Libery,Pawła Althamera, Wojtka Bąkowskiego, Olafa 
Brzeskiego, Joanny Rajkowskiej i innych.

Magdalena Hanysz Stefańska57 

Agnieszka pawłowska58 
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ptasznik 2011

olej, płótno, 50 × 61 cm, sygn. p. d.: B.Stępniewska-Patzer

Ukończyła PWSSP w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. S. Bory-
sowskiego i w pracowni tkaniny prof. J. Wnukowej. Ma na swoim 
koncie wystawy indywidualne i udział w wystawach zbiorowych 
w Polsce, Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji i Japonii 
oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach.

kruk i wilk 2015

olej, płótno, 30 × 24 cm, sygn. na odwrocie

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

Barbara 
Stępniewska-patzer59 

Marta julia piórko60 
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granice 2014

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. 
p. d.: Ruciak oraz pieczątka z tyłu 
obrazu.

Absolwentka Wydziału Malarstwa wro-
cławskiej 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 kon-
kursu „Najlepszych Dyplomów Akademii 
Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. 
Sama mówi o swojej twórczości: „Su-
rowość moich zalanych światłem form/
obiektów ma przedefiniować znane 
nam percepcyjne przyzwyczajenia. 
Świat w moich obrazach jest pełen ciszy, 
symboli. Tworząc go, chciałabym skła-
niać do refleksji nad samotnością, za-
pomnieniem, przemijaniem Moje prace 
ocierając się o rzeczywistość zmieniają 
się wraz ze mną, legając, co rusz nowym 
wpływom...

Wróble 2015

akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.s.: J.P. | '15 i na 
odwrocie: J. Półkośnik „wróble” 2015

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Architek-
tury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej. Dyplom 
uzyskała z wyróżnieniem Marszałka Województwa 
Podlaskiego. W pracach chętnie przedstawia ludzi, sta-
rając się ukazać ich urodę oraz skomplikowane procesy 
życia wewnętrznego, często wyrażane poprzez emo-
cje w gestach czy mimice. Mieszka i tworzy w okolicy 
Białegostoku.

Sonia ruciak61

Joanna półkośnik62 
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Bez tytułu, z cyklu 
„Dekonstrukcja 
zdarzeń” 2014

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

Absolwent ASP w Katowicach. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w 2005 r. w Pracowni Malar-
stwa prof. Z. Blukacza, dyplom 
dodatkowy z projektowania 
plakatu w Pracowni prof. R. Ka-
larusa. Obecnie wykładowca na 
Wydziale Artystycznym tej akade-
mii, gdzie w 2009 r. uzyskał tytuł 
doktora w dziedzinie sztuk pięk-
nych. Autor 13. wystaw indywi-
dualnych. Uczestnik ponad 100. 
wystaw zbiorowych w kraju i za 
granicą. W 2003 r. otrzymał Sty-
pendium Fundacji im. H. Kołłąta-
ja, w 2004 Stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, a w 2008 r. Stypendium Mar-
szałka Województwa Śląskiego. 
Jest laureatem nagrody w kon-
kursie Samsung Art Master (Fa-
bryka Trzciny, Warszawa, 2004). 
W 2005 r. otrzymał wyróżnienie 
na Festiwalu Plakatu w Krakowie 
(Pałac Sztuki Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuk Pięknych); w 2009 r. 
– wyróżnienie na 39. Bienna-
le Malarstwa „Bielska Jesień”; 
w 2012 r. nagrodę na Między-
narodowym Triennale Plakatu 
w Trnavie na Słowacji.

encelAduS 2015

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
ANETA NOWAK 2015 R. | ENCELADUS

Ur. w 1985 r. w Zawierciu. Absolwentka Wydziału 
Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie – kierunek Malarstwo (I stopnia) oraz 
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. 
Dyplomy zrealizowane w 2010 roku w pracowni prof. 
Kuleja. W malarstwie dąży do syntezy rzeczywistości. 
Upraszcza i eliminuje pewne elementy, aby mnożyć 
znaczenia. Zwraca się w kierunku abstrakcji. Wybrane 
wystawy: 2014 – Triennale Malarstwa, Miejska Galeria 
Sztuki, Częstochowa;2013 – wystawa w ramach Nocy 
Muzeów, Muzeum Górnośląskie, Bytom; 2011 – wy-
stawa podyplomowa, Ośrodek Promocji Kultury „Gau-
de Mater”, Częstochowa; 2009 – „Artyści miastom”, 
Albrechtice (Czechy).

Piotr kossakowski63 

Aneta nowak64 
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Męska rzecz 2015

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1981 r., absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. Dyplom obroniła 2008 r. na 
Wydziale Edukacji Wizualnej w Pracowni 
Malarstwa i Rysunku prof. Stelmaszczyka, 
aneks do dyplomu – książka artystyczna 
w Pracowni Projektowania graficznego 
adi. Morawskiego. Zajmuje się różnymi 
dziedzinami sztuk wizualnych, głównie 
malarstwem, w którym bohaterami czyni 
postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze 
sytuacji”. Wierzy w ciągłą zmienność sztu-
ki, to przekonanie przemyca w swych pra-
cach stosując różne konwencje. Autorka 
wystaw indywidualnych i uczestniczka wy-
staw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 
– „Inspiracje filmowe” – Muzeum Kinema-
tografii, Łódź; 2014 – „Artygiel” – 2 kielec-
ka wystawa artystów regionu; 2012 – „12 
+ 1” – Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, 
Zgierz; 2011 – „Notatki”, Galeria Widok, 
Łódź; 2009 – „Akcja Re:akcja”, Muzeum 
Sztuki 2, Łódź.

return 
Home 2015

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

Dyplom z malarstwa uzyskała 
w 2013 r. Zajmuję się malar-
stwem olejnym i akrylowym. 
Inspirację do swoich prac czer-
pie głównie z pejzażu. Brała 
udział w licznych wystawach 
zbiorowych i konkursach sztuki 
współczesnej.

Monika dałek65 

Lily Woo66 
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Lily Woo

Ważki 2014

olej, płótno, 50 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie, inspiracje do swojej twórczości czerpie 
z natury, a siłą jej malarstwa jest intensywny kolor 
i faktury, zajmuje się szeroko pojętym malarstwem 
(olej, szkło, ubiory), pracą instruktorską w zakresie 
sztuk plastycznych, organizuje wernisaże, między-
narodowe plenery malarstwa i wystawy.

tygrys 2015

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn.: JZ

W latach 2007–2012 studia na Wy-
dziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. 
Dyplom w pracowni Malarstwa prof. 
Mikołaja Dawidziuka (aneks do dyplo-
mu wykonany w pracowni Ilustracji 
i Komiksu prowadzonej przez prof. 
Gabriela Kołata. Artystka zajmuję się 
głównie malarstwem sztalugowym. 
Tworzy prace o zróżnicowanej tematyce, 
posługując się różnorodnymi środkami 
malarskiego wyrazu. Jej obrazy charak-
teryzują się nastrojowością budowaną 
za pomocą harmonijnej palety barw. 
„Inspiruje mnie natura, to jak nadaje 
ona rytm życiu ludzi i zwierząt oraz 
sztuka etniczna i ludowa ze wszystkich 
zakątków świata”. Wybrane wystawy: 
2013 – Wystawa Absolwentów Pracow-
ni Malarstwa, Galeria Pod Napięciem; 
2010 – Wystawa poplenerowa, Galeria 
Biała Ściana ASP, Łódź.

Marzena 
Mazurek-jędrak67 

Janina zaborowska68 



44

kobieta z czaszką konia 2002

olej, deska, 50 × 35 cm, sygn. na odwrocie

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

okno 2014

akryl, tempera, płótno, 80 × 60 cm, sygn. 
na odwrocie: Sikorski 2014

Absolwent Malarstwa ASP Gdańsk 2011r. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, gra-
fiką warsztatową - linoryt,grafiką kompute-
rową. Laureat Stypendium Naukowego Pre-
zydenta miasta Gdańska na rok 2010/2011, 
Drugiej Nagrody w konkursie „Pomorska 
Grafika roku 2010” (linoryt), Gdańsk 2011. 
Uczestnik wielu wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, m.in.: 2012 - Projektornia Gak 
w Gdańsku - wystawa indywidualna malar-
stwa; Młode malarstwo w Gdańsku (Ratusz), 
Dyplomy 2011; 2011 - indywidualna wysta-
wa linorytu „Linoryt - sposób na rysunek „ 
Teatr Miejski w Gdyni.

Bartłomiej kownacki69 

Adam Sikorski70 
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portret na polu 
bitwy 2015

akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm, sygn. 
p. d.: M.Rybka ‚15 oraz opisany na odwrocie: 
M.Rybka -2015- „Portret na polu bitwy”

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukoń-
czył Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie na 
kierunku Reklama Wizualna. Wciąż poszukuje 
swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział 
w wystawach, m. in.: 2012 „Zbliżenia” – Desa 
Unicum; 2012 – KCK Kostrzyn nad Odrą; 2014 
„Projekt Rybka & Zając” – Galeria Art Affairs, 
Gdańsk.

pasja 2014

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

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

Mateusz rybka71 

Delfina olkowicz72 
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peregrynacja 2015

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie: T.Tajak Kraków 2015

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Kro-
śnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakow-
skich Szkołach Artystycznych, obecnie student 
drugiego roku studiów magisterskich na kie-
runku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk 
Plastycznych Wydziału Sztuki UP w Krakowie. 
Dyplom licencjacki z malarstwa w pracowni 
prof. P. Jargusza, a obecnie student w pra-
cowni prof. G. Borowik-Pieniek. Zajmuje się 
malarstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz 
animacją kultury. Od niedawna współpracuje 
z krakowskim teatrem Plejada w charakterze 
scenografa. Autor kilku wystaw indywidual-
nych i zbiorowych. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Wróbel 2012

akryl, płótno, 60 × 30 cm, sygn.: PP12 i na odwrocie: Paulina 
Poczęta‚ 2012

Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom z wyróżnie-
niem w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. J. Knopki obroni-
ła w 2005 r. Od 2007 r. zatrudniona w macierzystej uczelni, 
prowadzi zajęcia z rysunku i intermediów. W 2013 r. obroniła 
doktorat w dyscyplinie sztuki piękne. Autorka kilkunastu wy-
staw indywidualnych (m.in.: Galeria Sztuki Współczesnej (Ko-
łobrzeg) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej (Słupsk), Galeria 
Engram, Górnośląskie Centrum Kultury (Katowice), Galeria Szara 
(Cieszyn)). Wyróżniona honorowo w 2012 r. na V Międzynaro-
dowym 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 wystawach 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”, Muzeum Śląskie, Katowice; dwukrotnie 
w Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej BWA 
w Bielsku Białej (2011, 2009); VII Międzynarodowe 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.

Tomasz tajak73 

Paulina poczęta74
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Fly Away 2012

akryl, płótno, 80 × 90 cm., sygn. na 
odwrocie

Studiował na Wydziale Wzornictwa Prze-
mysłowego krakowskiej ASP, a następnie w 
Instituto Europeo di Design w Mediolanie 
oraz Bielefeld University of Applied Scien-
ces. Swoją twórczość prezentował na wy-
stawach w Galerii Zamek w Poznaniu oraz 
w Galerii Stalowej 52.

ławki 2015

akryl, płótno, 73 x 100 cm, sygn. na 
odwrocie

W latach 1997-2003 studiował na 
wydziale Malarstwa i Grafiki w Gdań-
sku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem 
w pracowni prof. M. Olszewskiego. 
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmu-
je się malarstwem, rysunkiem i malar-
stwem ściennym. Stypendysta Ministra 
Kultury 2001/2002.

Rafał Wysocki75 

Tomasz kołodziejczyk76 
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jazda polska 2015

akryl, olej, płótno, 100 × 125 cm, sygn. p. d.: S.Wojtkiewicz 2015

Absolwent PLSP w Białymstoku oraz Wydziału Architektury Politechniki 
Białostockiej. Obecnie adiunkt na WBiIS PB. Z powodzeniem uprawia 
zawód architekta, a jego projekty znajdują oddźwięk w kraju i na 
świecie (między innymi w Szkocji i Arabii Saudyjskiej). Laureat wielu 
konkursów architektonicznych i wystaw . Zawodowo specjalizuje się 
głównie w zabudowie jednorodzinnej i tu uzupełnieniem architek-

tury jest sztuka. W sposób płynny łączy ją z malarstwem, a tematyka 
obrazów powiązana jest z autorskim projektowaniem, znajduje speł-
nienie w całościowym i wynikowym postrzeganiu przestrzeni. Z racji 
zainteresowań teoretycznych i praktycznych architekturą, zagadnienia 
sztuki stają się w dużej części polem jego pracy naukowej i kierunku, 
w który upatruje swój dalszy rozwój.

Sławomir Wojtkiewicz77
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yellow Flamenco dancer 2014

akryl, papier arches podklejony na deskę, 60 × 42 cm, sygn. p.d.: Bartłomiej Koter, praca w passe partout

Architekt, wprawny rysownik, ilustrator oraz akwarelista. Od początku 
wiodącym nurtem pozostawał dla niego kierunek w sztuce zwany hi-
perrealizmem. W tej konwencji powstało wiele udanych dzieł. Współ-
czesną twórczość najtrafniej definiują same prace. Oparte na silnym 
warsztacie architektonicznym i doświadczeniu, zyskują na wierności 
przełożenia rzeczywistości na papier, jednocześnie oddając klimat 
prezentowanej przestrzeni oraz całokształt walorów wizualnych uję-
cia. W swoich pracach skupia się na relacji wielu aspektów, takich 
jak relacje form, światła i cienia, proporcji i innych. Pomimo młode-
go wieku ma na swoim koncie sporo publikacji oraz wystaw, w tym 
indywidualnych, zaś jego obrazy z powodzeniem sprzedają się na 

aukcjach organizowanych przez Domy Aukcyjne i Rynki Sztuki. Artysta 
współpracuje także z developerami /współpraca z Cushman&Wake-
field, Orange Property Group/, architektami, grafikami, agencjami 
reklamowymi oraz innymi galeriami w Polsce i Wielkiej Brytanii /Hen-
ley-on-Thames/. Opracował artystyczne materiały promocyjne dla Do-
wództwa Garnizonu Warszawa, które przekazane zostały dowódcom 
europejskich garnizonów stołecznych w ramach współpracy z Capital 
Commander’s Club (CCC). Jest autorem ilustracji do okładki płyty 
‘VNM ProPejn’, wydawnictwo Prosto. Aktualnie Specjalista – Architekt 
w Biurze Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Jego prace można spotkać na całym świecie.

Bartłomiej koter78
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Angel 2013

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

Mieszka i tworzy w Gdyni. Nieistotne są dla niego 
fakty z życiorysu bo nie o to chodzi w malarstwie. 
Zatem do właściwego odbioru jego malarstwa nie 
jest konieczna znajomość jego biografii, gdyż bio-
grafia ta ujawnia się niejako sama- przemawiając 
poprzez płótna językiem wyjątkowym, specyficz-
nym i indywidualnym, a przecież jednak znanym 
i rozpoznawalnym. Biografia artysty wyłania się 
zatem z jego obrazów . Jak zaznacza sam autor 
podstawą jest to aby dane dzieło przemawiało do 
tego jedynego odbiorcy ale przede wszystkim uni-
wersalności ich przekazu- właśnie to odniesienie do 
doświadczenia 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 nie-
ustanny dialog między twórcą a odbiorcą . Prawdzi-
wy 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 opłaci. 
Niezwykle potrzebne jest u artysty poczucie wy-
jątkowości. Sztuka to przeciwieństwo marketingu.

długo jeszcze 2 2011

technika mieszana, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: P. Kowalczyk/11

Scenograf, malarz, rysownik, asystent w pracowni 
filmu na wydziale scenografii w Warszawskiej ASP.

Piotr ignacy kopczyński79 

Patryk kowalczyk80 
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Żubr plażowy model Pollock RBB 2014

ceramika malowana podszkliwnie szkliwiona i malowana naszkliwnie, 22 × 16 × 28 cm, sygn. logotypem i nr edycji od spodu

dzik plażowy model Pollock BBY 2014

ceramika malowana podszkliwnie szkliwiona i malowana naszkliwnie, 22 × 16 × 28 cm, sygn. logotypem i nr edycji od spodu

W latach 1999–2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale rzeź-
by. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. Przed i w trakcie studiów 
członek grupy Ruchome Święto. Po ukończeniu studiów z środków 
zdobytych dzięki nagrodom i wyróżnieniom w konkursach malarskich 
i Nagrody Artystycznej Miasta Kraków zakupił pierwszy piec do wypału 

ceramiki i założył studio rzeźbiarskie, w którym wykonał wiele zleceń 
kontraktowych dla instytucji publicznych, muzeów, kościołów i na zlece-
nia prywatne. Zdobywca nagród i realizacji w konkursach rzeźbiarskich. 
W roku 2013 założył wraz z menadżerem projekt Dydodecor.

Mariusz dydo81 

Mariusz dydo82 
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ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

gAleriA  
gdAŃSk
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

gAleriA  
WArSzAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

krAkÓW
SAlon Sztuki 
dAWnej
Rynek Główny 45
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

Sopocki doM Aukcyjny W polSce:

przygotoWAnie Aukcji: Dilan Abdulla, Dorota Kulawczuk-Szostek, Katarzyna Dąbrowska 

oprAcoWAnie kAtAlogu: Dilan Abdulla, Agnieszka Dulęba, Dorota Kulawczuk-Szostek, Marta Kurczyńska

zdjęciA: z archiwum artystów, Marcin Salwa, Jarosław Nienartowicz   

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



19�MARCA�(CzwARtek)�2015�r.,�godz.�19.00�

w�gAleRii�SopoCkiego�DoMu�AukCyjnego

wARSzAwA,�ul.�nowy�ŚwiAt�54/56

AUKCJA SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ

 

 

jan�tarasin�(1926–2009),�Kompozycja, tusz,�papier,�27�×�41�cm,�w�świetle�passe-partout,�sygn.�p.�d.:�j.�tarasin
cena�wywoławcza:�6000�zł
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cena: 10 zł

Sebastian Skoczylas
Balans czerwieni  2015

poz. 7

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