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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
Tomek Mistak 8 

Malarstwem bawię się od połowy szkoły średniej, technikum geodezyjne-
go, chociaż podobno pierwsze dzieło wymazałem ogryzkiem na świeżo 
malowanej ścianie w kuchni, w wieku kilku lat (kwiaty dla mamy). Po 
szkole średniej stwierdziłem, że geodezja mnie nie interesuje i wybrałem 
kierunek artystyczny, na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, jako dalszą drogę edukacji i zabawy farbami.

Nie jestem w stanie przedstawić mojej teorii sztuki, a raczej teorii piękna. 
Kryterium prawdziwego dzieła sztuki jest w nas, w tym uczuciu metafi-
zycznym, które przeżywamy patrząc na dzieło. Moja sztuka, to surowe 
spojrzenie na świat współczesny i jego „produkty cywilizacji” często po-
zostawione własnej egzystencji, opuszczone. Materialnie surowe obrazy 
czy obiekty stają się abstrakcyjnymi konstrukcjami z betonu czy stali, bez-
duszną ikonosferą współczesnej cywilizacji.

Produkty człowieka, mające go uczynić szczęśliwym, paradoksalnie są 
mroczne i pozbawione duszy. Ostatnio portretuję też wraki statków od-
słonięte przez wodę, pokazując piękno korozji, proces rozpadu i przemi-
jania. Inspiruję się też fotografiami miast, budowli przemysłowych czy 
detalami różnych przedmiotów, które przeskalowuje do dużego formatu 
i przetwarzam malując obraz abstrakcyjny, quasi pejzaż.

Maluję głównie akrylami na płótnie, tworzę też obiekty ze styroduru. 
Pracuję cyklami, nie zamykam się na jednym temacie. Obrazy typu „Pejzaż 
22–51” nie są malowane systematycznie, pojawiają się czasem, pomiędzy 
innymi pracami, zainspirowane czymś drobnym lub po prostu z głowy.

Na co dzień pracuje w BWA Galerii Sanockiej, zajmuję się organizacją 
wystaw i edukacją plastyczną dorosłych. Razem z trojgiem znajomych 
artystów tworzymy „Otwartą Pracownię 37,1” w Sanoku.

opracowanie: SDA Warszawa

Kryterium prawdziwego 
dzieła sztuki jest 

w nas, w tym uczuciu 
metafizycznym, które 

przeżywamy patrząc na 
dzieło. Moja sztuka, to 

surowe spojrzenie na 
świat współczesny i jego 

„produkty cywilizacji” 
często pozostawione 
własnej egzystencji, 

opuszczone. Produkty 
człowieka, mające go 
uczynić szczęśliwym, 

paradoksalnie są mroczne 
i pozbawione duszy.

Bez tytułu, 90 × 130 cm, akryl na plotnie, 2015

Rozi, 130 × 89 cm, akryl na plotnie, 2014
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Teoria strun, 90 × 130 cm, akryl na plotnie, 2015

Deep sea, 60 × 120 cm, akryl na plotnie, 2014
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Portret triumfalny  2014

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

Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła studia związane z projek-
towaniem mebli na Wydziale Technologii drewna Poznańskiego Uni-
wersytetu Przyrodniczego. Obecnie, oprócz projektowania niewielkich 

form meblowych zajmuje się ilustracją książkową oraz malarstwem, 
w którym przeważają motywy animalistyczne oraz silna geometryzacja 
kształtów, służąca ukierunkowaniu wrażeń na emocję.

Anna Zalewska01 
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Wtorkowe Handlary  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: T. 
Tajak Kraków 2015

Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa 
w Krakowskich Szkołach Artystycznych, oraz Edu-
kację Artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na 
Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 2014 roku obronił 
z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Grażyny Borowik- Pieniek. Zajmuje się malar-
stwem, rzeźbą, instalacją sakralną, oraz animacją 
kultury. Od niedawna współpracuje z krakowskim 
teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor 
kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą.

Tomasz Tajak02 

Longest  2007

akryl, płótno, 80 × 100 cm, 
sygn. l.d. jwmalik 2007

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

Jan Wojciech Malik03 
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Wodne pląsy  2015

akryl, płótno, 73 × 116 cm, 
sygn. na odwrocie

Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej 
i studia artystyczno- pedago-
giczne na UŚ w Katowicach. 
Zajmuje się malarstwem, witra-
żem oraz edukacją artystyczną. 
Jest kierownikiem Magazynu 
Sztuk w Warszawie i instruktor-
ką młodzieżowej grupy „Forma 
i wyobraźnia”. Wybrane wysta-
wy: 2013 – wystawa malarstwa 
– GCK Mrozy, Mrozy; 2011 – wy-
stawa malarstwa, Hotel Hilton, 
Budapeszt; 2008 – wystawa ma-
larstwa, Northrup King Building, 
Minneapolis (USA).

Magnolie  2013

alkid, płótno, 54 × 73 cm, sygn. 
p.d.: laskowska, oraz na odwrocie

W latach 2006–2011 studiowa-
ła na Wydziale Malarstwa ASP 
w Warszawie. Dyplom z wyróżnie-
niem w pracowni malarstwa prof. 
S. Baja. Aneks z ilustracji w pracow-
ni dr Z. Januszewskiego. Laureatka 
Konkursu i Przeglądu Malarstwa 
Młodych Promocje 2011 w Le-
gnicy (I. Nagroda Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego). Brała 
udział w wielu wystawach zbio-
rowych, ma także na koncie kilka 
wystaw indywidualnych. Zajmuje 
się malarstwem oraz, hobbystycz-
nie, ilustracją i fotografią. Prace 
w kolekcjach prywatnych. Mieszka 
i pracuje w Warszawie.

Joanna Sułek-Malinowska04 

Magdalena 
Laskowska05 
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Czerwony kapturek  2014

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

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.

Katarzyna Morańda06 

Kwadrat 273  2014

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

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomen-
dowany przez profesorów: S. Kor-
tykę i W. Kuczmę z wrocławskiej 
ASP. Z wykształcenia jest techni-
kiem chemikiem. Od 1975 r. zaj-
muje się działalnością plastyczną. 
Przez szereg lat uprawiał tradycyj-
ne malarstwo pejzażowe, realizm 
fantastyczny, a od 2000 r. coraz 
częściej skłania się w stronę abs-
trakcji. Od tego czasu nieustannie 
sperymentuje, stosując autorskie 
techniki i technologie. Prace mają 
zróżnicowaną powierzchnię. Lau-
reat II Konkursu Malarskiego Zadra 
2009. Jego prace wielokrotnie po-
jawiały się na wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych m.in.: Young 
International Contest of Con-
temporary Art (2011), 7 Biennale 
Miniatury; Częstochowa (2012), 
„Pejzaż współczesny”; Częstocho-
wa (2013), Triennale Małych Form, 
Toruń (2013), VII Międzynarodowe 
Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdy-
nia (2013), VI Międzynarodowe 
Biennale Pasteli, Nowy Sącz (2013).

Stanisław Tomalak07 
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Pejzaż 22–51  2015

akryl, płótno, 80 × 120 cm, sygnowany na odwrocie

Mieszka i tworzy w Sanoku. Dyplom z malarstwa na Instytucie Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2005 r. Uprawia malarstwo 
sztalugowe. Mieszka i pracuje w Sanoku. Wybrane wystawy indywidu-
alne: „Obszar zabudowany”, Galeria Kuratorium, Warszawa, 2013 r.; 
„Monumenty Nowoczesności”, ICN POLFA, Rzeszów, 2013 r.; „Dys-

persja”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków, 2013 r.; „Po Ostatniej 
Wieczerzy”, Centrum Sztuki Solvay, Kraków, 2012 r.; „Luksusowe wię-
zienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, 2011 r. Uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych.

Tomek Mistak8 
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Powoli do przodu XI  2015

olej, żywica szelakowa , płótno, 90 × 120 cm., sygn. odwrocie: G. Klimek, Powoli do przodu XI, 2015

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukończył wro-
cławską ASP, w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Lupy i dr 
Łukasza Huculaka oraz w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyka 
i dr Michała Sikorskiego, a także w pracowni rysunku prof. Przemysława 
Pintala. Nagradzany i wyróżniany m. in..: w konkursach malarskich 
„Kreatywny Wrocław”, Wrocław 2011; „Nowoodkryta” 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 indywidualnych: Triennale 
Rysunku w Lubaczowie, Lubaczów 2014; V Konkurs im. Mariana Mi-
chalika, BWA Częstochowa 2014; „Artgeschoss”, Wolfenbuttel 2014; 
Galeria Sztuki DNA, Wrocław 2012, 2014; „Postawy 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 Drawing (Drawing Osten), Skopie, 
Macedonia 2012; „Elementy większej całości” Galeria _MD_S, Wro-
cław 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), Częstochowa 2007; Konkurs „Wariacje na temat 
J.Fałata”, Pałac Ślubów, Częstochowa 2006.”

CityArtWork 
#15  2014

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

Malarz, ilustrator, grafik, rysownik, 
artysta, architekt. Absolwent Ar-
chitektury Krajobrazu UP Poznań. 
Jego malarstwo prezentowane było 
m.in. podczas „Art Pride. Gay Art 
From Poland” Pawła Leszkowicza. 
Laureat konkursu People of 501® 
realizowanego przez STREETMAG 
wraz z marką Levi’s®. współpra-
cuje z IBB Andersia Hotel Poznań, 
Jägermeister, Jack Daniel’s. Wybrane 
wystawy indywidualne: 2009 – „za-
-czeka-nie”, Galeria sztuki „Zakątek”, 
Stare Miasto; 2013 – „Mała czarna”, 
IBB Anderisa Poznań Hotel.

Grzegorz 
Klimek9 

Szymon 
Kurpiewski10 
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Pejzaż wielokonny  2014

technika własna, 20 × 70 cm, sygn. MROCZKA 2014 oraz na odwrocie

Pochodzi z Lipnicy na Podkarpaciu. Obecnie tworzy i mieszka w War-
szawie. W roku 2004 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Rzeszowie ze specjalizacją snycerstwo. W 2009 uzyskał dyplom z Ma-
larstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od 2007 roku 
współtworzy grupę artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. Od 

2010 jest współzałożycielem autonomicznej lubelskiej galerii Kamienica 
Cudów. Należy do Stowarzyszenia Pracownia Otwarta w Lublinie. Jest 
współtwórcą makiety śródmieścia przedwojennej Warszawy w Teatrze 
Kamienica.

Calle Industria  2011

akryl, płótno, 81 × 55 cm, sygn. na 
odwrocie, dołączony autorski certyfikat 
autentyczności

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

Michał Mroczka11 

Michał Janicki12 
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Above  2015

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p. d.: N Rhoyk 
oraz na odwrocie: N Rhoyk 2015

Prace artysty (ur.1993) pozostają inspirowane ota-
czającym światem i jego tworami, dają poczucie 
wolności interpretacji włożonych w półświadome 
ramy skojarzeń i symboli. Posługuje się wieloma 
technikami, ponieważ uważa, że poznanie kreuje 
świadomość, a świadomość – wolność i możliwości. 
Studiuje Architekturę i Urbanistykę na Politechnice. 
Na swoim koncie ma kilka wystaw zbiorowych, udział 
w aukcji charytatywnej WOŚP, na której zlicytowa-
na została akwarela autorstwa artysty, współpracę 
z Ministerstwem Obrony Narodowej przy przygoto-
wywaniu albumu na temat zabytków wojskowych 
oraz materiałów promocyjnych w postaci opracowań 
graficznych dla Biura Infrastruktury Specjalnej MON.

Na plaży Stogi 
w Gdańsku  2015

olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. p.d. : 
J. Podlodowski, oraz na odwrocie

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu Dolnym 
(dyplom licencjata z wyróżnieniem), studia magi-
sterskie odbył na malarstwie na krakowskiej ASP. 
W 2009 r. wygrał przetarg na jedną z dziesięciu 
pracowni twórczych miasta Kraków przyznawanych 
dożywotnie. Laureat konkursu „Pokochać Kino” 
(konkurs na plakat filmowy 2005 r.), zdobył także 
pierwsze miejsce na nadsańskim plenerze malarskim 
(2012r.). Otrzymał wyróżnienie Kwartalnika Artysta 
i Sztuka za najlepszy obraz o tematyce zwierzęcej na 
Triennale Animalis w 2014 r.. Zorganizował kilkana-
ście wystaw indywidualnych i uczestniczył w kilku-
nastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jego ulubioną techniką malarską jest technika olej-
na. Maluje obrazy w różnych stylach, inspirując się 
różnymi epokami w sztuce. Robi pastisze malarstwa 
i kopiuje starych mistrzów malarstwa. Zajmuję się 
konserwacjami i rekonstrukcjami obrazów olejnych 
i malarstwa ściennego. Jest autorem multimedialne-
go projektu artystycznego – SOCIAL ART, w którym 
biorą udział osoby z różnych części świata, jednak 
przede wszystkim zajmuje się malarstwem pejzażo-
wym. Współpracuje z galerią Ether w Warszawie.

N Rhoyk13 

Jakub Podlodowski14 
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Błękit nieba  2015

olej, płótno, 50 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie: Bartłomiej 
Kownacki 2015/” Błękit nieba”

W latach 1998 – 2000 studio-
wał na Wydziale Sztuk Pięknych 
na UMK w Toruniu, a następ-
nie w latach 2000 – 2005 na 
Wydziale Malarstwa na ASP 
w Warszawie (dyplom w pra-
cowni 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” 
organizowanego przez czasopi-
smo Art & Business.

Pocałunek  2015

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

Dyplom z malarstwa w Insty-
tucie Sztuki na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. Nagrody: 
I miejsce, Muzeum Narodowe 
w Kielcach „Aforyzmy Ryso-
wane”. Wystawy indywidu-
alne: AKMERIS Kielce, „Mitte-
leuropa” Stockholm, „Vintage 
Curtains” Stockholm. Artystka 
inspiruje się głownie pytaniem 
o kondycję człowieka w od-
niesieniu do jego środowiska 
(konkretnego miasta czy gru-
py społecznej).

Bartłomiej 
Kownacki15 

Katarzyna 
Orońska16 
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Złapać wiatr
akryl, płótno, 110 × 65 cm, sygn. p.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 (2002–2006r.); Stary Browar, Poznań (2013r.) 
Kraków (hotel Galaxy 2014r.), Warszawa ( klub Kadr 2014r.) Kazimierz 
Dolny 2015r wystawa; Kobieta w obrazie

Renata Magda17
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Nie gniewaj się  2010

akryl, olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p. d.: Andrzej 
Domżalski 2010 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 in-
nymi brał udział przy tworzeniu pierwszego polskiego pro-
gramu telewizyjnego w Nowym Jorku p.n. Polish Television 
Network. Pracował również jako grafik z wydawnictwami 
nowojorskimi, a także m.in. z Ehrenrantz and Eckstut Archi-
tect Company (1987–1996). W latach 1996–2004 pracował 
w Warszawie przy projektach i realizacjach architektonicz-
nych. W 2004–2008 ponownie w Stanach Zjednoczonych, 
mieszkał w Hollywood (Los Angeles), gdzie stowarzyszył 
się z grupą artystów amerykańskich Venice Beach. Urządził 
stałą ekspozycję swego malarstwa na Venice Beach, współ-
pracował z galeriami i wydawnictwami w Los Angeles. Od 
debiutu w 1971 w Gdańsku wielokrotnie prezentował wy-
stawy indywidualne na całym świecie, stale współpracował 
m.in. z nowojorskimi galeriami Andrew Kolba i Michaela 
Kazana. Jego prace malarskie i graficzne są reprezentowane 
w kolekcjach krajów na świecie. 

Port 2 – Cisza przed 
sezonem  2015

akryl, płótno, 65 × 80 cm, sygn. l. d. oraz 
na odwrocie

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

Andrzej Domżalski18 

Longin Szmyd19 
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Cisza  2014

olej, płótno, 40 × 30 cm, sygn. p.d. oraz 
na odwrocie

Absolwent Malarstwa (2012) oraz Edukacji 
Artystycznej w Zakresie Sztuk plastycznych 
(2014) na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno 
– Artystycznym w Kaliszu. Trzykrotny stypen-
dysta Rektora Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza. Dwukrotny laureat Uniwersyteckiego 
Konkursu Sztuk Plastycznych Ars Universita-
tis. Zajmuje się figuratywnym malarstwem 
sztalugowym oraz rysunkiem, poruszając się 
swobodnie w tradycyjnych technikach wy-
razu artystycznego. Łączy malarstwo olejne 
z technikami pozłotniczymi. Pociągają go te-
maty głównie związane z człowiekiem, jego 
kondycją w kontekście kultury i norm spo-
łecznych oraz estetyka ludzkiego ciała. Autor 
kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik 
wielu zbiorowych w kraju i poza jego grani-
cami. Członek Stowarzyszenia Edukacji Arty-
stycznej Dzieci i Młodzieży oraz Komunikacji 
Społecznej „Nadwrażliwi”.

Uprise&Fall  2014

akryl, mazak, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie:Uprise&Fall Patryk Kowalczyk’14

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

Jakub 
Godziszewski20 

Patryk Kowalczyk21 
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Karnawał  2015

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

W latach 2003–2007 studiowała 
w krymskim Kolegium Artystycznym, 
a następnie w latach 2007–2013 
studiowała na Akademii Wzornictwa 
i Sztuk Pięknych w Charkowie w za-
kresie malarstwa monumentalnego. 
Uczestniczka wielu wystaw i festiwali 
m.in.: festiwal „Wszystko, co jest pięk-
ne w świecie ma taką samą nazwę” 
Charków 2008; festiwal „Street art” 
Charków 2009; wystawa „Przyjaciele 
w kontakcie” galeria „Kostyurinsky za-
ułek” w Charkowie 2011; „Wystawa 
Miniatury” galeria „Kostyurinsky zaułek” 
w Charkowie 2013 W 2012 r. brała 
udział w projekcie artystycznym „Żywa 
ściana” w galerii „Maestro” w Char-
kowie. Laureatka trzeciego miejsce 
w „Triennale młodych tworców” w Mu-
zeum Sztuki w Symferopolu, 2011 r.. 
W 2012 miała wystawę indywidualną 
„Ser na całym świecie” w galerii „Kosty-
urinsky zaułek” w Charkowie.

Fashion victims 
XXXXXX  2014

akryl, tempera, płótno, 100 × 70 cm,sygn. 
na odwrocie: Ewa Guzy

W 2002 r. obroniła dyplom z malarstwa 
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersyte-
tu Śląskiego (filia w Cieszynie). W latach 
2000–2005 studiowała na Wydziale Ma-
larstwa ASP w Krakowie, gdzie otrzymała 
dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pra-
cowni prof. A. Wsiołkowskiego. Prace pre-
zentowała na wielu wystawach, m.in. w Ga-
lerii Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach; Do-
minik Roztworowski Gallery, Kraków, 2009; 
„Kobiety bez granic” w Monachium, 2010.

Olga Pelipas22 

Ewa Guzy23 
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Stocznia 16  2015

akryl, płótno, 81 × 60 cm., sygn. na 
odwrocie: A. Nagórska Gdańsk 2015

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.

Let me show you 
how to get there  2014

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

Brała udział w zbiorowych i indywidu-
alnych wystawach w ramach Państwo-
wego Liceum Plastycznego im. Jacka 
Malczewskiego oraz Instytutu Plastyki 
przy AJD w Częstochowie.

Aga Nagórska24 

Wioleta 
Wnorowska25 
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Blachy  2012

olej, płótno, 110 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Ur. 1989. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. 
W trakcie studiów ukończyła trzyletnią międzywydziałową Otwartą 
Pracownię Projektowania Mody. Dyplom zrealizowała w pracowni 
prof. A. Wsiołkowskiego. Od października 2014r doktorantka na kra-
kowskiej ASP. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach zbiorowych 
i w plenerach malarskich. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2011 – wy-
stawa indywidualna, Galeria Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej, 
Warszawa; 2013 – rysunek i malarstwo, Galeria Promocyjna ASP; 2012 
i 2013 – finalistka konkursów: „Artystyczna Podróż Hestii” oraz „Nowy 
Obraz / Nowe Spojrzenie”; 2012 – stypendystka Ministra Kultury za 

wybitne osiągnięcia; 2013 – wystawa zbiorowa najlepszych dyplomów 
ASP, Pałac Sztuki, Kraków; Specjalne Wyróżnienie Honorowe przy-
znane w V Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy; 
2013 – I miejsce w VI edycji konkursu malarskiego „Zadra”; 2014 – 
Nagroda Prezydenta Miasta Kielce za pracę w konkursie „Przedwiośnie 
37”, BWA, Kielce; 2014 – laureatka Stypendium Twórczego Miasta 
Krakowa w dziedzinie sztuki piękne 2014 – Stypendium Fundacji 
Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej przyznane na rozwój uzdolnień 
malarskich; 2014 – wystawa pokonkursowa 12. edycji Międzynaro-
dowego Jesiennego Salonu Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski.

Martyna Borowiecka26 
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Bunny  2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Paweł Cukier „Bunny” 2015

We wrześniu 2012 roku obronił pracę magisterską na ASP w Warsza-
wie. Jest autorem scenografii, wizualizacji multimedialnych i plakatów 
realizowanych w stołecznych teatrach. Projektuje scenografię do fil-
mów fabularnych, teledysków i reklam. W 2012 roku swoje malarstwo 
zaprezentował na wystawie indywidualnej pt, „Emo” na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie (Kurator Elżbieta Banecka). W 2013 roku 
Jego autorska twórczość została zaprezentowana na wystawach zbio-
rowych pt. „Pałac Kultury” w galerii Kordegarda w Warszawie (Kurator 
Paweł Althamer) oraz na wystawie „Rozprężenie napięcie” w galerii 
GaGa w Warszawie (Kurator Blanka Brown).

Paweł Cukier27
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Plaża IX  2015

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

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

I did it for the 
money  2014

akryl, płótno, 75 × 80 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 wyróżnieniem rek-
torskim w pracowni L. Tarasewicza. Ma 
na koncie m.in. w 2012 r. indywidual-
ną wystawę w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, wystawienie performan-
ce w Performance Space w Londynie 
tego samego roku, stworzenie realiza-
cji dźwiękowej z własnym podkładem 
wokalnym do klubogalerii Sen Pszczoły 
w Warszawie tego samego roku, wiele 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Obecnie w trakcie przygotowywania 
kolejnej wystawy indywidualnej.

Urszula Teperek28

Paulina Penc29 
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Księżyc  2015

akryl, płótno, 81 × 65 cm, sygn.: Czechowski 2015

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

Kobieta w piżamie  2015

akryl, 100 × 70 cm, sygn. p.d. KAROLINA 
KUCHARSKA 2015

Urodziła się w 1980 roku. Mieszka i tworzy 
w Warszawie. Malując nie używa pędzli, 
jedynie szpachelki. Węglem lub pastelami 
nadaje akcent i wyrazistość pracy. Surreali-
styczne kobiety ubrane w żywe kolory budzą 
emocje i zmuszają do własnej interpretacji. 
Brała udział w wystawach w Służewieckim 
Domu Kultury i Domu Kultury Imielin.

Mikołaj Czechowski30 

Karolina 
Kucharska31 
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Antagonistki  2015

olej, płótno, 80 × 70 cm, 80 × 70 
cm, sygn. na odwrocie: Łukasz 
Jankiewicz 26.02.2015 Wrocław

Absolwent Architektury Wnętrz na 
Wyższej Szkole Humanistycznej we 
Wrocławiu. W 2011 roku przedsta-
wił w Browarze Mieszczańskim we 
Wrocławiu instalację „Z wnętrza 
do wnętrza”. W 2012 roku zdobył 
nagrodę Wydziału Promocji Urzędu 
Miasta Wrocławia na pokazie „Ubrać 
Wrocław” za strój inspirowany Iglicą.
Łukasz Jankiewicz inspiruje się im-
presjonizmem, wyrażając emocje na 
obrazach przez połączenie intensyw-
nych barw. Brał udział w wielu wy-
stawach w kraju i za granicą, w tym 
w zbiorowej wystawie w Londynie 
w 2014 roku.

Bryła nr 1  2015

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

W 2009 r. ukończyła Policealne Studium Plastycznym Colla-
ge w Warszawie na kierunku projektowanie i dekorowanie 
wnętrz. W latach 2009–2012 studiowała w Kolegium Sztuk 
Pięknych w Kazimierzu Dolnym (filia Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie) na kierunku grafika, zakończone 
w 2012 r. dyplomem licencjackim z wyróżnieniem Dziekana 
Wydziału Artystycznego UMCS. Następnie kontynuowała 
naukę na kierunku grafika na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie. W 2014 r. obroniła dyplom magisterski oraz 
aneks z malarstwa. Stypendystka rektora UMCS. Zdobyw-
czyni wielu nagród i wyróżnień: I miejsce w konkursie na 
plakat promujący rozwój technologii gazu skroplonego 
(LNG), 2014; III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym na ilustrację do tekstów piosenek Jeremiego 
Przybory. Wyróżnienia w konkursach: na plakat Aby każdy 
mógł powiedzieć: Wracam do domu! (2013); w konkursie 
na widokówkę Magia Dzielnicy Czterech Wyznań (2013) 
oraz w konkursie Wszystkie Barwy Unii Europejskiej (2013). 
Udział w wystawach m.in.: IV Przegląd Młodej Sztuki Świe-
ża Krew, Galeria SOCATO, Wrocław 2014; IV i VI Konkurs 
malarski Zadra 2011 i 2013, Galeria Zadra, Warszawa 2011 
i 2013; II, III, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na ilustra-
cję do tekstów piosenek Jeremiego Przybory, Kutno 2012, 
2013, 2014; Magia Dzielnicy Czterech Wyznań, Bike Cafe, 
Wrocław 2013; Wiersz+, Sopot 2013, Inspiracje Colorovo, 
Galeria ABC Data, Warszawa 2013; Autoportret z …, Lublin 
2012; Świat bez dyskryminacji, Koszalin 2012; Inspirację 
Marią Curie-Skłodowską, Lublin 2011. W swoich obrazach 
podejmuje różne zagadnienia dotyczące człowieka i prze-
strzeni społecznej oraz kulturowej, w jakiej na co dzień 
on funkcjonuje. Przedstawia to w sposób metaforyczny. 
Poprzez zastosowanie różnorodnych układów form geo-
metrycznych stara się stworzyć iluzję trójwymiarowej, abs-
trakcyjnej przestrzeni.

Łukasz 
Jankiewicz32 

Iwona Gabryś33 
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RED RAINY CITY  2015

olej, płótno, 93 × 72 cm., sygn. p.d. 

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 Koter34
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Dom Sandry  2015

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie: Małgorzta Łodygowska 2015 
„Dom Sandry”

Absolwentka PLP, które ukończyła z wyróż-
nieniem. Uczestniczyła w wystawach zbioro-
wych i indywidualnych. Została wyróżniona 
za prace z dziedziny malarstwa i fotografii. 
Realizuje się w także w projektowaniu gra-
ficznym. Żyje i tworzy w głuszy ziemi płoc-
kiej.

z cyklu Medytacje II  2015

olej, płótno, 65 × 92 cm, sygn. na 
odwrocie: TATAI

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

Małgorzata 
Łodygowska35 

TATAI36 
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Drzewo  2015

akryl, płótno, 
100 × 120 cm, sygn. p.d.: 
Magdalena Rytel

Absolwentka Liceum Pla-
stycznego im.Wojciecha 
Gersona w Warszawie oraz 
wydziału malarstwa w Eu-
ropejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie, gdzie stu-
diowała pod okiem rektora 
Antoniego Fałata. Dyplom 
z wyróżnieniem otrzymała 
na wydziale projektowania 
graficznego u prof.Juliana 
Pałki. Uczestniczka i lau-
reatka konkursów m.in. 
na biennale pasteli, sztuki 
książki, ilustracji (grand prix 
w pierwszej polskiej edycji 
Art. Battle) ; uczestniczka 
wielu plenerów oraz ak-
cji związanych ze sztuką 
w przestrzeni; zajmuje się 
ponadto aranżacją wnętrz, 
projektowaniem scenogra-
fii oraz malarstwem ścien-
nym i iluzyjnym. Od 2001r. 
członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków w War-
szawie.

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

Ukończył Wydział Malarstwa 
gdańskiej ASP, gdzie w 2008 
r. uzyskał dyplom w pracowni 
prof. J. Ostrogórskiego. Malu-
je odrealnione, surowe w swej 
prostocie pejzaże i kompozycje 
abstrakcyjne. Zajmuje się także 
witrażownictwem. Od 2010 r. 
jest członkiem kabaretu Limo. 
Obrazy znajdują się w wielu 
prywatnych zbiorach w kraju 
i za granicą (m.in.: w Kanadzie, 
Francji i Austrii).

Magdalena Rytel37 

Hugo Giza38 
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Portret mężczyzny IV  2015

akryl, spray, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: 
M. Rybka ’15 oraz opisany na odwrocie

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.

Mateusz Rybka40 

Pilotka  2015

olej, płótno, 80 × 90 cm, sygn. p.d.: 
MUŻYŁO’15

Ukończyła Liceum Plastyczne we Wrocławiu 
w 1999 roku. Studia artystyczne odbyła w la-
tach 2000–2004 na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała na 
wydziale wzornictwa przemysłowego pod kie-
runkiem prof. M. Jędrzejewskiego w 2004 roku. 
Brała udziału w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Dzieła artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą 
(Niemcy, Wielka Brytania). Laureatka prestiżo-
wego konkursu fundacji Tadeusza Kulisiewicza. 
Otrzymała stypendium artystyczne Ministra 
Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia arty-
styczne. W twórczości Sylwii Mużyło-Bajsaro-
wicz dominuje malarstwo figuratywne, głównie 
olejne. Zajmuje ją przede wszystkim człowiek 
i jego otoczenie. Jest również cenionym artystą 
fotografikiem.

Sylwia Mużyło-
-Bajsarowicz39
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Leila  2015

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

Koszalinianka, ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej 
Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portreto-
wą, street photo oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej 
jest świadomym zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna 
i żmudna budowa obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka 
o średnicy milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną 
refleksje. Laureatka nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, 
obecnie skupiona wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się 
w licznych zbiorach prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, 

Portugalia, Wielka Brytania). Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, 
stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze 
współczesną symboliką i językiem wyrazu. Zainteresowana wyłącznie 
kobiecym portretem. Kobiety artystka przedstawia na ogół w kluczo-
wym dla nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za 
chwilę się to stanie. Jest to magiczny moment, chwila kiedy zmienia 
się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć znaczenie. W maju 
2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair w Londynie.”

Katarzyna Kołtan41
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Matnia  2013

pastel, karton, 100 × 70 cm (w oprawie 125 × 95), 
sygn. l.g.

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat 
specjalizuje się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynami-
kę, kontrasty, buduje obrazy, niczym reżyser teatralny swoje 
spektakle. Surrealistyczną akcję, napięcie, uzupełnia kolo-
rem, 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 obra-
zu. 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 indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg 
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.

The door to the 
next level  2015

akryl, spray, 110 × 110 cm, sygn. 
na odwrocie

Architekt i malarka. Ukończyła 
studia na wydziale Architektury 
i Urbanistyki na Politechnice Bia-
łostockiej.Przez wiele lat realizo-
wała się zawodowo jako architekt 
i nauczyciel malarstwa, jednak 
od kilku lat zajmuje się już tylko 
malarstwem. Na jej indywidualny 
styl składa się ekspresja i bardzo 
dynamiczna paleta barw. Poszuku-
je przyjemnych uczuć, celem jest 
aby obrazy emanowały estetyczną 
przyjemnością. W twórczości odci-
na 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.

Aleksander Korman42

Marta 
Zawadzka43 
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Lodowisko  2014

akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 
KAMA’14 KAMILA MAKARUK

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych na wydziale wnętrz i scenografii. Zajmuje się 
różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, projek-
towanie wnętrz, scenografią filmową, designem.

Kapłanki  2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l. d.: PD, 2015

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

Kamila Makaruk44 

Paweł Dąbrowski45 
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Otwarcie   2014

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

Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi. Dyplom z malarstwa (Pejzaż. 
Studium światła) powstał na Wydziale Edukacji 
Wizualnej, w pracowni adiunkta dra Przemysława 
Wachowskiego (grudzień 2009 r.). Uczestnik wielu 
wystaw indywidualnych, między innymi: w Galerii 
„526” Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi (2011), 
w galerii Wolna przestrzeń” Wydzia- łu Sztuk 
Wizualnych ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi 
(2012), w galerii Maya w Toruniu (2012), w Ga-
lerii Domu Literatury w Łodzi (2013), w Galerii 
ECK „LOGOS” w Łodzi (2013), a także wystaw 
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. W swojej twórczości zajmuje się przede 
wszystkim malarstwem, nie stroniąc od innych 
dyscyplin sztuki tj. rysunku, fotografii oraz ikon.

Piramidy  2014

akryl, płótno, 50 × 70 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. 
Żebrowskiego; stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). 
Obecnie zajmuje się malarstwem naściennym, sztalu-
gowym, ilustracją oraz polichromią rzeźby.

Wojciech Kaleta46 

Maciej Wierzbicki47 
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ucieczka z miasta 
codziennosci  2015

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

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.

Forest  2007

olej, płótno, 100 × 160 cm, sygn. l.d. i na odwrocie

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

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

Piotr Szwabe48

Ewa Żochowska49 
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Wielki Kanion  2015

olej, płótno, 54 × 73 cm, sygn. p.d.

Od 2008 r. uczeń Liceum Plastycznego im. 
Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Tu malował 
i rysował pod okiem Pani profesor Grażyny 
Olczyk. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień 
na arenie międzynarodowej i krajowej. Uczest-
nik kilkunastu wystaw, w tym, w Pałacu Sztuki 
w Krakowie. W roku 2011 otrzymał stypendium 
artystyczne Marszałka Województwa Łódzkie-
go. W latach 2011 i 2012 został dwukrotnym 
stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za osiągnięcia artystyczne. W 2012 
roku zrobił dyplom z grafiki na ocenę celującą. 
Od tego samego roku, bez egzaminów wstęp-
nych został przyjęty na Akademię Sztuk Pięk-
nych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
na kierunek malarstwo. Tu malował pod opieką 
profesora Andrzeja Mariana Bartczaka, rysował 
w pracowni profesora Zbigniewa Purczyńskiego. 
Po urlopie dziekańskim, spędzonym na precyzyj-
nych studiach anatomii człowieka, w roku 2014 
został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie na kierunek malarstwo.

Przemiany 18  2014

olej, płótno, 85 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, 
dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia w 2009 r. 
Stypendystka Ecole Nationale Superieure des Be-
aux- Arts w Paryżu, w ramach programu Sokrates-
-Erasmus. Od 2014 środowiskowe studia dokto-
ranckie w ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, rysunkiem i fotografią. W twórczo-
ści artystki dominuje surrealizm, zwłaszcza idea 
łączenia w swobodny sposób różnych, pozornie 
odległych od siebie światów. Obecnie pracuje nad 
projektem malarskim opartym o tekst Alfreda Kubi-
na pt. „Po tamtej stronie”. 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 pokonkursowa 12 Międzynarodowy Je-
sienny Salon Sztuki- Medal Rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, BWA, Ostrowiec Świętokrzy-
ski, 2014.

Piotr Przybylski50 

Blanka Dudek51 
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Origami Geisha IV  2015

akryl, płótno, 110 × 30 cm, sygn. p. d.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warszawie, dyplom z malar-
stwa 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. Uzyskiwała 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 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.

W stronę słońca...  2015

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

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie – specjalizacja z ma-
larstwa 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 realizacjami artystycznymi (m.in. projekty witraży), nie rezygnowała 
z malarstwa. Nadal maluje, a inspiracje czerpie z otaczającej ją rzeczywistości. W ma-
larstwie szczególnie pociąga ją ekspresja, silne emocje, tajemnica, zabawa kolorem, 
symbolami, wolnymi indywidualnymi skojarzeniami na temat rzeczywistości i osobistych 
doświadczeń. Inspiruje ją taniec współczesny, teatr, wybrana muzyka, ludzka dusza, eg-
zystencja, ludzkie instynkty... Wystawiała m.in. w Akademii Centrum Kultury w Lublinie, 
Klubie Centrala w Lublinie oraz w Lipskim Centrum Kultury.”

Marta Kurczyńska52 

Danuta Wójcik53 
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Sen o Kazimierzu M.  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 ko-
lekcjach prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze sztuką 
i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysłodawca 
i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współczesnej na 
rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel je-
dynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, 
podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 do 13 
grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego wydawnictwa Zakaz 
Zawracania 1985–1986 , w którym ukazały się m.in. dwie książki 
Czyszczenie Dywanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofo-
nowa – Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów gazetek 

Mersapon. Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tym-
czasową siedzibą w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane 
zbiory i dokumentacja Galerii Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do 
Polski i następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi,w 2011 
r. zostały zaprezentowane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Ra-
dosława Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła 
się w ramach Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra 
Jach, Maciej Cholewiński. W 2011 r. odbyła się również wystawa 
„Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa Galerii 
Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazi-
mierzu M.” w Centrum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) 
projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys

Radosław Sowiak54 
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Akt 5 z serii 
„Zmysły 
Rozmysły”  2011

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

Ukończyła ASP w Warszawie, na 
kierunku architektura wnętrz. 
Mieszka i tworzy w Krakowie. 
Prowadzi działalność w zakresie 
profesjonalnego projektowania, 
która zajmuje się projektowaniem 
graficznym, malarstwem, grafiką 
warsztatową oraz organizacją wy-
darzeń artystycznych. Wciąż podej-
muje nowe wyzwania i poszerza 
zakres swoich działań o te, które 
dają możliwość twórczego

Natura  2010

fotografia cyfrowa, papier fotograficzny 
archiwalny, 1/6, 40 × 60 cm, 
sygnowany na odwrocie

Absolwent historii sztuki na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Warszawskiej Szkoły Fotografii. W swej 
twórczości podejmuje nieustanną próbę 
dotarcia do podświadomości zbiorowej 
społeczeństwa, w którym żyje. Jego fo-
tografie determinuje dążenie do wydoby-
cia z nieprzeniknionego bezkresu naszej 
podświadomości, tkwiących w niej ar-
chetypów oraz pragnienie wskrzeszenia 
zapomnianych mitów i nadania im aktu-
alnego sensu. W roku 2011 stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. W 2009 i w 2011 r. jego prace z cyklu 
„Eldorado” oraz „Lis Paweł” wystawiane 
były podczas warszawskiej Nocy Muzeów 
w praskim klubie „Pawiarnia”.

Marta 
Kozłowska55 

Marcin Libelt56 
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Toskania LII  2015

olej, płótno, 80 × 150 cm, 
sygn. na odwrocie: Jacek 
Malinowski olej 2015 
„Toskania LII”

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. 
Autor takich projektów jak: Ty-
dzień Kultury Chrześcijańskiej, 
Magazyn Sztuk, CAT3W – 
Centrum Aktywności Twórczej 
Trzeciego Wieku. W Magazynie 
Sztuk prowadzi zajęcia z rysun-
ku i malarstwa dla dorosłych. 
Realizuje projekty społeczne, 
artystyczne i kulturalne w ra-
mach Stowarzyszenia Wspie-
rania Aktywności Twórczej 
FreeArt,którego jest prezesem. 
„Moje obrazy to ciągłe poszu-
kiwanie ruchu, konfrontacja 
dynamicznych przestrzeni ze 
statyką płaszczyzn. Odkrywanie 
kinetyki koloru.”

Oranżeria  2015

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie

Malarka, twórczyni instalacji, projektów murali w prze-
strzeniach publicznych i prywatnych, projektantka biżu-
terii, rzeźbiarka, współzałożycielka artystycznej grupy 
Kalamarsada. W 2004 r. ukończyła studia wyższe na 
Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie 
na Wydziale Malarstwa Sztalugowego w pracowni 
prof. Stanisława Andrzejewskiego. W 2002 r. uzyskała 
dyplom z rysunku w pracowni dr Doroty Jajko – San-
kowskiej. Malarstwo prezentowała na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w Polsce i Wielkiej Bry-
tanii. Wybrane wystawy: 2006 – New Apple Or New 
idea?; 2007 – Volatile reality down the rabbit – hole, 
Londyn; 2008 – Wstrząśnięta tożsamość, Nakło; 2014 
– powołanie galerii Steps Gallery. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Jacek Malinowski57 

Katarzyna Rymarz58 



39

Apollon 
z Daglezowego 
gaju  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 cho-
dzi w malarstwie. Zatem do właściwego 
odbioru jego malarstwa nie jest konieczna 
znajomość jego biografii, gdyż biografia 
ta ujawnia się niejako sama- przemawia-
jąc poprzez płótna językiem wyjątkowym, 
specyficznym i indywidualnym, a przecież 
jednak znanym i rozpoznawalnym. Biogra-
fia artysty wyłania się zatem z jego obra-
zów . Jak zaznacza sam autor podstawą 
jest to aby dane dzieło przemawiało do 
tego jedynego odbiorcy ale przede wszyst-
kim uniwersalności ich przekazu- właśnie 
to odniesienie do doświadczenia ogól-
noludzkiego sprawia, iż czynią one takie 
a nie inne wrażenie i w przeciwieństwie do 
wielu dzieł współczesnych nie są „sztuką 
dla sztuki” i zachowują autentyzm, wcho-
dząc 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 opłaci. Niezwykle potrzebne 
jest u artysty poczucie wyjątkowości. Sztu-
ka to przeciwieństwo marketingu.

Pyza na polskich 
dróżkach  2011

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn.: p.d.PP11 
oraz na odwrocie: Paulina Poczęta 2011. „Pyza 
na polskich dróżkach”

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

Piotr Ignacy 
Kopczyński59 

Paulina Poczęta60 
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Dreams I  2014

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

Ur. w 1993 r. w Czerwonogradzie na Ukrainie, jest 
studentką Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk 
Pięknych (Wydział Malarstwa). Obecnie studiuje 
w ramach programu wymiany studentów na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Malar-
stwa). Działa na polu malarstwa, grafiki, instalacji 
oraz nowych mediów.

Ból dupy  2015

akryl, tusz, płyta, 70 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie

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

Hanna Shumska61 

Maciej Zych62 
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Równina  2015

akryl, płótno, 70 × 120 
cm, sygn. na odwrocie: 
Tomek Chodkowski 2015, 
akryl, 2015

Ur. w 1982 r. W 2010 r. 
uzyskał dyplom na Wy-
dziale Grafiki Warszawskiej 
ASP w pracowni Multime-
dialnej Kreacji Artystycz-
nej prof. S. Wieczorka. 
Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, oraz techni-
kami komputerowymi, 
krótkimi formami video. 
W większości prac ma-
larskich artysty, punktem 
wyjścia jest doświadcze-
nie pejzażu. Szczególnie 
zajmuje go zjawisko hory-
zontu, jego nieuchwytność 
i niepokój z tym związany, 
dla malarza widnokrąg po-
zostaje głównym źródłem 
fascynacji. 

Pejzaż z „Innego 
Świata”  2015

tech. własna, olej, płyta, 54 × 60 cm, sygn. 
p.d i na odwrocie, oprawa autorska

Zajmuje się malarstwem sztalugowym z pasją 
tworzenia, wrażliwością, determinacją realizo-
wanych wielokierunkowych poszukiwań, prze-
myśleń, inspiracji przetworzonych przez pryzmat 
widzenia „ Innego Świata”. W swoich pracach 
podzielonych na cykle przedstawia postacie 
z „Innego świata” również takimi są koty, ptaki, 
pejzaże nieistniejących miast oraz obrazy w któ-
rych rzeczywistość została zdematerializowana 
oraz kolaże różnego rodzaju. Ta, różnorodna 
twórczości – rozpoznawalna autora – wymyka 
się z klasyfikacji polegającej na wartościowaniu, 
przypisywaniu jej do któregoś z panujących 
w plastyce kierunków formalnych. Prace mu-
siały oddziaływać na odbiorców jeżeli pomimo 
różnic kulturowych znalazły się w zbiorach pry-
watnych w; Polsce, Norwegii, Danii, Holandii, 
Belgii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, 
Włoszech, Anglii, USA, Kanadzie i Singapurze. 
Członek; b.P.P.”Sztuka Polska” Oddział Kraków, 
nr ewid. 1810.

Tomasz Chodkowski63 

Wiesław Kozub64 
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Perseusz z głową Meduzy [za 
Cellinim]
odbitka srebrowa na papierze barytowym, nr 3/10, 
30 × 40 cm, p-p 50 × 70 cm,  
sygn.: Jarosław Jarema, Perseusz z głową Meduzy, 
ODB. 3/10

Jarosław Jarema, urodzony w 1974 roku. Fotograf. 
Mieszka i pracuje w Wałbrzychu. W swojej twórczość 
skupia się przede wszystkim na relacjach pomiędzy 
zastaną rzeczywistością a światem kreowanym, po-
między tym co realne a fantazją. Stara się przedstawiać 
balans pomiędzy tymi dwoma elementami. Wierzy 
w uniwersalność symboli i na tym buduje swój prze-
kaz. W swoich pracach sięga do odniesień do sztuki 
klasycznej – przede wszystkim malarstwa, ale również 
poezji łącząc je z elementami otaczającego nas świata. 
W fotografiach poszukuje relacji pomiędzy człowie-
kiem i przestrzenią. Pracuje w klasyczny sposób ro-
biąc zdjęcia na negatywie a następnie własnoręcznie 
odbitki na papierze barytowym. Brał udział w wielu 
wystawach indywidualnych[m.in: akt / Wałbrzych, / 
2012, Povidky / Nachod, Czechy / 2012, Messa in Sce-
na / Casarano, Włochy /2012, Retrospektywa / Tychy / 
2011, M, Walbrzych, 2013] oraz zbiorowych [I, II, III 
Triennale Fotografii Wałbrzyskiej 2007/2010 / 2013, 
AKT / Wrocław 2013, Jelenia Góra 2014, Wałbrzych 
2015, LOVE is in THE AIR – wystawa oraz aukcja sztu-
ki współczesnej / Warszawa / 2014, Modernistyczny 
Wałbrzych / Wałbrzych, / 2012, Uffo / Trutnov, Czechy 
/ 2012/, World Pinhole Day / Zamek Książ / 2012, Lens 
2015, Evanston, USA / 2015]. W 2014 roku pierwsza 
nagroda International Photography Award [IPA] w ka-
tegorii AKT oraz wyróżnienie na Moscow International 
Fotography Award [MIFA] 2014. Photoshootawards 
2015: pierwsza nagroda w kategorii „Freedom”, 
finalista kategorii „Urban”. Strona internetowa: www.
jaremaphotography.com

Nakryty jęzorem  2014

akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. p.d.: PZ

Absolwent Realizacji Tv PWSFTViT w Łodzi, Kultu-
roznawstwa w Warszawie, były student Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Multime-
diów. Prace artysty to przede wszystkim ekspresja, 
czarne poczucie humoru, synteza formy nawiązu-
jące do estetyki street artu, nowego ekspresjoni-
zmu czy niektórych dzieł polskiej sztuki plakatu. 
Artystyczne pola działań to film, sztuka wideo 
malarstwo, grafika.

Jarosław Jarema65 

Paweł Zakrzewski66
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STRAIN  2015

akryl, płótno, 90 × 70 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Rocznik 1975. Studia na ASP im. 
W. Strzemińskiego w Łodzi, dyplom 
w 2001 r. Ma w swym dorobku kil-
kanaście wystaw indywidualnych 
oraz udział w wielu wystawach 
zbiorowych. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Otwarta Pracownia w Kra-
kowie. Prace w zbiorach: Regionalna 
Zachęta Śląska, Katowice, BWA Ga-
leria Bielska, Bielsko–Biała, Centralne 
Muzeum Włókiennictwa, Łódź, Fun-
dacja Ateneum, Warszawa,Kolekcja 
Hestii, Sopot. Laureat licznych nagród 
i wyróżnień, m.in.: I Piotrkowskie 
Biennale Sztuki, ODA ART, 5 nagro-
da (2011),Nominacja do nagrody, 
Triennale Młodego Malarstwa im. 
M. Michalika, Miejska Galeria Sztuki, 
Częstochowa (2010) 39. Bielska Je-
sień,wyróżnienie EXITu, Bielsko–Biała 
(2009), 2–ga nagroda w konkursie 
„Artysta i jego dzieło” kwartalnika 
„Malarstwo Polskie”, Łódź (2007).

Wszystko  2014

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Artysta urodzony w 1987r. w Gródku podolskim na 
Ukrainie. Absolwentem Liceum Plastycznego o pro-
filu Ceramicznym w Olsztynie. W 2014 r. ukończył 
kierunek Malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Uczestnik plenerów oraz wystawach 
w kraju i za granicą, między innymi: międzynarodowy 
plener malarski „Widoki Torunia” i wystawa poplene-
rowej w Dworze Artusa (2010), wystawa zbiorowa 
w studenckiej niezależnej galerii „Błękitna Małpa” 
w Toruniu (2010), VII Międzynarodowy Plener Stu-
dencki pt. „Iława odbita w wodzie” (2011), wystawa 
zbiorowa poświęcona japońskiej sztuce „Haiga” w Pa-
lermo (2011), wystawa zbiorowa XVI Mogileńskich 
Spotkań Plastycznych w galerii „Lustro” w Mogilnie 
(2013), wystawie finałowea Biennale Ilustracji „47th 
Golden Pen of Belgrade” w Serbii (2013), Międzyna-
rodowe Biennale Sztuki „Wenecja Cieszyńska” w Cie-
szynie (2013), międzynarodowa wystawa finałowa 
konkursu „Rysować 2014” (2014).

Bartek 
Jarmoliński67 

Henryk Zagórski68 
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Dripping landscape III  2015

olej, płótno, 85 × 85 cm, sygn. l.d.

Ukończyła wydział malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom uzyskała 
z wyróżnieniem w 2007 r. pod kierunkiem prof. J. Pamuły. W trak-
cie studiów otrzymała Stypendium Ministra Kultury. W 2010 r. 
otrzymała nagrodę w konkursie malarskim organizowanym przez 
Fundację Kultury im. I. J. Paderewskiego oraz Medal ASP w Krako-
wie i wyróżnienie czasopisma „Sztuka.pl”.

Obok siebie  2015

akryl, tempera, płótno, 80 × 60 cm, sygn. 
na odwrocie: Sikorski 2015

Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku z 2011 roku. Zajmuje się 
malarstwem, grafiką warsztatową i kompute-
rową. Inspiracją jest dla niego człowiek oraz 
współczesny świat, który oddziałuje na różne-
go rodzaju schematy i zajścia codziennego ży-
cia. Proza życia bywa szara i monotonna, ale 
to w niej ukryty jest często wymowny przekaz 
o nas samych. Brał udział w wielu wystawach 
indywidualnych: Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot (2013), Teatr Miejski w Gdyni (2011), 
Projektornia GAK (2012) a także w wystawach 
zbiorowych: Młode Malarstwo w Gdańsku 
(2011), Gdański Park Naukowo-Technolo-
giczny (2011), Willa Lentza, Szczecin (2010). 
Zdobył także drugą nagrodę w konkursie „Po-
morska Grafika roku 2010” (linoryt), Gdańsk 
(2011), był także stypendystą Prezydenta 
Miasta Gdańska na rok 2010/2011.

Jagoda  
Kaczmarczyk-Hudzik69 

Adam Sikorski70 
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Ostrożnie z życzeniami  2015

akryl, płótno, technika własna, 120 × 80 cm, sygn. l.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 kontynuuje indywidualna 
pracę twórczą oddając się malarstwu i projektowaniu scenografii do przed-
stawień 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, pozwalając im samym opowiadać własną, krótką historię na moment 
zatrzymaną w obrazie.

Paris „Montmartre II”   
2012. Druga część monumentalnego tryptyku „Montmartre”

akryl, płótno,120 × 200 cm, sygn. NK NKarasińska.

Absolwentka malarstwa wrocławskiej ASP. Stypendystka Rektora ASP 
we Wrocławiu (2011/2012). Laureatka 22. Ogólnopolskiego Przeglądu 
Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”Absolwentka malarstwa wro-
cławskiej ASP. Stypendystka Rektora ASP we Wrocławiu (2011/2012). 
Laureatka 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMO-
CJE 2012” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uczestniczka wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. zbiorowej wy-
stawy „Breslau – Florencja” w AllerArt Bludenz, Austria. Jej malarstwo, 
to synonim drogi. Odnosi się do osobistych podróży. Prace osiągają 
różne formaty, jak daleka, czy bliska może być wędrówka.

Mirella Stern71

Natalia Karasińska72 
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Chłopcy, z cyklu „Dekonstrukcja 
zdarzeń”  2015

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany na odwrocie

Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w 2005 r. w Pracowni Malarstwa prof. Z. Blu-
kacza, dyplom dodatkowy z projektowania plakatu 
w Pracowni prof. R. Kalarusa. Obecnie wykładowca na 
Wydziale Artystycznym tej akademii, gdzie w 2009 r. 
uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk pięknych. Au-
tor 13. wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 100. 
wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W 2003 r. 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, a w 2008 r. Stypendium Marszałka Województwa 
Śląskiego. Jest laureatem nagrody w konkursie Samsung 
Art Master (Fabryka Trzciny, Warszawa, 2004). W 2005 r. 
otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Plakatu w Krakowie 
(Pałac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych); 
w 2009 r. – wyróżnienie na 39. Biennale Malarstwa „Biel-
ska Jesień”; w 2012 r. nagrodę na Międzynarodowym 
Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.

Północ  2013

olej, płótno, 120 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka PLSP w Koszalinie i ASP we Wrocławiu. Dyplom z malar-
stwa sztalugowego pod kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego oraz 
z zakresu projektowania malarstwa w architekturze pod kierunkiem prof. 
Adama Chmielowca. Częścią jej pracy dyplomowej były też dwa aneksy: 
z rysunku pod kierunkiem prof. Przemysława Pintala i scenografii pod 
kierunkiem prof. Aleksandra Maksymiaka. Stypendystka Accademii di 
Belle Artii we Włoszech. Poza malarstwem zajmuje się również sceno-
grafią teatralną. Wybrane wystawy: 2014 – „O Północy”, wystawa indy-
widualna, CK Agora we Wrocławiu; 2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria 
Sztuki Disegno, BTD Koszalin; 2012 – „Woliery III”, wystawa zbiorowa 
w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu.

Piotr Kossakowski73 

Dominika 
Chochołowska-Bocian74
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Ale o co kaman!  2015

olej, płótno, panel, 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: E.N oraz na odwrocie: Ewa 
Najdenow; „Ale o co kaman!?”; 2015

Mieszka i tworzy w Warszawie. Absolwent-
ka wydziału Rysunek i Malarstwo na ASP 
w Łodzi. Malarstwem i fotografią zajmuje 
się od kilkunastu lat. Jej życiowym motto 
jest zdanie: „Wolność to możliwość wy-
boru”. W malarstwie odnajduje zarówno 
jedno jak i drugie. Bułgarskie korzenie 
artystki, pamięć południowych smaków, 
zapachów, barw i ludowej, bałkańskiej 
muzyki prawdopodobnie wpływa na to, 
że jej artystyczne poszukiwania idą w kie-
runku ostrych rozwiązań kolorystycznych 
i mocnych energetyzujących kontrastów. 
Zachęca widza do odszukiwania w moich 
pracach swojej własnej wolności i energe-
tyzujących tęsknot.

Kobieta z szalem  2014

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: 
K.Rubinkowska ‘14

Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. Jac-
ka Malczewskiego w Częstochowie, w 2002 r. 
dyplom z ceramiki artystycznej. Studiowała 
w Krakowie sztukę projektowania odzieży 
oraz na częstochowskim Instytucie Plasty-
ki przy Akademii Jana Długosza. Podczas 
trzyletniego pobytu w Wielkiej Brytanii była 
członkinią Społeczności Artystów Polskich 
w Nottingham.Uzyskała dyplom grafika 
komputerowego w Warszawskiej Szkole 
Reklamy.Cechą jej obrazów jest wspaniała 
kolorystyka. Umiejętne mieszanie barw na 
płótnie sprawia, że obrazy wyrażają emocje 
i pozytywne nastawienie artystki do świata. 
Brała udział w zbiorowych i indywidualnych 
wystawach w ramach Państwowego Liceum 
Plastycznego im. Jacka Malczewskiego oraz 
Instytutu Plastyki przy AJD w Częstochowie. 
Wystawiała obrazy na aukcjach charytatyw-
nych w Nottingham. Jej autorska wystawa 
prac miała miejsce w Białym Borku w Czę-
stochowie w 2012 r. A także w Boulangerie 
w Częstochowie w 2014 r.Jest w trakcie przy-
gotowywania prac na swoją pierwszą wysta-
wę w Warszawie.Artystka odbywa częste po-
dróże do Francji, gdzie tworzy pod wpływem 
paryskiego Impresjonizmu.

Ewa Najdenow75 

Katarzyna 
Rubinkowska76 
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Różyczka  2014

olej, płótno, 50 × 30 cm, sygn. p.d.: Monika Panek ’14

Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, specjalizacja malarstwo. Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa Zbigniewa Bluka-
cza i pracowni rysunku Janusza Karbowniczka. Laureatka 
miejskiego stypendium artystycznego Prezydenta Miasta 
Sosnowiec w latach 2009 – 2013. Stypendystka Rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 roku 
prezentowała swoje prace na 23 Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Malarstwa Młodych Promocje 2013 w Legnicy, finale 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 
w Warszawie oraz VI konkursie malarskim Galerii Zadra 
w Warszawie gdzie otrzymała wyróżnienie. W 2014 roku 
uzyskała nominacje do nagrody głównej w V Ogólno-
polskim Konkursie im. Mariana Michalika, Triennale Ma-
larstwa Częstochowa 2013/2014. Uczestniczka wystaw 
i przeglądów artystycznych w kraju i zagranicą. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Bez tytułu  2015

olej, płótno, 75 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1966 r. w Łodzi. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 1991 r. w pracowni 
rzeźby prof. Leona Podsiadłego obronił dyplom magi-
stra sztuki. Uprawia rzeźbę i malarstwo. Swoje prace 
prezentował na krajowych i zagranicznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych

Monika Panek77 

Piotr Butkiewicz78 
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Pokusy  2014/2015

olej, płótno, 60 × 60 cm, (poliptyk 9 sztuk 20 × 20 cm), sygn. 
na odwrocie

Absolwentka Studiów na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie w latach 1985–1990. Dyplom z wyróż-
nieniem w Pracowni Malarstwa prof. Stefana Gierowskiego 
i w Pracowni Problemów Plastycznych w Architekturze , prof. 
Ryszarda Winiarskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w 1991 roku. Mieszka w Warszawie , 
uprawia malarstwo. Brała udział w wystawach indywidualnych: 
Galeria „Elektoralna” (Warszawa, 1991), „Od tego nie uciek-
niesz” w Galerii „Dziekanka”, (Warszawa, 1992) „Osoby”, Galeria 
„Test” (Warszawa, 1992), „Osoby II”, Galeria „Styk”(Warszawa, 
1992), „Malarstwo” Galeria „Art.” (Warszawa, 1995), „Reflek-
tionen”,’Galerie Est Art. Kunsthandel”(Berlin, 1997), “Album”, 
Galeria „Art”, (Warszawa, 1999), „Wczoraj”, Galeria ”Promocyj-
na”(Warszawa, 2000), „Portrety Portretów”, Galeria „Fret@Por-
ter” (Warszawa, 2002), „Mieszane Towarzystwo” Galeria „Pro-
mocyjna”, (Warszawa, 2005), „Malarstwo – Walking Art Tour”, 
Hotel “Polonia” Palace, (Warszawa, 2005), “Europa w sepia”, 
Galeria “Art” (Warszawa, 2007), „Tabliczki Mnożenia”, Galeria 
Klimy Bocheńskiej, (Warszawa, 2009), „Aniołki” Galeria „2 B+ R 
(Warszawa, 2010), „Po 23 latach”, Galeria „Konduktorownia”, 
(Częstochowa, 2011), „Drugie życie przedmiotów”, Cenzura, 
Mysia 3, (Warszawa, 2012), „Bogna Gniazdowska , Malarstwo” 
– „Modernizm Design”, (Warszawa, 2014), „Fragmenty Większej 
Całości”, Galeria Projektantów „Graże” (Warszawa, 2015), a tak-
że w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: „34Raume” Statliche 
Kunsthale , (Berlin, 1992), „Najgroźniejsze pędzle”, Muzeum 
Narodowe Królikarnia (Warszawa, 2000), „Dom Kobro” , Galeria 
„Kobro”ASP (Łódź, 2012).

Pejzaż_II  2011

rysunek, piórko, tusz, kaszerunek, 24,5 × 15 cm, sgn. p.d. : 
Maria Domalewska 2011

Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze 
o specjalizacji: snycerstwo, ukończyła w 2007 roku. Student-
ka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki 
w Cieszynie na kierunku: grafika. Obecnie w trakcie realizacji 
dyplomu magisterskiego. Dyplom licencjacki zrealizowany w pra-
cowni 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 Bydgoszczy 
z udziałem profesorów oraz studentów, Koła Artystyczno – Na-
ukowego Litografów „Kurant” w galerii „Na Starówce” w Żorach 
– 2013 rok.

Bogna Gniazdowska79

Maria Domalewska80 
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Smużenie  2015

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

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

When the music is 
gone  2010

akryl, płótnom 80 × 90 cm, sygn. na 
odwrocie: Rafał Wysocki 2010

Studiował na Wydziale Wzornictwa Prze-
mysłowego krakowskiej ASP, a następnie 
w Instituto Europeo di Design w Medio-
lanie oraz Bielefeld University of Applied 
Sciences. Swoją twórczość prezentował na 
wystawach w Galerii Zamek w Poznaniu 
oraz w Galerii Stalowej 52.

Dominik Smolik81 

Rafał Wysocki82 
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strategia, 
realizacja  2015

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. 
M. Szyszlak 2015

Artystka urodzona w 1988 Dukli na 
Podkarpaciu. Absolwentka Liceum 
Plastycznego im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Kośnie. W październi-
ku 2014 roku obroniła dyplom na 
Wydziale Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki Krakowskiej ASP na 
kierunku konserwacja rzeźby. Swoje 
prace prezentowała na wystawach 
poplenerowych oraz ekspozycjach 
zbiorowych.

Port 2 – Cisza przed 
sezonem
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. p. d.: ed, 
2013

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

Magdalena 
Szyszlak83 

Edyta Duduś84 
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Koleiny  2012

olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. p. l.: Łukasz Kamiński

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

Żołnierze  2002

olej, płótno, 48 × 56 cm, sygn, l.d.: Jacek | Łydżba 
| 2002

Absolwent ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnie-
niem obronił w 1994 r. w pracowni plakatu prof. Ma-
cieja Urbańca. W latach 1989–94 studiował w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1995 r. 
pracuje jako asystent, a od 2002 – jako adiunkt w tej-
że uczelni, gdzie wykłada w pracowni projektowania 
graficznego. Swoje prace prezentował na kilkunastu 
wystawach indywidualnych: m.in. Collage, Galeria OK, 
Brwinów 1993, Galeria Promocyjna, Warszawa, 1995; 
Galeria Art Warszawa, 1997, 2000, 2002; Wycinanki, 
Galeria Pałac, Warszawa, 1999; Dom Orit, Warszawa, 
1999; Galeria 99, Warszawa, 2001; Galeria PZU, War-
szawa2001; Oblicza Aniołów, Biblioteka Główna WSP, 
2002;. Warszawa, 2002,2003. W 1999 r. otrzymał 
nominację do Paszportu Polityki.

Łukasz Kamiński85 

Jacek Łydżba86 
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Aż włos się jeży  2014

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

Ur. w 1981 r., absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obroniła 2008 r. na Wydziale Edu-
kacji 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 sztuki, to przekonanie przemyca w swych pracach stosu-
jąc różne konwencje. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka 
wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 – „Inspiracje filmowe” 
– Muzeum Kinematografii, Łódź; 2014 – „Artygiel” – 2 kielecka wy-
stawa artystów regionu; 2012 – „12 + 1” – Pedagogiczna Biblioteka 
Publiczna, Zgierz; 2011 – „Notatki”, Galeria Widok, Łódź; 2009 – 
„Akcja Re:akcja”, Muzeum Sztuki 2, Łódź.

Monika Dałek87
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Cuff links 1  2015

Spinki do mankietów, srebro, 20 × 10 × 15 mm, 1/1.  
Każda odlana w oddzielnej dębowej formie

Projektant i artysta urodzony w Warszawie. Ukończył studia ar-
tystyczno-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 organizację Cooking Objects, zajmującą 
się promowaniem rękodzieła i designu w celach edukacyjnych, 
jak również tworzeniem, jako kreatywnej aktywności wspo-
magającej dobre samopoczucie. Współpracuje 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 parkach dla Parku Narodowego Zion w Utah w Stanach 
Zjednoczonych.

Sześcian  2015

ceramika szkliwiona, szkliwo krystaliczne, autor 
szkliwa Andrzej Mędrek, 24/16/10 cm, sygn. 
nazwiskiem

Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni 
prof. J. Nowakowskiego na ASP im. Jana Matejki w Kra-
kowie. W 2009 r. zdobył wyróżnienie w konkursie na 
pomnik Jana Matejki w Krakowie

Julian Komosa88

Zbigniew Blajerski89 
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Żubry  2014  

Red, Pop, Pollock, Yellow, Matisse

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, 11 × 7 × 14 cm, modele Model Red malowany naszkliwnie z przereagowanym złotem. 
Edycja nielimitowana. Od spodu figurek loga autora oraz opisy numeryczne: 138/2014, 165/2014, 181/2014, 189/2014, 198/2015

Przed i w trakcie studiów członek grupy Ruchome Święto. Po ukoń-
czeniu studiów z środków zdobytych dzięki nagrodom i wyróżnieniom 
w konkursach malarskich i Nagrody Artystycznej Miasta Kraków za-
kupił pierwszy piec do wypału ceramiki i założył studio rzeźbiarskie, 

w którym wykonał wiele zleceń kontraktowych dla instytucji publicz-
nych, muzeów, kościołów i na zlecenia prywatne. Zdobywca nagród 
i realizacji w konkursach rzeźbiarskich. W roku 2013 założył wraz 
z menadżerem projekt Dydodecor,

Mariusz Dydo90
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