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WYSTAWA JUBILEUSZOWA  
50 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 6 CZERWCA • GODZ. 17

SOPOCKI DOM AUKCYJNY  
SOPOT • UL. BOH. MONTE CASSINO 43



WYSTAWA�POŁĄCZONA�ZE�SPRZEDAŻĄ

13�CZERWCA�–�4�LIPCA�2015�r.

Sopocki�Dom�Aukcyjny,�Galeria�Sztuki�Współczesnej�SDA,�ul.�Boh.�Monte�Cassino�43,�Sopot

WALDEMAR ŚWIERZY

Nie tylko jazz



 

młoda
sztuka

WYSTAWA JUBILEUSZOWA: 23 MAJA – 6 CZERWCA

WERNISAŻ: 23 MAJA (SOBOTA), GODZ. 17

50 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 6 CZERWCA 2015 • GODZ. 17
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • SOPOT • UL. BOH. MONTE CASSINO 43

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 

500 zł

Sopocki Dom Aukcyjny
ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-768 Sopot

PATRONI



50 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI
SOPOT • 6 CZERWCA 2015 • GODZ. 17

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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Pozycja Aukcja Imię i nazwisko Tytuł Wynik

1 25 AMS Zofia Błażko Bez tytułu, 2013 17 000 zł

2 39 AMS Sonia Ruciak Cel, 2014 14 500 zł

3 39 AMS Zofia Błażko Autoportret z Sacre Coeur, 2014 12 000 zł

4 39 AMS Adam Bakalarz GA40.232 z cyklu Zawodnicy 11 500 zł

5 44 AMS Katarzyna Kołtan Sigrun, 2014 11 000 zł

6 32 AMS Zofia Błażko Klaudia 10 000 zł

6 5 AMS Zofia Błażko Sen, dyptyk, 2011 10 000 zł

6 25 AMS Renata Godlewska Rozstanie 10 000 zł

7 39 AMS Katarzyna Kołtan Favia, 2014 9 600 zł

8 43 AMS Sonia Ruciak Poszukiwanie, 2014 9 000 zł

9 13 AMS Zofia Błażko Niebieski koc, 2012 8 700 zł

10 35 AMS Zofia Błażko Dziewczyna z pieskiem 8 500 zł

Katarzyna Dąbrowska, Dilan Abdulla, Dorota Kulawczuk-Szostek, SDA Modern

Agnieszka Dulęba, Marta Kurczyńska, SDA Warszawa
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Szanowni Państwo
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog Jubileuszowej, 50 Aukcji 
Młodej Sztuki. Dla całego naszego Zespołu jest to niezwykle podniosła okoliczność, 
również dlatego, że ta wyjątkowa aukcja zbiegła się z 25-leciem Sopockiego Domu 
Aukcyjnego.

Przy okazji każdego jubileuszu przychodzi moment na refleksję i podsumowanie 
wyników dotychczasowej ciężkiej pracy, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. 
1 Aukcja Młodej Sztuki zorganizowana została  w sierpniu 2010 roku. W ciągu 5 lat 
przygotowaliśmy jeszcze 48 takich wydarzeń, podczas których sprzedaliśmy 3307 
niepowtarzalnych prac artystycznych za łączną kwotę 4 210 900 zł. Ta niebagatelna 
suma jest doskonałym wyznacznikiem tego, jak bardzo zmienia się rodzimy rynek 
sztuki i jak znacznie zwiększa się popyt na sztukę w Polsce. Tym, co zawsze wzbudza 
największe emocje są rekordy jakie padały na naszych aukcjach. Obok przedstawiamy 
listę 10 najwyższych wyników aukcyjnych, jakie padły na poprzednich 49 licytacjach.

Dzięki Aukcjom Młodej Sztuki wielu współpracującym z nami Artystom udało się 
z sukcesem wejść na rynek – zostali zauważeni nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 
Możliwość stałego tworzenia i sprzedaży swoich dzieł pozwoliła im na ustabilizowanie 
sytuacji finansowej i tym samym spokojne rozwijanie swoich umiejętności i talentu. 
Nasi Klienci natomiast, dokonując zakupów podczas aukcji, wzbogacili swoje wnętrza 
o unikalne dzieła sztuki debiutujących, polskich twórców. Wielu, rozpoczynając od 
nieśmiałych zakupów rozwinęło swoje zainteresowania tworząc niezwykle bogate 
kolekcje. 

Nasze oferty aukcyjne zawsze przygotowywaliśmy z myślą o wymagających odbiorcach, 
których gusta są bardzo zróżnicowane – nie inaczej jest tym razem. Na tę szczególną 
okoliczność postaraliśmy się zdobyć nie tylko prace Artystów, którzy regularnie z nami 
współpracują, ale także tych, którzy nie gościli w naszej galerii od dawna lub pojawią 
się u nas po raz pierwszy. Wszystkich ich łączy to, że są to rewelacyjni, najbardziej 
aktywni i rokujący twórcy. 

Tak niepowtarzalną ofertę postanowiliśmy poprzedzić dwutygodniową Wystawą 
Jubileuszową, której wernisaż odbędzie się 23 maja w siedzibie Sopockiego Domu 
Aukcyjnego w Sopocie. Także z tej okazji zdecydowaliśmy wyjątkowo zrezygnować 
z naszej stałej rubryki „Artysta na start” oraz przyjąć w katalogu kolejność alfabetyczną, 
gdyż uznaliśmy, że każdy z Artystów reprezentuje bardzo wysoki poziom i nie sposób 
wyróżnić jednej z tych osób. Niezmienna pozostaje jednak przyjęta i sprawdzona 
podczas 49 poprzednich licytacji formuła aukcyjna z ceną wywoławczą 500 zł. 
Wierzymy, że tak doskonałe obrazy obronią się same i także Państwo dostrzeżecie 
potencjał, piękno i wartość tych dzieł.

Mamy nadzieję, że w naszej bogatej i unikalnej ofercie odnajdziecie Państwo coś 
co dla siebie. Życzymy samych owocnych licytacji i wielu przyjemności związanych 
z obcowaniem z młodą sztuką.

Dilan Abdulla
Koordynator Aukcji Młodej Sztuki
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Rynek dzieł sztuki w Polsce tworzyli wyjątkowi ludzie. Powołali do 
życia firmy będące do dziś filarami naszej branży, mające wpływ na 
późniejszy rozwój rynku. Do grona tych osób zaliczam Mirosława 
Nienartowicza, Jacka Cieślaka i niezastąpionego Jacka Kucharskiego. 
Ich Sopocki Dom Aukcyjny to jedna z najważniejszych firm na rynku. 
25-lecie istnienia Sopockiego, to świadectwo historii polskiego ryn-
ku sztuki. Rozpoczęli działalność jako jedni z pierwszych, już w 1990 
roku, na fali transformacji gospodarczej. Z czasem stali się najwięk-
szym domem aukcyjnym, mającym swoje salony w Warszawie, Krako-
wie, Gdańsku i oczywiście w Sopocie.

Śledzę ich poczynania od samego początku współpracy z Artinfo, od 2000 roku. 
W tym czasie Sopocki Dom Aukcyjny zmieniał się i rozwijał. Ale jedna rzecz myślę była 
niezmienna. Atmosfera. W Sopockim Domu Aukcyjnym zawsze panowała przyjazna, 
wręcz rodzinna atmosfera. Duża w tym zasługa właścicieli, dbających o swoich pra-
cowników i dobry klimat pracy. 

Początkowo zaskoczeniem było dla mnie, że Sopocki nie prowadził aukcji dzieł sztuki. 
Dlaczego? Myślę, że po prostu nie musieli. Doskonale wykorzystywali swój potencjał 
i dobrze czuli się na rynku pozaaukcyjnym. Nikt nie znał lepiej rynku na Wybrzeżu, 
z czasem stworzyli wokół siebie szerokie grono wiernych klientów i kolekcjonerów.

Wydarzenia na rynkach finansowych w 2009 roku, przyniosły zmiany także na rynku 
dzieł sztuki. Nastąpiła silna dominacja aukcji, jako głównej formy sprzedaży. To dało 
impuls do zmian w Sopockim Domu Aukcyjnym. Efekt – w krótkim czasie przeprowa-
dzili ponad 100 aukcji. W 2010 roku jeszcze nieśmiało, odbyły się tylko 3 aukcje. Już 
w 2013 roku przeprowadzono ich aż 31, a w 2014 – zorganizowano 28 aukcji dzieł 
sztuki. Wynik imponujący, wpisujący się w nowe realia rynku.

Od początku aukcje miały ciekawą ofertę. Odzwierciedlały wszechstronność domu au-
kcyjnego, wypracowaną przez lata obecności na rynku. Zorganizowano m.in. wiele 
ciekawych specjalistycznych, tematycznych aukcji. Były to często autorskie projekty So-
pockiego – Aukcja map i rycin południowego Bałtyku, Sztuka Dalekiego Wschodu, czy 
Aukcja Map i Widoków Ziem Polskich. Odbyło się także wiele aukcji malarstwa, rzemio-
sła i biżuterii, zegarków, variów oraz fotografii, oferowano plakaty, komiksy i obiekty 
designu. 

Największym kapitałem stały się jednak aukcje Młodej Sztuki. Jubileuszowa, 50-ta edy-
cja to nie tylko rekord wśród domów aukcyjnych, to również ważny wkład w promocję 
młodych twórców. Aukcje młodej sztuki są szansą zaistnienia dla wielu artystów, są ich 
wizytówką i pierwszym krokiem na komercyjnym rynku. Wszystkie aukcje Sopockiego 
Domu Aukcyjnego wpisują się w działania promujące ideę kolekcjonowania, dla wielu 
kolekcjonerów są szansą zdobycia pierwszych doświadczeń i źródłem wiedzy o rynku.

Na zakończenie, chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, myślę że zapomniany. Sopoc-
ki Dom Aukcyjny był pierwszą firmą na rynku, która przeprowadziła aukcję internetową 
na własnych stronach w internecie. Można powiedzieć, wprowadzili ten rodzaj aukcji 
na rynek. Pierwsza aukcja odbyła się od 17 czerwca do 1 lipca 2002 roku. Co ciekawe, 
zlecenia były przyjmowane telefonicznie! Jednak przebieg licytacji i finał aukcji obser-
wowaliśmy wyłącznie na stronie. Był to ważny wkład w rozwój rynku. Dwa miesiące 
później internetowe aukcje ruszyły także na stronach portalu Artinfo.pl. 

Obecnie Sopocki Dom Aukcyjny nadal zajmuje jedną z najważniejszych pozycji na ryn-
ku. Jest liderem pod względem liczby salonów i ilości organizowanych aukcji. Ludzie 
tworzący wizerunek tej firmy, działają z pasją i zaangażowaniem.

Życzę im wielu sukcesów, na kolejne długie lata działalności.

Rafał Kamecki
Portal Artinfo.pl

25 LAT SOPOCKIEGO  
DOMU AUKCYJNEGO
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PRZEDAUKCYJNE ABC
Pierwsze kroki na rynku sztuki coraz częściej stawiają młodzi kolekcjonerzy, 
zaczynając właśnie od aukcji sztuki najnowszej. Młodzi artyści stanowią dziś 
bardzo mocny segment oferty wielu polskich domów aukcyjnych – stoją za 
rosnącymi wolumenami sprzedaży, ale i pozwalają na dotarcie do nowych 
odbiorców: młodszych amatorów unikatowych przedmiotów, którzy szuka-
ją sposobu na oryginalne wyposażenie domu lub na rozpoczęcie poważnej 
przygody z kolekcjonowaniem. W atrakcyjnej cenowo i niezwykle szerokiej 
zarazem ofercie łatwo można się zgubić. Jak wybrać najbardziej wartościowe 
obiekty? 

Po pierwsze: śledzić rynek. 

Prace powstałe w ostatnim dziesięcioleciu, czyli te z ofert aukcji młodej sztuki, zalicza 
się do najbardziej ryzykownych, o ile myślimy nie tylko o dekoracji, ale także o ulo-
kowaniu oszczędności. Historia polskiego rynku zna wiele przypadków, kiedy dzięki 
wprawnym oczom kolekcjonerom udało się za kilka tysięcy złotych kupić prace po-
czatkujących twórców, których wartość w dosłownie kilkuletnim horyzoncie czasowym 
wzrosła nawet o kilka tysięcy procent. Oczywiście wszystkim kupującym na rynku sztuki 
najnowszej marzy się trafienie na następcę Wilhelma Sasnala czy Rafała Bujnowskiego. 
Tu jednak oprócz szczęścia liczy się i wiedza historyczno-artystyczna, i świetna znajo-
mość rynku, i wspomniane wyrobione oko kolekcjonera. 

Niezwykle istotne są także okoliczności – to, jakie galerie stoją za sukcesem artysty i ja-
kie są ich starania o to, by był dobrze widoczny w świecie artystycznym. Warto zwrócić 
uwagę na to, jacy kuratorzy podejmują z nim współpracę i czy zabiegi te przekładają 
się na jego obecność na przykład w rankingach najlepiej rokujących polskich twórców. 
O potencjale artysty mówią obecność w ważnych kolekcjach polskich i zagranicznych, 
udział w wystawach w istotnych centrach kulturalnych (tak indywidualnych, jak i zbio-
rowych), reprodukcje w katalogach i biuletynach, nagrody i wyróżnienia, czy w końcu 
partycypacja w targach sztuki, które niejednokrotnie stanowią kamień milowy w karie-
rze początkującego twórcy. 

Po wtóre: oglądać. 

Aby poznać faktyczne walory artystyczne dzieła sztuki, warto nie tylko zaopatrzyć się 
w drukowany katalog, (który lepiej niż monitory czy wyświetlacze odzwierciedli barwy), 
ale przede wszystkim odwiedzić wystawę przedaukcyjną. Oprócz kolorów, faktur i de-
tali, których często nie zobaczymy na reprodukcjach, będziemy mogli przyjrzeć się sta-
nowi technicznemu – samych prac, jak i ewentualnych opraw. Pierwsze kroki w ocenie 
dzieł sztuki warto stawiać z doświadczonymi ekspertami, którzy pomogą w dokonaniu 
wyboru. 

Oglądać trzeba także ze względów edukacyjnych – im więcej obcujemy z dziełami sztu-
ki (nie tylko tymi na sprzedaż), tym lepiej orientujemy się w ich walorach estetycznych, 
uwrażliwiamy się, wyrabiamy i gruntujemy własne wyczucie smaku. Właśnie ono może 
stać się w przyszłości podstawowym kompasem przy kolejnych wyborach i tworzeniu 
pięknej, spójnej kolekcji. Czynnik emocjonalny to bodaj najważniejszy aspekt zbierania 
dzieł sztuki – w końcu zakupione prace mają szansę być częścią naszego codziennego 
życia przez kolejne dziesięciolecia. 

Iwona Żelazna
koordynator Art Concierge
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Bez tytułu  2013

olej, płótno, 170 x 140 cm, sygn. na odwrocie: Sandra Arabska

Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wydziału 
Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2007 
obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka Cze-
śnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego, 
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego 
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta 
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni Na-
grody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej boli” 

w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Brała udział 
w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”, 
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus, 
Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy 
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate, 
Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej 
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych 
obrazów”, ZPAP, Warszawa.

Sandra Arabska01 

To co przede wszystkim zwra-
ca uwagę w obrazach Sandry 
Arabskiej to jej znakomity 
warsztat malarski. Maluje ona 
wielkoformatowe płótna, na 
których przedstawia monu-
mentalne kobiece akty. Nie 
widzimy twarzy modelek – bo 
nie na nich skupia się artystką. 
Tym co zajmuje Arabską jest 
wyłącznie ciało – jego relacje 
ze światłem i cieniem. Artysta 
maluje swoje obrazy nakłada-
jąc na siebie kolejne warstwy 
laserunku, dzięki czemu jej 
dzieła uzyskują niebywałą 
głębię. Ciała przedstawiane są 
zawsze z największą precyzją 
i stanowią tym samym dosko-
nałe studia anatomiczne.



9

ST505 z cyklu „Zawodnicy”  2015

akryl, płótno, 80 x 120 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1989 r. Student Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
Dyplom licencjacki obronił w 2013 pod kierunkiem dr. Stanisława 
Cholewy w pracowni wklęsłodruku, gdzie kontynuuje pracę twórczą. 
Obecnie zajmuje się malarstwem, oraz projektowaniem graficznym. 
Jego prace znajdują się w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Wy-
brane wystawy: 2014 – Wystawa zbiorowa, Galeria Lameli, Kraków; 

2014 – „Metafory”, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; 2014 – 
Wystawa zbiorowa, Galeria Hortar, Tanrów; 2014 – „Przemieniony”, 
Galeria Plus, Kraków; 2013 – „Action Calling”, Macerata, Włochy; 
2013 – Wystawa zbiorowa, Galeria MINI, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Memphis College of Art, Memphis, USA.

Adam Bakalarz02

Adam Bakalarz to bardzo obiecujący twórca, którego prace, 
pomimo młodego wieku, odznaczają się ogromną dojrzałością 
artystyczną. W swojej sztuce, zarówno w malarstwie jak i grafice, 
skupiony jest na problematyce ruchu, formy i jej relacji z przestrze-
nią. Bohaterami jego obrazów są figury, będące syntetycznymi 
przedstawienia ludzkiego ciała, ujęte w niezwykle skomplikowane 
układy. Prace artysty cechuje doskonałe wyczucie kompozycji oraz 
umiejętność łączęnia szorsktkiej i chropowatej faktury „postaci” 
z gładko malowanymi przestrzeniami tła. Dynamiczne figury Baka-
larza kojarzyć można z rzeźbami z nieobronionego metalu, a ich 
kształty przywodzą na myśl monumentalne, przestrzenne rzeźby 
Henry’ego Moore’a.
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Wyspa rozum  2014

akryl, płótno, wszyta miniatura ceramiczna, 40 × 40 cm, sygn. na odwrocie: Anna Baranowska, tyt. Wyspa rozum, 2014r.

Absolwentka ASP w Krakowie. W sztuce, którą tworzy duże znacze-
nie mają techniki malarskie, technologię i precyzję. Poza malarstwem 

olejnym, dyscypliną w której najczęściej się wypowiada jest ceramika. 
Uprawia fotografię, malarstwo, rzeźbę oraz stylizację wnętrz.

Anna Baranowska03 

Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę. 

Pablo Picasso
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Marie  2015

olej, płótno, 80 × 60 cm + 2 skrzydła boczne o wymiarach 80 × 30 cm z naciągniętym na krosno afrykańskim materiałem „Wax”, sygn. 
l.d.: Zb

Ur. w 1986 r. Tytuł magistra malarstwa uzyskała na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku w 2010 r. i w tym samym roku ukończyła studia 
licencjackie na kierunku fotografii na tej samej uczelni. Od 2012 miesz-
ka i pracuje w Paryżu. W 2013 terminowała u prof. Jacqua Yankiela 
Kikoïne (wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, przyjaciela 
S.Beauvoire i J.P. Sartra). Odbyła liczne rezydencje artystyczne min. 
w Jour et Nuit Culture w Paryżu, Chez Robert, électrons libres w Pa-
ryżu oraz Village des Arts w stolicy Senegalu w Dakarze.W 2012 oraz 
2013 uzyskała rekordy cenowe na Aukcjach Młodej Sztuki. W 2014 
została zakwalifikowana do grona dwudziestu najbardziej obiecują-

cych artystów młodej generacji w rankingu Kompas Młodej Sztuki 
2014 (publikowanym na łamach gazety Rzeczypospolita). W 2014 
wykonała dekorację fasady sześciopiętrowego budynku Chez Robert, 
électrons libres w Paryżu. W 2013 otrzymała stypendiom Marszałka 
Województwa Pomorskiego dla twórców kultury, a w 2014 stypen-
dium Prezydenta Miasta Gdyni. Na swoim koncie artystycznym ma 
osiem wystaw indywidualnych, m.in. wystawę malarstwa w Jour et 
Nuit Culture (Paryż, 2012). Brała udział w osiemnastu wystawach 
zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w L’Institut fondamental 
d’Afrique noire (IFAN) w Dakarze.

Zofia Błażko04

Zofia Błażko jest jedną z najlepiej zapowiadających się młodych, 
polskich artystek. Jej prace dotychczas osiągały najwyższe notowania 
na Aukcjach Młodej Sztuki. Obraz „Marie” prezentowany był na 
wystawie artystki – „Guiss-Guiss”, Dakar, Senegal, 2015. Kompozycja 
w formie tryptyku składa się z właściwego obrazu środkowego oraz 
dwóch flankujących go skrzydeł.
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Trawa z cyklu „Wokół mnie”  2012

olej, płótno, 115 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1989 r. 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 2014 doktorantka na kra-
kowskiej ASP. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach zbiorowych 
i w plenerach malarskich. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2015 – Wy-
stawa indywidualna „Przedplan – przestrzeń poza granicami płótna”, 
FRESZ Gallery, Kraków; 2014 – wystawa pokonkursowa 12. edycji 
Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki, BWA, Ostrowiec 
Świętokrzyski; 2014 – Stypendium Fundacji Grazella im. Marii Anny 

Siemieńskiej przyznane na rozwój uzdolnień malarskich; 2014 – lau-
reatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki 
piękne; 2014 – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce za pracę w konkursie 
„Przedwiośnie 37”, BWA, Kielce; 2013 – I miejsce w VI edycji konkursu 
malarskiego „Zadra”; 2013 – wystawa zbiorowa najlepszych dyplo-
mów ASP, Pałac Sztuki, Kraków; 2012 – stypendystka Ministra Kultury 
za wybitne osiągnięcia; 2013 – rysunek i malarstwo, Galeria Promo-
cyjna ASP; 2012 i 2013 – finalistka konkursów: „Artystyczna Podróż 
Hestii” oraz „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”; 2011 – wystawa indy-
widualna, Galeria Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa.

Martyna Borowiecka05

Obraz prezentowany był na wystawie najlepszych dyplomów ASP 2013 w Pałacu 
Sztuki w Krakowie, 02.06 – 30.06.2013. Prace z cyklu „Wokół mnie” cechuje bliski 
kontakt z obserwowanym przedmiotem, gdzie problem materii przeważa nad inny-
mi. Przedstawiona na całej powierzchni płótna zielona roślinność staje się wycinkiem 
większej całości. Ujęta kompozycja pozwala zwrócić uwagę na rzeczywistość dostęp-
ną na wyciągnięcie ręki.
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Kubistyczne przemiany naturalne  2014

akryl, płótno, 120 × 160 cm, sygn. p.d. znakiem autorskim oraz opisany na odwrocie

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. tworzy sztukę zwią-
zaną z graffiti i street artem. Tworząc prace, wykorzystuje narzędzia 
używane zarówno przez artystów pracujących na ulicy, jak i tych 

tworzących w zaciszach pracowni. Materiały użyte w pracach to ga-
zety, skrawki tkanin, nitro, akryl, olej. 2014 – Wystawa indywidualna 
„Portrety uchwycone”, Galeria 31, Warszawa.

Wojciech Brewka06

Obraz prezentowany był na wystawie „Portrety uchwycone” w Galerii 31 w Warsza-
wie (2014)

Na obrazach Wojciecha Brewki ujawniają się jego wcześniejsze działania na polu 
graffiti i street artu. Wielkoformatowe prace artysty, przedstawiające najczęściej tema-
ty animalistyczne, pełne są mocnych i nasyconych kolorów (nierzadko zestawionych 
kontrastowo). Łączy on „tradycyjne” malarstwo – korzystając z pędzli z niewzykle 
wymagająca techniką farby w sprayu. Charakterystyczne dla jego obrazów są zacieki 
pojawiające się na powierznichi płócien. Nadają one pracom Brewki spontanicznego, 
„ulicznego” rysu.
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Ancient Memory  2015

olej, płótno, 130 × 80 cm, syng. p.d.: D. Cosma 2015

Absowlent Wydziału Sztuki Akademii J. Długosza w Częstochowie. 
Damian Cosma to artysta, który patrzy na świat przez pryzmat sztu-
ki i najnowszych osiągnięć fizyki kwantowej. Za pomocą duchowej 

technologii oraz środków plastycznych buduje więź pomiędzy wy-
obraźnią i rzeczywistością. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i po-
plenerowych.

Damian Cosma07

Starożytna Pamięć (Ancient Memory) to 
personifikacja cyklu myślowego wieków 
minionych. Mądrość i zrozumienie. Mono-
chromatyczna tonacja w swojej przyjaznej 
formie wycisza zmysły i umysł poprzez swój 
spokój. Zatrzymuje uwagę oglądającego 
kierując ku refleksji nad ludzką egzystencją. 
Uświadamia istnienie czystej świadomości, 
która jest najwyższym poznaniem i świa-
domością tego co niezmienne. Jest poza 
przyczyną i skutkiem bez początku i końca. 
Jest przerwą pomiędzy myślami. Bezruchem 
i spokojem. Czysta świadomość to nieogra-
niczone możliwości. Jedynymi ogranicze-
niami są te, które sami sobie narzucamy. 
Wszystko czego potrzebujemy aby osiągnąć 
szczęście jest w nas samych...

Damian Cosma
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Możliwości struktury  2013

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

Ur. w 1988 r. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie (dy-
plom w 2013). Zajmuje się malarstwem i plakatem. Obecnie student 
środowiskowych studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa ASP 
w Krakowie. Wielokrotnie nagaradzany w konkursach artystycznych: 
2015 – I nagroda w ogólnopolskim konkursie malarskim „Nowy 
obraz/Nowe spojrzenie”, Galeria UAP, Poznań; 2014 – II nagroda 
w ogólnopolskim konkursie malarskim im. Leona Wyczółkowskiego, 
Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz; 2013 – Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch, Warszawa; 2013 – Nagroda publiczności i wyróżnienie 
honorowe w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa „Świeża Krew”, 
Galeria Socato, Wrocław. Otrzymywał stypendia za wybitne osiągnię-
cia artystyczne: 2012 – Stypendium MKiDN; 2012 – Stypendium „Sa-
pere Auso”, Kraków; 2011 – Stypendium „Grazella” im. Anny Marii 

Siemieńskiej w dziedzinie malarstwa, Kraków; 2011 – Stypendium 
Pani Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej w dziedzinie malarstwa, Kraków. 
Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa indywidualna malarstwa, Galeria 
Stalowa, Warszawa; 2015 – Wystawa indywidualna „Masa/Tłum”, 
Galeria Schody, Warszawa; 2015 – Wystawa indywidualna „Bartosz 
Czarnecki – Malarstwo”, Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 2013 – 
Wystawa zbiorowa „Salon zimowy”, Galeria Stalowa, Warszawa; 
2013 – Wystawa zbiorowa „Wstęp wzbrioniony, Norymberga; 2013 
– Wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy ASP”, Pałac Sztuki, Kraków. 
Prace Bartosza Czarneckiego cieszą się zainteresowaniem w Polsce 
i za granicą. Brał udział w targach sztuki, m.in. w międzynarodowych 
targach sztuki FID w Paryżu (2011 r.).

Bartosz Czarnecki08

Prezentowany obraz wielokrotnie wystawiany był na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Pochodzi z dyplomowego cyklu 
„Możliwości struktury” obronionego przez artystę w 2013 r. Bartosz 
Czarnecki jest nietuzinkowym i jednym najciekawszych twórców mło-
dego pokolenia. Jego prace doceniane są przez krytykę artystyczną; 
wielokrotnie nagradzany był w konkursach artystycznych. W „Możli-

wościach struktury” Czarnecki skupił się na przedstawieniu „portretu 
tłumu”, który zdaje się jednak, stanowił dla niego wyłącznie pretekst 
do własnych poszukiwań artystycznych. Poprzez nakładanie na siebie 
następnych warstw „wizerunków” zacierał je i ostatczenie dochodził 
do niemal abstrakcyjnej, płaskiej powierzchni.
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Wiosna  2015

akryl, płótno, 92 × 73 cm, sygn. l.g.: 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 komik-
sów. Jego dalsze zainteresowanie medytacją, rozwojem osobistym, 
snami oraz fantastyką sprawiło, że sięgnął po nowy wyraz ekspresji 
jakim jest kolor. Na zawsze zmieniło to jego kierunek artystyczny 
– zaczął uprawiać malarstwo. Garściami czerpie inspiracje z surre-

alizmu, abstrakcji i kubizmu, a jego faworyci to Salvador Dali i Zdzi-
sław 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. Jego prace są 
pozbawione jednoznacznego przekazu, zawsze pozostają otwarte 
na głębszą i szerszą interpretacje.

Mikołaj Czechowski09

Tworzenie jest jak po-
dróż do innych światów 
i wymiarów, nigdy nie 
wiesz co możesz tam 
znaleźć.

Mikołaj Czechowski
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Lilith model Fetisch z cyklu „Air Virgin”  2014

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona szkliwem transparentnym, złocone wentyle, 31 × 77 × 20 cm, edycja limitowana. Logo 
autora na wewnętrznej stopie rzeźby i opis numeryczny: 1/100/2014

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu „Meblarstwo Artystyczne” w PLSP 
w Tarnowie, dostał się na Wydział Rzeźby w Krakowskiej ASP, którą 
ukończył w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej 
Grupie Artystycznej Jacka Kucaby-„Ruchome Święto”. W trakcie stu-
diów brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na 
zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg, w projektach 
malarskich-„ Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. 
Po ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obra-
zów z cyklu” www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. 
W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa, 
w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób prywat-
nych, filmu, reklamy, muzeum Trasy Turystycznej kopalni Soli w Wie-

liczce, Muzeum Miasta Kraków pod płytą rynku głównego, Bazyliki 
Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbi-
gniewem Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie 
w ceramice odlewanej, które tworzą markę Marius Dydo. W roku 
2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydode-
cor, który ma na celu promować markę, oraz artystów zaproszonych 
do jej budowy. Jest autorem projektu figur do wielko pomnikowe-
go założenia architektonicznego dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. 
W swojej twórczości inspiruje się liniami przecięć mitologii o sztuce, 
tradycją mistrzów i wizytą w hipermarkecie. Czasem wykorzystuje 
tytuły zaczerpnięte z tradycji.

Mariusz Dydo10

Air Virgin to cykl poświęcony erotycznym za-
bawkom do złudzenia przypominającym dzie-
cięce dmuchańce. Artysta postanowił podrzeć 
instrukcję obsługi i zmienić funkcje użytkową 
na duchową kontemplację. Dziecko wzięło górę 
nad testosteronem i „zabawka” przekształciła się 
w zabawę co wyzwoliło masę endorfin, a bohate-
rowie zabaw odzyskali niewinność.
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Wonder Woman  2012

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie: Wonder Woman 2012 Marta Frej

W 2004 r. ukończyła ASP w Łodzi. Zajmuje się malarstwem i instalacją, 
działa w tandemie artystycznym FRiKO z Tomkiem Kosińskim. Anima-
torka życia kulturalnego w Częstochowie, organizatorka artystycznej 
imprezy w przestrzeni miasta ART.erie. Swoje prace prezentowała, 
m.in. na.: 6. Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych we Wrocławiu; 
Galerii Arsenał w Poznaniu; Galerii Wozownia w Toruniu; Bielskiej Je-

sieni, 2007; 22. Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; 
2. Międzynarodowym Konkursie Malarskim Przestrzeń Publiczna – 
Konteksty w Poznaniu; 2. Triennale Malarstwa w Galeria MM w Cho-
rzowie; Centrum Promocji Młodych w Częstochowie zorganizowało 
jej wystawę indywidualną pt. „Disaster”. Artystka rozpoznawalna jest 
jako zaangażowana komentatorka życia codziennego i popkultury.

Marta Frej11 

Zacznijmy od przedstawienia osoby odpowiedzialnej za stworzenie 
księżniczki Diany (Wonder Woman). William Moulton Marston był 
amerykańskim psychologiem pracującym w okresie II wojny świa-
towej nad ulepszeniem skuteczności wykrywacza kłamstw. Jego 
badania utwierdziły go w przekonaniu, że kobiety są bardziej szczere 
i niezawodne od mężczyzn, przez co mogą pracować efektywniej. 
Marston był ponadto wielkim propagatorem komiksu jako medium 
edukacyjnego. (...)

Teoretycznie Wonder Woman ma wszystko, co gwarantuje sukces 
wśród fanów szukających czegoś niecodziennego. O ile Superman 
jest personifikacją idei „amerykańskiego snu”, a Batman ucieleśnia 
mroczne sfery współczesnej kondycji ludzkiej, to Diana jest cham-

pionem indywidualistów i grup stanowiących w obecnych społecz-
nościach mniejszość. Amazonka, oprócz standardowego prucia po 
gębach łotrów i szaleńców, stawała zawsze po stronie uciskanych 
zarówno politycznie, jak i społecznie, ucząc w międzyczasie ży-
cia w pokoju z „innym”, obcym, człowiekiem całkowicie różnym 
od zwyczajnego przechodnia. Ponadto w odróżnieniu od swoich 
męskich odpowiedników i dużego grona kobiecych naśladowczyń 
w trykotach Diana w sposób niespotykany łączy w sobie kobiece 
ciepło, serdeczność i oddanie powołaniu z bezkompromisowością 
oraz niezależnością godnej walecznej emancypantki

Michał Chudoliński
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Ławka  2013

tempera, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1985 r. W latach 2004–2009 studiowała malarstwo na Wydziale 
Artystycznym Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2011–2012 
ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu Wzornictwa 
Przemysłowego na Politechnice Lubelskiej. Wybrane wystawy: 2013 
– Wystawa indywidualna „Green strawberries. The diamonds cuttery 
mystery”, Trafo Gallery, Praga; 2013 – Wystawa zbiorowa „Interme-

dia”, Galeria Zajezdnia, Lublin; 2013 – Wystawa zbiorowa „Autopor-
tret – lustro i inne wspomnienia”, Galeria Biała, Lublin; 2012 – Wy-
stawa indywidualna „Fryzjer, kelnerka i inni...”, Galeria Biała, Lublin; 
2012 – Wystawa zbiorowa „No Budget Show 4”, Mocak, Kraków; 
2009 – Wystawa zbiorowa 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 
2009”, BWA, Bielsko-Biała.

Viola Głowacka12

Od zawsze najbardziej interesowało mnie malarstwo figuratywne. Wielu było malarzy, którzy wywarli na mnie wrażenie 
i wpłynęli po części na mój wybór drogi artystycznej. Począwszy od młodzieńczych fascynacji Egonem Schiele, po Bernarda 
Buffeta, a z polskich malarzy – Jerzego Nowosielskiego. W figurach, które umieszczam na obrazach zajmuje mnie temat 
pewnego rodzaju zawieszenia, stanu bezruchu, zamyślenia czy nostalgii. Postacie takie przełożone na język malarstwa, 
stają się przekaźnikiem ludzkiej niemocy egzystencjalnej – emocjonalnych rozterek.

Viola Głowacka, fragment rubryki „Artysta na start”, 39 AMS, 16 sierpnia 2014
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Mewy
olej, płótno, 115 × 135 cm, sygn. l.g.: monogramem RG, opisany na odwrocie: RENATA GODLEWSKA |„Mewy” OLEJ 135 × 115

Ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłockiego. Miała 
wystawy indywidualne w Gdyni, Malmö oraz w Nowym Jorku. Współ-
pracowała z europejskimi kreatorami mody, projektując scenografię 

do pokazów. Aktualnie zajmuje się scenografią teatralną. Jej prace, 
inspirowane estetyką lat 80–tych XX w. znajdują się w zbiorach pry-
watnych w Polsce i za granicą.

Renata Godlewska13 

Jej obrazy promieniują spokojem i zachwycają wyrafinowaną, elegancką, stylizowaną 
na żurnalową kreską. Realistyczne postaci, zamknięte w geometrycznych polach 
malarskich to cecha charakterystyczna twórczości Renaty Godlewskiej. Tematyka prac 
zawsze odnosi się do osobistych wspomnień, przeżyć, pragnień, które jednocześnie 
stają się emocjami odbiorcy.
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22.36  2014

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. i dat. na odwrocie

Artystka i historyk sztuki. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
wnętrz. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obroniła dy-
plom w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. Gieragi (aneks w Pra-
cowni Fotografii prof. L. Bartoszko). Ukończyła również studia z za-
kresu Historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplo-
mowe z Architektury wnęrz w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania. 
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 
2007/2008. W roku 2008 przebywała na stypendium w Accademia 
Albertina delle Belle Arti w Turynie. W latach była 2009 – 2013 asy-

stentką w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wybrane wystawy w Polsce i za 
granicą: 2015 – Wystawa zbiorowa, Ośrodek Działań Artystycznych, 
Piotrków Trybunalski; 2014 – Wystawa zbiorowa, Muzeum Miasta 
Łodzi, Łódź; 2010 – Wystawa zbiorowa, Muzeum Włókiennictwa, 
Łódź; 2010 – Wystawa indywidualna, Nhasan Studio, Hanoi; 2009 
– Wystawa zbiorowa, Accademia Albertina delle Belle Arti, Turyn; 
2008 – Wystawa zbiorowa, Happen Studio, Berlin; 2005 – Wystawa 
zbiorowa, Galeria Chimera Miejska, Łódź.

Katarzyna Gołębiowska14

W swojej twórczości artystka podejmuje zagadnienia zmiany i przeistaczania się świa-
tła. Zmieniające się godziny w tytułach obrazów są dla niej synonimem zmieniających 
się wrażeń, koloru, pejzażu i emocji związanych z patrzeniem.
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Sztuka efemeryczna  2014

technika własna, płótno, 60 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Olgi Gralewskiej |Sztuka Efemeryczna A.D. 2013/2014r. |KrK

Studentka krakowskiej ASP w pracowni prof. A. Bednarczyka. Trzy-
krotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa ASP (w latach 
2011, 2012, 2013). Ukończyła z wyróżnieniem ZSP im. C. K. Norwida 
w Lublinie. Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta Miasta 
Lublin w latach 2007/2008 oraz stypendium Rektora ASP w Krakowie 
dla najlepszych studentów w latach 2014/2015. Artystka zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i tkaniną artystyczną. Prace artystki znajdują 

się w kolekcjach w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2015 – Wy-
stawa indywidualna „Ping – pong ze sztuką”, Galeria Floriańska 22, 
Kraków; 2015 – Wystawa indywidualna „Olgi Gralewskiej Retrospek-
tywa”, CSW Solvay, Kraków; 2013 – Wystawa indywidualna „Dialog 
ze światem”, Galeria van Rij, Ćmielów; Uczestniczka wielu wystaw 
zbiorowych, m.in. w Lublinie, Supraślu, Sopocie i Warszawie.

Olga Gralewska15 

Obraz prezentowany był indywidualnej wystawie artystki „Ping-pong ze sztuką” 
w Galerii Floriańska 22 w Krakowie.

Moje malarstwo to zbiór lapidarnych bon-motów, myśli rozwiniętych przez kolor 
i formę. Jest ono usytuowane, gdzieś między poetyką, a dramatem, nie ucieka od 
fabuły, ale domaga się dialogu z widzem, wrażliwym na niedopowiedzenia abstrakcji. 
Lubi barokowy koncept, ponadczasowy pure nonsens, żonglerkę kontekstami. Lubi 
zaskakiwać. Wskazówką interpretacyjną obrazów są ich tytuły.

Olga Gralewska, fragment rubryki „Artysta na start”, 38 AMS, 5 lipca 2014.



23

Na wietrze  2015

akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. p.d.: Ilona Herc 2015 i na odwrocie

Ur. w 1972 r. W latach 1993–1998 studiowała w Instytucie Sztuki 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (filia w Cieszynie). Obroniła 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Z. Lisa. Artystka jest członkiem 
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Wybrane wystawy indywidual-
ne: 2010 – „Malarstwo”, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 

Pięknych, Kraków; 2009 – „Malarstwo”, Galeria MCK, Mysłowice; 
2007 – „Miejsca”, Galeria Za Szafą, Szczecin; 2004 – Malarstwo”, 
Galeria Młodych, BWA, Włocławek; 2003 – „Malarstwo”, Galeria 
Iglińska, Kraków. Artystka uczestniczyła również w ponad 20 wysta-
wach zbiorowych.

Ilona Herc16

Ilona Herc bawiąc się płaskimi powierzchniami obrazów buduje pełen 
napięcia krajobraz, którego kulminacyjnym punktem staje się postać 
dziecka. Z piłką, latawcem, hula-hop, samotne w bezkresnej prze-
strzeni, zawsze odwrócone twarzą do horyzontu sprawia wrażenie 
wyobcowanego, opuszczonego w dorosłym świecie sztuki.
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Bez tytułu z cyklu „Basen”  2012

akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1984 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu 
oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Laureatka Nagrody 
Artystycznej Prezydenta Ebląga za rok 2013. Autorka wystaw indy-
widualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych w Polce i za granicą, 

m.in.: 2014 – Wystawa malarstwa, Lisa Norris Gallery, Londyn; 2014 
– Wystawa malarstwa, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2013 – Wystawa malarstwa, Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg; 2011 
– „Pistolety”, Galeria Rynek, Olsztyn.

Aleksandra Hońko17 

Aleksandra Hońko w swo-
ich pracach zamraża ruch 
w komiksowej kresce. 
Wybrane spośród setek 
ujęć, syntetyczne kadry 
ze zniekształconą przez 
wodę sylwetką pływaka to 
świetny przykład twórczości 
sięgającej po środki wyko-
rzystywane w pop-arcie do 
zrealizowania realistycz-
nych założeń malarskich. 
Artystka uzyskuje efekt 
głębi i trójwymiarowości 
zestawiając ze sobą duże 
płaszczyzny płaskich plam 
barwnych.



25

Bez tytułu V-5  2015

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1986 r. Ukończyła PLSP w Olsztynie – specjalizacja reklama 
wizualna. W latach 2007–2012 studiowała na ASP w Gdańsku na 
Wydziale Malarstwa. Obroniła dyplom pt. „Wizerunki zoomorficzne” 
pod kierunkiem prof. M. Olszewskiego, aneks artystyczny z grafiki 
warsztatowej (algrafia) pod kierunkiem prof. Z. Gorlaka. Zajmuje się 
głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką. Mieszka i tworzy w Gdań-
sku. Realizacje malarskie i graficzne znajdują się w prywatnych kolek-

cjach w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2013 – I Triennale Sztuki 
Pomorskiej, PGS, Sopot; 2012 – „Wizerunki Zoomorficzne” – wystawa 
dyplomowa, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – Wystawa zbiorowa 
„Hortus Conclusus. Ogród szalony”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 
– Wystawa zbiorowa „VerticART”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – 
Wystawa zbiorowa „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, Wrocław.

Edyta Hul18

Nie lubię sztywnych konceptów, które są dla mnie zbyt krępujące. 
Wolę swobodę, przypadek, impuls. Nie jestem w stanie przewidzieć 
finału. Muszę przyznać, że to całkiem determinująca metoda – cią-
gła niepewność zachęca mnie do działania. Jednak zdarza mi się 
także malować z dużą konsekwencją. Zazwyczaj są to obrazy intu-
icyjne, wykonane w trakcie jednego do trzech podejść.

Fragment rozmowy z artystką przeprowadzonej  
przez Małgorzatę Stalmierską



26

Bez tytułu  2015

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. p.d. KJP i na odwrocie: Katarzyna Janiec-Piłat 2015

Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie (dyplom w 2004 r.) 
i Wydziału Psychologii UW. W styczniu 2013 roku wydała książkę ze 
swoimi wierszami pod tytułem „Bajki Serca”, której opracowanie 

graficzne wykonała Maria Sanjuan-Janiec. Autorka wielu wystaw in-
dywidualnych, m.in.: 2007 – „Katarzyna Janiec-Piłat – malarstwo”, 
Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa.

Katarzyna Janiec-Piłat19 

Malarstwo Katarzyny Janiec-Piłat 
wyróżnia oszczędność użytych 
środków malarskich. Postaci na jej 
obrazach, ujęte są w syntetycznej 
formie i nierzadko ulegają celowej 
deformacji. Charaktersytyczne 
dla jej prac jest użycie płynnego, 
eleganckie konturu, którym otacza 
płaskie plamy barw (kluazonizm). 
To właśnie linia odgrywa w jej 
twórczość pierwszoplanową rolę, 
pozostawiając kolor zdecydowanie 
w tle.
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Respiratorium  2014

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

Ur. w 1975 r. W 2001 r. obronił dyplom na ASP w Łodzi. Ma w swym 
dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w wielu wy-
stawach zbiorowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pra-
cownia w Krakowie. Prace w zbiorach: Regionalna Zachęta Śląska, 
Katowice; BWA Galeria Bielska, Bielsko–Biała; Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź; Fundacja Ateneum, Warszawa; Kolekcja Hestii, 

Sopot. Laureat licznych nagród i wyróżnień w konkursach artystycz-
nych. Wybrane wystawy indywidualne: 2011 – „I’m Polish Man”, 
Muzeum Regionalne, Brzeziny; 2011 – „COOLTOWI”, Otwarta Pra-
cownia, Kraków; 2008 – „POProgram”, Galeria Zero, Berlin, Niemcy; 
2005 – „W lustrze”, Galeria Stara, Łódź.

Bartek Jarmoliński20

Obraz jest częścią cyklu Organica, który stanowi komunikat w dys-
kusji nad jakością życia i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu 
przy coraz szybszym tempie życia. W cyklu tym przedstawione 
zostały organy i poszczególne części anatomiczne ciała ludzkiego, 
które są sygnałem do zachowania ostrożności.
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Nr 418  2015

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

W 2001 obroniła dyplom na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. 
Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie główną rolę 
odgrywa koncepcja, konstrukcja i kolor. Wystawy indywidualne i gru-
powe w kraju i za granicą, m.in.: 2015 – „Japońskie inspiracje; wysta-
wa polskiej sztuki współczesnej”, Warszawa; 2014 – „19 Wschodni 

Salon Sztuki”, Lublin; 2012 – „Dom Kobro”, Łódź; 2012 – „Hasior 
– Reinkarnacje”, Zakopane; 2009 – „Poza czasem”, Warszawa; 2009 
– „Geometrie der Farben”, Hannover, Niemcy; 2008 – „O obrotach 
barw”, Warszawa; 2007 – „Kalejdoskop”, Warszawa; 2006 – „Geo-
metria oka”, Warszawa.

Małgorzata Jastrzębska21 

(...) I dla mnie właśnie malowanie abstrakcji jest trochę jak malowanie siebie – spra-
wia mi to więcej satysfakcji. Problem tkwi zawsze w tym, że abstrakcja to nie jest 
tylko wypełnianie płaszczyzn kolorem. Oczywiście nie odżegnuję się od tego, że 
obraz ma mieć wartości dekoracyjne, to jest ważna funkcja sztuki. Ale wymagam od 
malarstwa czegoś więcej. Nie chcę jednak, żeby te moje uczucia były czytelne w ob-
razie, staram się raczej wyzwolić emocje patrzącego, dać widzowi coś poza estetyycz-
na przyjemnością. Trzeb z minimum wyciągnąć maksimum (...)

Fragment rozmowy „Stop klatka” przeprowadzonej z artystką przez  
Magłorzatę Czyńską. Katalog wystawy „O obrotach barw”, Galeria ART,  

Warszawa (kwiecień 2008).
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Eternit 9  2014

olej, płótno, 110 × 150 cm, pieczęć autorska na odwrocie

Ur. w 1990 r. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2014 roku na Wy-
dziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowniach prof. K. Wacho-
wiaka (malarstwo sztalugowe) oraz prof. E. Tarkowskiego (malarstwo 
ścienne). W roku 2011 w ramach stypendium uczęszczała na Uni-
versitat Politècnica de València w Hiszpanii. Wybrane wystawy: 2015 
– Wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, BWA, Gorzów 

Wlkp.; 2015 – Wystawa indywidualna, MCK, Płońsk; 2014 – Wystawa 
zbiorowa „Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP”, Warszawa; 2014 
– Wystawa indywidualna, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa; 2014 – 
Wystawa indywidualna, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2014 – udział 
w Międzynarodowych Targach Sztuki Berliner Liste; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Galeria UNESCO, Wilno, Litwa.

Magdalena Alicja Jędrzejczyk22

Wspólna dla płócien z serii Eternit (z łac. aeternus – wieczny, nieśmiertelny) jest czu-
łość wobec lichych przedmiotów wyodrębnionych z krajobrazu współczesnej polskiej 
wsi. Wnikliwa obserwacja zwykłej, szarej codzienności jest tutaj drogą do rozwiązań 
czysto abstrakcyjnych. Chodzi o wymiar magiczny pozornie nieciekawej rzeczywisto-
ści wydobyty za pomocą koloru i światła. Wiejskie podwórko jest obszarem poszuki-
wania odpowiedniego skrótu na wyrażenie całej gamy myśli i emocji.
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Metafizyka pejzażu nr 3  2013

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

Malarz i grafik. W latach 2000 – 2005 studiował w ASP w Łodzi, którą 
ukończył z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Sta-
nisława Łabęckiego, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskie-
go oraz Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Od 2005 do 
2008 r. był asystentem w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hun-
gera w macierzystej uczelni. Stypendysta MKiDN w 2009 r. W 2011 
r. uzyskał stopień naukowy doktora sztuki na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Obecnie jest nauczycielem akademickim w Instytucie 
Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

oraz na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych 
w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Laureat kilku nagród 
i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach. Autor wielu 
wystaw indywidualnych oraz uczestnic szeregu wystaw zbiorowych 
(w dziedzinie malarstwa, grafiki i plakatu). Wybrane wystawy: 2015 
– Wystawa indywidualna „Obrazy, obiekty”, Galeria Patio, Łódź; 2014 
– Wystawa zbiorowa „Linearium”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2013 – 
Wystawa zbiorowa „INTERPRETACJA układ zamknięty/układ otwarty”, 
Galeria L, Łódź.

Tomasz Jędrzejko23

Tomasz Jędrzejko tworzy świat spójny, po-
zwala oglądającemu zanurzać się w obszary 
wyciszone punktem, gęstością zadruku, 
precyzją decyzji. Oswaja emocje, porząd-
kuje myślenie, daje nadzieję na lepszy ład 
w rozwichrzonym świecie. Artysta tej miary 
– u progu kolejnych biegów w maratonie 
sztuki – wart jest obejrzenia.

Michał Kliś
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Permanentna modyfikacja konsystencji duszy  2015

akryl, płótno, 70 × 120 cm, sygn. p.d.: Łukasz Kamiński 2015

W 2012 r. ukończył ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pra-
cowni prof. K. Wachowiaka. Aneks do dyplomu z malarstwa ściennego 
zrealizował w pracowni prof. E. Tarkowskiego. Dyplom oraz aneks 
otrzymały wyróżnienie dziekańskie. Podczas wystawy najlepszych 

dyplomów warszawskiej ASP „COMING OuT 2012” przyznano mu 
nagrodę ufundowaną przez Panią Ewę Tomaszewską Posłankę do 
Parlamentu Europejskiego.        

Łukasz Kaminiński24

Artysta znany również jako „Krespontek Malowniś na diamento-
wym szlaku” zajmuje się działalnością o charakterze plastycznym 
odkąd pamięta. Rdzeniem jego twórczości jest malarstwo ścienne. 
Zajmuje się również rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Bez-
pośrednio po ukończeniu edukacji podjął pracę złotnika. W malar-
stwie sztalugowym reprezentuje bezkompromisową odmianę sur-
realizmu symbolicznego, w życiu umiarkowany caravaggionizm.
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Kompozycja liniowa 4/2015  2015

akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu 
(specjalizacja z malarstwa w architekturze i urbanistyce; aneks z grafi-
ki warsztatowej). Laureatka 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych „Promocje 2012” pod Patronatem MKiDN, Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendystka 
Rektora ASP we Wrocławiu (2011–2012). Wybrane wystawy: 2014 
– Wystawa indywidualna, Back Door Gallery, Katowice; 2014 – Wy-

stawa zbiorowa Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie, 
galeria „Za szkłem”, Wrocław; 2013 – Wystawa zbiorowa „Breslau 
– Florencja” z oakzji jubileuszu 25-lecia allerArt w Bludenz, Austria; 
2012 – Wystawa indywidualna, „KOMPOZYCJE LINIOWE: ślady, tropy, 
znaki”, Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza; 2012 – Wystawa 
indywidualna, „PODĄŻAJĄC ZA PUNKTEM”, Galeria g.44A, Katowice; 
2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne Sztuki”, Galeria U, Wrocław.

Natalia Karasińska25 

Cykl „Kompozycje liniowe” to synonim 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 nasza wędrówka. Realizowany cykl rozpoczyna codzienny, wizualny dziennik. W którym za-
znaczam przebytą drogę za pomocą punktów, budując kompozycje liniowe przebytych ulic i dróg. Każda 
przebyta przez nas droga, tworzy linię. Pozostawiamy po sobie ślady, budujące nasz indywidualny, men-
talny rysunek, który finalnie staje się naszym odbiciem.

Natalia Karasińska
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Przebudzenie  2015

technika własna, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p.g.: G. Klimek 2015 i na odwrocie

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W latach 
2008 – 2013 uczęszczał do wrocławskiej ASP, gdzie obronił dyplomy 
w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Lupy i dr. Łukasza 
Huculaka; w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyka i dr. Mi-
chała Sikorskiego oraz w pracowni rysunku prof. Przemysława Pintala. 
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany był w konkursach artystycz-
nych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. 

Wybrane wystawy: 2012 – Wystawa indywidualna, Galeria DNA, 
Wrocław; 2012 – Wystawa pokonkursowa „Drawing Osten”, Sko-
pie, Macedonia; 2012 – Wystawa indywidualna „Elementy większej 
całości”, Galeria MD_S, Wrocław; 2012 – Wystawa zbiorowa „Blisko-
znacznie”, ASP, Gdańsk; 2011 – Wystawa pokonkursowa Triennale 
rysunku, Muzeum Kresów, Laczów; 2010 – Wystawa indywidualna, 
MOK, Kłobuck.

Grzegorz Klimek26

Swego czasu przemalowywałem obrazy, nieustannie nanosząc 
kolejne warstwy farby, po czym „dodrapywałem się” z powrotem 
do ich wnętrza. Ta „malarska archeologia” pozwoliła mi odkryć 
siłę, jaka tkwi w zwyczajnych niedociągnięciach, których tak wiele 
jest w otaczającej nas rzeczywistości. Obdrapane ściany, plamy, 
korozja – coś co teoretycznie stanowi niedoskonałość, niesie ze 
sobą ogromny ładunek emocjonalny, określający charakter danego 
przedmiotu. Można by rzec, że wszystko, co jest w jakiś sposób 
interesujące, wynika z niedoskonałości, której najprostszym wyra-
zem staje się struktura.

Grzegorz Klimek, fragment rubryki „Artysta na start”,  
44 AMS, 16 grudnia 2014.”



34

ROZSZCZEPIENIE  2015

olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. na odwrocie: ANNAKLOC-ROZSZCZEPIENIE-2015

Ur. w 1982 r. W latach 2002–2008 studiowała na Wydziale Malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem 
obroniła w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego z anek-
sem w Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Marię Targońską. 
Wybrane wystawy: 2011 – I Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA, 
Piotrków Trybunalski; 2011 – Wystawa zbiorowa scenografii i form 
przestrzennych, Instytut Polski, Praga, Czechy; 2010 – 8. Triennale 

Małych Form Malarskich. Wystawa pokonkursowa, Galeria Sztuki 
„Wozownia”, Toruń; 2009 – „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawa 
laureatów konkursu „Ergo Hestia”, Zielona Brama – Oddział Muzeum 
Narodowego, Gdańsk; 2007 – Wystawa zbiorowa „Scenografia i For-
my Przestrzenne”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki 
Współczesnej, Gdańsk – Oliwa.

Anna Kloc27 

Na pierwszy rzut oka świat 
przedstawiany przez Annę Kloc 
wymyka się wszelkiemu rozu-
mieniu – ciężko jest odnaleźć się 
wśród przedziwnych, nieokre-
ślonych form tego uniwersum. 
Po dłuższym oglądzie zaczynamy 
dostrzegać kształty kojarzone 
z florą i fauną morskiego świata, 
jak muszle, czy koralowce. Póź-
niej uwidaczniają się „przedmio-
ty” podobne do instrumentów 
muzycznych, a czasem zauwa-
żamy elementy, które doskonale 
znamy – drabiny, schody. Niektó-
re obrazy artystki przywodzą na 
myśl dzieła Hieronimusa Boscha, 
który również łącząc to co 
„realne” z tym co „fantastyczne” 
tworzył zupełnie nową rzeczy-
wistość. Prace artystki, pomimo 
ogromnej precyzji w oddaniu 
detali jej surrealistycznego 
świata, niosą z soba mnóstwo 
niedopowiedzeń, przez co dają 
widzowi szerokie pole do ich 
interpretacji.
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Marina  2015

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1976 r. W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa 
i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem w pracowni 
prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra 
Kultury 2001/2002. WYbrane wystawy: 2014 – Wystawa malarstwa, 

Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 2014 – Wystawa malarstwa 
„Przystań na chwilę...”, Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 – Wystawa 
malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 – „Summertime”, Galeria Pio-
nova, Gdańsk; 2012 – „Ein tag am meer” Galeria Sandhofer, Inns-
bruck, Austria.

Tomasz Kołodziejczyk28

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinij-
ne, refleksyjne, uczciwe. Męczy mnie chaos współczesnego życia. 
Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować, uprościć. 
W sposón naturalny dokonuje się to w mojej głowie. Cisza i spokój 
w moich obrazach jest czymś, do czego dążę. Żywioł, którem jest 
woda w moich pracach jest uspokojony, nie ma w nim wstrząstów. 
To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza.

Tomasz Kołodziejczyk, fragment rubryki „Artysta na start”,  
katalog 18 AMS, 2 marca 2013.
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Run  2015

tempera jajeczna, płyta, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: monogramem autorskim KK MM XV

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo 
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym 
zabiegiem formalnym, wg. artystki 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 Bry-
tania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair 
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowo-
czesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną 
symboliką i językiem wyrazu.

Katarzyna Kołtan29 

Kobiety z moich obrazów przedstawiam na ogół w kluczowym dla nich 
momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. 
Jest to magiczny moment, chwila kiedy zmienia się w paradygmat, kiedy 
przeszłość przestaje mieć znaczenie. Jest w tym coś z buddyjskiego „tu 
i teraz”. Fascynuje mnie moment decyzji, punkt, za którym wszystko jest 
już inne. Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej natury. Prowadzę 
widza poprzez subtelne meandry kobiecego umysłu, pełne niedopowie-

dzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk miesza się tam z nadzieją, zimne wyra-
chowanie z żarem uczucia. Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace 
mają skłonić do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie pragnienia 
ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która kiedyś została wybrana.

Katarzyna Kołtan, fragment rubryki „Artysta na start”,  
katalog 45 AMS, 31 stycznia, 2015.
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Bez tytułu  2014

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

Ur. w 1982 r. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W 2009 roku obroniła dyplom w pracowni grafiki wydawniczej 
prof. L. Majewskiego, za który otrzymała wyróżnienie rektorskie. 
Ma w swoim dorobku obrazy olejne, grafiki oraz plakaty filmowe. 
Źródłem inspiracji są dla niej kultura popularna i życie codzienne. 
Centrum jej zainteresowania stanowi człowiek. W swoich pracach 
poddaje reinterpretacji zdjęcia z Internetu, kadry filmowe, fotografie 
z prasy. Odwołuje się także do osobistych doświadczeń. Wybrane 
wystawy i nagrody: 2014 – Nominacja w kategorii „Plakat” do 7. edy-

cji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (za plakat do filmu 
„Miłość” Sławomira Fabickiego); 2014 – Wystawa pokonkursowa 
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, 
Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2013 – Wystawa pokonkursowa 
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, 
Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2008 – Wystawa zbiorowa plakatu, 
Centrum Łowicka, Warszawa; 2007 – Wystawa zbiorowa plakatu, 
Centre du Graphisme, Echirolles, Francja; 2007 – wystawa zbiorowa 
rysunku, Galeria Aspekt, Warszawa.

Agnieszka Korybut-Daszkiewicz30

Zdaje się, że Agnieszkę Ko-
rybut-Daszkiewicz można 
określić jako „malarkę chwilii”. 
Częstymi bohaterami jej obra-
zów są ludzie, przedstawieni 
w zwykłych, codziennych czyn-
nościach. Prezentowany obraz 
ukazuje mężczyznę zaczytane-
go w codzienną prasę (popu-
larnego motywu w XIX. wiecz-
nym malarstwie, obrazowanym 
m.in. przez Renoira, czy Cézan-
ne’a). Na stoliku obok, którego 
siedzi, nie leży nic poza jego 
okularami przeciwsłoneczny-
mi – zapewne więc dopiero 
czeka na swoją poranną kawę. 
Pomimo przedstawienia tak 
„oczywistego” tematu, artystka 
wyraźnie zaznaczyła stronę 
w gazecie, gdzie ukazano foto-
grafię z kampanii reklamowej 
„For you, guys.”. Reklama ta 
w 2014 roku we Francji została 
określona jako seksistowska 
i wywołała skandal. Takim za-
biegiem artystka skłania widza 
do refleksji nad pop-kulturą 
ówczesnego świata. Godny 
podziwu jest również malarski 
warsztat Korybut-Daszkiewicz, 
która pewnymi, zamaszystymi 
podziągnięciami pędzla potrafi 
doskonale modelować formę 
na swoich płótnach.
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Aglomeracja XXXII  2015

olej, płótno, 60 × 100 cm, sygn. na odwrocie: J.Kosin 2015

Ur. w 1989 r. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pra-
cowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni 
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni 
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynaro-
dowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014; 
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch, War-

szawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format” w 23. 
Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, Legnica. 
Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe 
Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna „Biosfera”, 
Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna „Aglomera-
cje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa indywidualna 
„Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.

Juliusz Kosin31 

Juliusza Kosina jest jednym z młodych mistrzów współczesnego pejzażu. Bacznie 
obserwując tętniące życiem miasto, przenosi swoje wizualne wrażenia na płótna. 
Jego nowatorskie weduty pozbawione są dosłowności – dokładnie wymalowanych 
detali, czy brył budynków (wydają się być wręcz czysto abstrakcyjnymi kompozycja-
mi). Pomimo tego, są one doskonale czytelne. Wyraźnie zaznaczona linia horyzontu 
pozwala umiejscowić zobrazowane miasto w przestrzeni, a resztę dzieła artysta bu-
duje poprzez poruszone i rozmyte sztuczne światła miasta. Te, które przedstawione 
są niżej, malowane grubo – impastowo, przybliżają się do widza, budując klarowny 
pierwszy plan obrazu. Idąc wyżej natomiast – ku linii horyzontu, Kosin stopniowo 
osłabia gęstość i natężenie jasnych plam, dochodząc do niemal płaskiej płaszczyzny 
i tym samym naturalnie tworzy dalsze plany przedstawienia.
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Koledzy z cyklu „Dekonstrukcja zdarzeń”  2015

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

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w 2005 r. w Pracowni Malarstwa prof. Z. Blukacza, 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. W 2003 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 Stypendium 
Marszałka Województwa Śląskiego. Nagordy i wyróżnienia: 2012 – 

nagrodzony na Międzynarodowym Triennale Plakatu, Trnavie, Słowa-
cja; 2009 – wyróżnienie na 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, 
BWA, Bielsko Biała; 2005 – wyróżnienie na Festiwalu Plakatu, Pałac 
Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków; 2004 – laureat 
nagrody w konkursie Samsung Art Master, Fabryka Trzciny, Warszawa. 
Autor 13. wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 100. wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą.

Piotr Kossakowski32

Interesuje mnie zjawisko homogeni-
zacji kultury, charakterystyczne dla 
czasów postmodernizmu. Zwracam 
uwagę na powierzchowność współ-
czesnego człowieka, jego brak docie-
kliwości i chęci odkrywania. Pomimo 
że ma on dostęp do gigantycznej 
ilości informacji na każdy temat, 
zaspokaja się zdawkowymi wiadomo-
ściami i prostymi skojarzeniami.

Piotr Kossakowski
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Before darkness  2015

olej, płótno, 110 × 80 cm, sygn. p.d. i na odwrocie

Architekt, wprawny rysownik, ilustrator oraz akwarelista. Od po-
czątku wiodącym nurtem był dla niego hiperrealizm (w tej stylistyce 
powstało wiele udanych dzieł). Obecną twórczość najtrafniej defi-
niują 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 ujęcia. W swoich pracach skupia się 
na relacji wielu aspektów, takich jak relacje form, światła i cienia, 
proporcji i innych. Pomimo młodego wieku ma na swoim koncie 

sporo publikacji oraz wystaw, w tym indywidualnych, zaś jego obra-
zy z powodzeniem sprzedają się na aukcjach organizowanych przez 
domy aukcyjne i galerie. Artysta współpracuje także z developerami: 
współpraca z Cushman&Wakefield, Orange Property Group, archi-
tektami, grafikami, agencjami reklamowymi oraz innymi galeriami 
w Polsce i Wielkiej Brytanii. Aktualnie Specjalista – Architekt w Biurze 
Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego prace 
można spotkać na całym świecie.

Bartłomiej Koter33 

„Before darkness” to jedna z prac 
artysty, w której przedstawia on 
widok nowoczesnego miasta. 
Obraz jest doskonale zakompo-
nowany, oparty o wyraźnie zazna-
czoną linię poziomą i pionową. 
Pomimo tego porządku kompozy-
cyjnego i znakomicie wykreślonej 
perspektywy, praca artysty jest 
niesamowicie malarska w swym 
wyrazie. Uwagę widza przykuwa 
szczególnie gra świateł na mokrej 
„tafli” zatłoczonej ulicy.
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Figura intymna  2015

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

W latach 1994–1999 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom z wyróżnieniem obroniła 
w 1999 r. w pracowni grafiki warsztatowej i malarstwa. Brała udział 
w wielu wystawach grupowych i indywidualnych, a jej prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Otrzymała wy-
różnienie w międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine 
Art Competition w Nowym Jorku. Obecnie mieszka i pracuje w Berli-

nie. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa indywidualna „Monofigury 
i inne”, Galera Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2014 – „Art 
story”, Galeria NEXT, Bydgoszcz; 2014 – „Piasek i woda”, Galeria 
Pionova, Gdańsk; 2014 – Wystawa indywidualna malarstwa, Berlin – 
Hoppegarten, Niemcy; 2014 – Wystawa intdywidualna „Figury intym-
ne”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2012 – Wystawa indywidualna 
malarstwa, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa.

Magdalena Kwapisz-Garbowska34

W moich obrazach deforma-
cja jest świadoma, pozwala 
odbiorcy na poszukiwanie 
znajomych kształtów. Jest 
zagadką. Chcę stworzyć świat 
będący odbiciem rzeczywi-
stości, ale takiej, która będzie 
uformowana według nowych 
zasad – moich zasad. Dążę do 
stworzenia nowego rodzaju 
estetyki poza ogólnie przyjęty-
mi normami; estetyki łączącej 
w jedno piękno i brzydotę. 
Ruch postaci stanowi w niej 
drugorzędny zabieg, waż-
niejsze jest odnalezienie 
poziomu i pionu. Moje obrazy 
to swoisty rodzaj dualizmu 
kierunków w istocie swojej 
sprzecznych.

Magdalena Kwapisz-Grabow-
ska, fragment rubryki  

„Artysta na start”, 34 AMS, 
22 luty 2014”
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Tak się to robi  2015

alkid, płótno, 65 × 81 cm, sygn. p.d.: Laskowska oraz na odwrocie

Ur. w 1985 roku. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa ASP w War-
szawie w latach: 2006 – 2011. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni prof. S. Baja, aneks z ilustracji w pracowni dr Z. Januszew-
skiego. Brała udział w wystawach zbiorowych: Współczesna Sztuka 
Polska’’, Ratusz Miejski, Stuttgart, Niemcy (2011),,, Skłonności do 
ostrości”, w ramach Międzynarodowej Wystawy Satyrykon, Legnica 
(2011), 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 
(2012), Salon Letni, Galeria aTAK, Warszawa (2013),,, Landschaft, 
Landschaft...’’, Galeria aTAK, Warszawa (2014) i indywidualnych: Ga-
leria U, Warszawa (2011),,, Na skraju rzeczywistości’’, Galeria Ring, 

Legnica (2012) a także w wystawie z cyklu,, Spotkanie z artystą’’, 
Galeria CDEF, Olsztyn (2015). Jest także laureatką i finalistką wielu 
konkursów, między innymi: Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych 
Promocje 2011 w Legnicy (I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego) (2011), Konkursu o Artystyczną Nagrodę Siemensa 
(2011), 10. Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Pieńków 
(2011),,, Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie ’’Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu (2012), 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2013). Zaj-
muje się malarstwem i fotografią. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą.

Magdalena Laskowska35 

Interesuje mnie poszuki-
wanie piękna i niezwy-
kłości w codzienności, 
podróże wyobraźni, 
balansowanie na granicy 
natury i kultury, tradycji 
i współczesności, prze-
nikanie różnych wymia-
rów, zatrzymanie czasu, 
nastroju, światła, koloru, 
pejzażu wewnętrznego

Magdalena Laskowska
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Rozgrywka  2015

akryl, płótno, 105 × 95 cm, sygn. p.d.: REN |MAG oraz na odwrocie

Ur. w 1980 r. 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 Malar-
stwo w pracowniach prof. S. Białogłowicza i prof. T. Boruty. W 2014 
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malar-
stwa pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka i obroniła aneks z rysunku 

na pracowni dr. W. Kubiaka. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa 
zbiorowa, Akademicki Klub Żak, Lublin; 2015 – Wystawa zbiorowa, 
MDK, Kazimierz Dolny; 2015 – „Kobieta w obrazie”, Kazimierz Dolny; 
2014 – Wystawa zbiorowa, Klub Kadr, Warszawa; 2014 – Wystawa 
zbiorowa, Hotel Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa zbirowoa, Stary 
Browar, Poznań.

Renata Magda36

W swych pracach malarskich ukazuję postacie, odwołując się do sub-
telności i piękna kobiecego ciała. W tym ujęciu często zauważalna jest 
pewna teatralność, sceniczność portretowanej. Innym razem zatrzy-
muję na płótnie eteryczne, prozaiczne momenty dnia.

Renata Magda, fragment rubryki „Artysta na start”,  
47 AMS, 14 marca 2015.
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Paesaggio XXV  2015

olej, płotno, 60 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Jacek Malinowski olej 2015 „Paesaggio XXV”

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor takich projektów jak: Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, CAT3W – Centrum Aktyw-
ności Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazynie Sztuk prowadzi zajęcia 

z rysunku i malarstwa dla dorosłych. Realizuje projekty społeczne, 
artystyczne i kulturalne w ramach Stowarzyszenia Wspierania Aktyw-
ności Twórczej FreeArt, którego jest prezesem.

Jacek Malinowski37 

Moje obrazy to ciągłe poszukiwanie ruchu, kon-
frontacja dynamicznych przestrzeni ze statyką 
płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki koloru.

Jacek Malinowski
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Fantazje Szyszymory  2015

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d.: K/MATYJASZKOWICZ/2015

Ur. w 1980 r. W 2008 ukończyła studia z zakresu wzornictwa i pro-
jektowania takniny na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Praca 
dyplomowa: „Czy to Łódź” cykl tkanin inspirowanych pejzażem zur-
banizowanym. Pracownia Druku Na Tkaninie pod kierunkiem prof. K. 
Jaguczańskej – Śliwińskiej, aneks: Pracownia malarstwa pod kierun-
kiem prof. J. Zduniewskiego praca pisemna „T-shirt. Kult, Ideologia, 
Sztuka” pod kierunkiem prof. K. Czajkowskiej. Jest trzykrotną laure-
atką konkursu Projekt im Jest trzykrotną laureatką konkursu Projekt 
im W. Strzemińskiego, podczas którego za swoje tkaniny otrzymała 
w 2005 roku nagrodę od firmy Polontex w Poraju, a dwa lata później 
od Zakładów Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A. i od firmy PW 

Grabczyk. W 2008 roku otrzymała nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace 
magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem 
łódzkim. Od ukończenia studiów artystka uczestniczy w działaniach 
środowiska artystycznego, prezentując na wystawach swoje prace 
malarskie i tkaniny. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa indywidualna 
malarstwa, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź; 2015 – Wysta-
wa indywidualna malarstwa, Filharmonia Kaszubska, Wejcherowskie 
Centrum Kultury, Wejherowo; 2014 – Wystawa malarstwa, Muzeum 
Miasta Łodzi, Łódź.

Karolina Matyjaszkowicz38

W swojej twórczości nawiązuję między 
innymi do wierzeń ludowych i mitologii 
słowiańskiej. Drzewa i istoty zamieszkujące 
świat wierzeń naszych przodków są czę-
stymi „bohaterami” moich obrazów. Od 
kilku lat rozwijam w sobie zamiłowanie do 
rodzimej kultury. Szyszymory to opiekunki 
drzew, oraz pszczół. Ich przychylność, moż-
na sobie zaskarbić szacunkiem wobec lasu. 
A także częstując je miodem, który jest ich 
ulubionym przysmakiem.

Karolina Matyjaszkowicz
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Teoria strun 2  2015

akryl, płótno, 70 × 140 cm, sygn. na odwrocie

Mieszka i tworzy w Sanoku. Dyplom z malarstwa uzyskał w Instytucie 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2005 r. Uprawia ma-
larstwo sztalugowe. Mieszka i pracuje w Sanoku. Wybrane wystawy 
indywidualne: 2013 – „Obszar zabudowany”, Galeria Kuratorium, 
Warszawa; 2013 – „Monumenty Nowoczesności”, ICN POLFA, Rze-

szów; 2013 – „Dyspersja”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków; 2012 
– „Po Ostatniej Wieczerzy”, CSW Solvay, Kraków; 2011 – „Luksusowe 
więzienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa. Uczetnik wielu wystaw 
zbiorowych.

Tomek Mistak39 

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 pozbawione własnej egzystencji, opuszczone. Mate-
rialne surowe obrazy czy obiekty stają się abstrakcyjnymi konstrukcjami z betonu czy stali, 
bezduszną ikonosferą współczesnej cywilizacji. Produkty człowieka, mającego go uczynić 
szczęśliwym, paradoksalnie są mroczne i pozbawione duszy.

Tomasz Mistak, fragment rubryki „Artysta na start”, 48 AMS, 9 kwietnia 2015.
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2M  2013

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. M.Mysiak 2013

Ur. w 1986 r. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na 
katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zrealizowała w pracow-
ni malarstwa pod kierunkiem prof. J. Rykały oraz dyplom dodatkowy 
w pracowni rysunku pod kierunkiem prof. A. Kowalskiego. Jest lau-
reatką Grand Prix konkursu młodych „Świeża Krew” oraz finalistką 
takich konkursów jak „Bielska Jesień”, wrocławski „Konkurs Gepper-

ta” czy legnickie „Promocje”. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa 
zbiorowa, „Ikonografia Kobiecej Intymności”, BWA, Zielona Góra; 
2014 – Wystawa zbiorowa, „Zawieszenie”, Galeria Pęd Sztuki, Gdynia; 
2013 – Wystawa indywidualna „9 dni”, Rossberg Gallery, Katowice; 
2013 – Wystawa indywidualna „Intymne zapiski”, Galeria Foyer, Teatr 
Śląski, Katowice.

Monika Mysiak40

„Bohaterką” cyklu Moniki Mysiak, który artystka realizuje od dwóch 
lat, jest bielizna odnaleziona przez nią na dnie szafy swojej mamy 
podczas wyprowadzki z rodzinnego domu: stare halki, chusteczki, 
serwetki. Taka „wyprawa” była częścią posagu panny, który swoim 
córkom szykowały zapobiegliwe mamy, często przekazując nieużywa-
ne elementy bieliźnianej odzieży z pokolenia na pokolenie. Zwyczaj 
ten zapisał się szczególnie na Śląsku, skąd pochodzi artystka. Oswaja-
nie młodej dziewczyny z jej przyszłą rolą było także wyznaczaniem ram 
dla jej seksualności, która musiała być podporządkowana pożądanym 
cechom wiernej żony i cierpliwej matki. Monika Mysiak układa te 
autentyczne tkaniny w zwoje i kształty w subtelny sposób odnoszące 
się do kształtów kobiecego ciała. Kompozycje realizuje olejem na 
płótnie, rysunkiem na papierze lub w formie grafiki, we wszystkich 
tych technikach uzyskując mistrzowską perfekcję. W jej monochroma-
tycznych obrazach jest spora dawka erotyzmu, przefiltrowanego przez 
temperament autorki.

Agata Smalcerz, 06.2013
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DSC_6131  2015

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

Ur. w 1989 r. Absolwentka kierunku malarstwa na ASP w Katowicach. 
Dyplom magisterski w pracowni malarstwa prof. I. Walczaka obro-
niła z wyróżnieniem. Laureatka Nagrody Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Statuetki Srebrna Ostroga oraz Nagrody Kwartalni-
ka Artystycznego EXIT na 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych „PROMOCJE 2013” w Galerii Sztuki w Legnicy. Wielokrotna 

stypendystka Rektora ASP w Katowicach. Zajmuje się malarstwem 
i grafiką. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa zbiorowa malarstwa, 
Art-galeria, Bytom; 2013 – Wystawa indywidualna „Print_SCREEN”, 
Galeria Aya, Katowice; 2013 – Wystawa indywidualna w galerii Art-
-Galeria, Bytom; 2012 – Wystawa zbiorowa „Kulik/Piotrowicz/Walczak 
– Tylko painting”, Galeria Bibu, Katowice.

Katarzyna Piotrowicz41 

Płótno pochodzi z cyklu „Re_jestracja”, który powstaje od 2013 roku. Inspiracją 
stał się obraz jako hybryda prześwietlonych zdjęć cyfrowych i obrazów z telefonów 
komórkowych zapisanych przez różne nośniki cyfrowe, w których artystka doszu-
kuje się deformacji i rozmyć, generując obraz wspomnień.
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Karmin  2015

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn. na odwrocie: KARMIN |2015 akryl |płótno 100 × 90 |Grzegorz L. Piotrowski

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w pracowni prof. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendy-
sta Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. Uczest-
nik wielu plenerów malarskich oraz wielu innych przedsięwzięć arty-
stycznych. 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.; 2011 – Wystawa indywidualna „Formyme”, Galeria Sztuki R7, 
Andrychów; 2009 – Galeria Arsprototo, Erlangen, Niemcy.

Grzegorz L. Piotrowski42

Poszukiwania Grzegorza to balansowanie pomiędzy ekspresją, elegancją a geome-
trią. Nie wiem, który z tych nurtów bliższy jest autorowi. Ja stawiam na ekspresję. 
Najbardziej frapujące i intrygujące, a jednocześnie szczere i autentyczne są te jego 
prace, w których ekspresja, zarówno formy, jak i koloru, stanowi sedno całej kom-
pozycji. Szczególnie w przypadku, kiedy forma daleka już jest od odwzorowania 
natury, a i barwa także zaprzecza naszym standardowym przyzwyczajeniom. Wtedy 
w obrazach Piotrowskiego pojawia się miejsce, w którym mieści się bez trudu 
wyobraźnia patrzącego.

Agnieszka Gniotek
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Dziewczyna w woalce  2015

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

Absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Dyplom 
z malarstwa w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszewskiego. Zajmuje 
się malarstwem olejnym. W swoich obrazach łączy realistyczną tech-
nikę z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzuje aura 
mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace publikowane były 
w amerykańskich i polskich magazynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, 
Artysta i Sztuka, Art&Business. Wybrane wystawy: 2014 – „Zagad-

kowe niewyjaśnienia”, wystawa prac Grażyny i Marty Julii Piórko, Art 
Affairs, Gdańsk; 2014 – Wystawa zbiorowa „Strange Stories”, Galeria 
Stalowa, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa „Art Zoo – współcze-
sny bestiariusz”, Adi Art, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa „Sekrety 
wyobraźni”, DAP1, Warszawa; 2012 – Wystawa indywidualna „Koniec 
Niewinności”, Galeria 8Plus, Warszawa; 2011 – Wystawa indywidu-
alna „Marta Piórko – Malarstwo”, LOFT, Gdańsk.

Marta Julia Piórko43 

Autorka epickich portre-
tów ludzi i zwierząt. Jej 
obrazy to sugestywne 
wizje przepełnione aurą 
erotyzmu, subtelnego 
niepokoju i melancholii, 
utrzymane w klimacie 
wiktoriańskich fotografii. 
Artystka często stosuję 
poetykę kiczu i groteski, 
jako formę przekornej 
wypowiedzi. Odbiorcom, 
jej prace przywodzą na 
myśl Alicję w Krainie 
Czarów i Baśnie braci 
Grimm.
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Czarodziejska góra  2015

olej, płótno 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie: J. Posiecz-Polkowska 2015

W 2005 roku ukończyła PLSP w Nałęczowie. Jest absolwentką Wydzia-
łu Malarstwa Gdańskiej ASP z pracowni prof. Macieja Świeszewskiego, 
ze specjalizacją malarstwo ścienne i witraż w pracowni prof. Jacka 
Zdybla. Jej prace znajdują się w zbiorach polskich oraz zagranicznych. 
Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2014 – stypendystka Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego; 2013 – 1 nagroda w międzynarodowym 
konkursie muralowym Mall Wall Art; 2013 – realizacja muralu na Gale-

rii Krakowskiej przy współpracy z Anną Taut, Wojciechem Wożniakiem, 
Kamilem Kuzko oraz firmą Good Looking Studio; 2013 – wystawa 
zbiorowa Nouvelles Metamorphoses 2013, Francja; 2013 – wystawa 
zbiorowa Nouvelles Metamorphoses 2013, Szwajcaria; 2012 – wy-
stawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2011 – wystawa 
indywidualna, klub Plama, Gdańsk.

Justyna Posiecz-Polkowska44

Twórczość Justyny Posiecz-Polkowskiej kojarzyć można przede 
wszystkim z monumentalnym malarstwem ściennym, którym zaj-
muje się już od czasów studenckich. Doświadczenia wyniesione 
z opracowywania ogromnych powierzchni sprawiło, że artystka 
doskonale panuje nad formą. Prezentowany obraz ma dla artystki 
zapewne wyraz osobisty. Urodziła się ona i wychowała na Podkar-
paciu, gdzie otaczał ją górzystym krajobraz, być może dlatego też 
namalowane przez nią góry są „czarodziejskie”?
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Wezwanie  2015

olej, płótno, 130 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Tomasz Poznysz |WEZWANIE, 2015

Ur. w 1988 r. Student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na 
Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Dyplom wykonuje 
w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie prof. dr Joanny Szpor. 
Oprócz interdyscyplinarnej konserwacji dzieł sztuki jego główną pa-
sją pozostało malarstwo. W swojej twórczości wykorzystuje często 
warsztat dawnych mistrzów, łącząc go z otaczającą artystę rzeczywi-

stością. Naukę malarstwa kontynuował min. w Pracowni Malarstwa 
prof. Stanisława Baja. Wybrane wystawy: 2012 – Wystawa indywi-
dualna „Różne twarze” w ramach Nocy Muzeów; 2012 – „ Gdzie jest 
brat twój”; 2011 – „In via”; 2011 – „Cisza”. Jego obrazy znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Tomasz Poznysz45 

Obraz przedstawia 
postać mężczyzny 
w płaszczu sugerującym 
strój militarny. Jego poza 
odnosi się do schematu 
portretów reprezenta-
cyjnych. Ukazuje chwilę, 
w której młody żołnierz 
pozujący do obrazu 
otrzymuję wezwanie do 
walki.
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Wołanie  2015

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: Ruciak S.

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. 
Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 
2007) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). 
Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze 
i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlep-
szych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. 
Obecnie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa indywidualna „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki 

Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Galeria 
Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regionalne, 
Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego Ma-
larstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 2012 
– Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legnica; 2011 
– Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego „Ostrale’11”, 
Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne sztuki”, Galeria 
U, Wrocław.

Sonia Ruciak46

W swoich obrazach poruszam się w obrębie świa-
tła koloru i struktury. Staram się stworzyć coś, co 
będzie kompromisem pomiędzy światem realnym, 
a mną. Malarską rzeczywistość nieco odrębną 
od tej, która nas otacza. Staram się przetwarzać, 
naśladować wrażenie rzeczywistości, ale nie ją 
dokładnie odtworzyć. Moje obrazy to raczej opis 
powierzchniowych wrażeń. Bardzo ważnym czyn-
nikiem jest dla mnie światło. Przez jego natężenie 
i rozproszenie staram się wyrazić własne emocje. 
Raz jest miękkie, innym razem surowe lub mocno 
rozmigotane. Światłem podkreślam elementy 
dla mnie najistotniejsze. Za jego pośrednictwem 
wprowadzam do obrazów nieco napięcia, dra-
matu, przez co realne miejsca zyskują wymowę 
symboliczną. Zależy mi na tym, by dodać obra-
zom duchowej głębi, tak by wprowadzały widza 
w świat kontemplacji, melancholijnych emocji.

Sonia Ruciak
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Portret mężczyzny VIII  2015

akryl, olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: M.Rybka ‚15 oraz na odwrocie: M.Rybka – 2015 – „Portret mężczyzny VIII”

Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum 
Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż po-
szukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, 

m. in.: 2014 – „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 
2012, KCK, Kostrzyn nad Odrą.

Mateusz Rybka47 

Mateusz Rybka należy 
do jednego z „wete-
ranów” Aukcji Młodej 
Sztuki. Śledząc twór-
czość tego artysty 
widoczny jest jego 
ciągły rozwój. Pierwsze 
prace powstawały pod 
silnym wpływem graffiti 
i street artu (działalno-
ścią, z którą do dziś 
jest związany). Dużo 
rolę odgyrwały w nich 
szablon i spray. Dalsze 
poszukiwania Rybki 
skupiły się na abstrakcji, 
które zaowocowały 
doskonałą serią „Bitwy 
morskie”. Obecnie arty-
sta działa na pograniczu 
sztuki przedstawiającej 
i nieprzedstawiającej. 
Malowane przez niego 
„portrety” pełne są 
żywiołowości i „twórczej 
agresji”, momentami 
bliskiej ekspresji Francisa 
Bacona.
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Relacja kilku punktów  2014

spray, płótno, 97 × 130 cm, sygn. p.d: Looney

Przedstawiciel sztuki graffiti działający od 1995 r. Założyciel pierwszej 
trójmiejskiej grupy zrzeszających artystów graffiti. W 2008 r. ukoń-
czył Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Maluje głównie na ścianach i ulicach, ale nie stroni od tradycyjnego 
tworzenia na płótnach posługując się przy tym sprayem, szablonem 

i pędzlami. Jego prace brały udział w wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestnik wielu eventów, imprez 
graffiti oraz street art. W 2013 r. miała miejsce indywidualna wysta-
wa artysty „Spray na płótnie – Marek Looney Rybowski” w siedzibie 
Sopockiego Domu Aukcyjnego w Warszawie.

Marek „Looney” Rybowski48

Marek Looney Rybowski miesza technikę szablonu z ręcznym 
malowaniem sprayem. Spray przeniesiony z murów na płótno stał 
sie w jego rękach narzędziem, którym swoim pracom nadaje nie-
powtarzalny klimat. Ludzie, zwierzęta, a nawet zwykłe sportowe 
buty pozostają jakby zawieszone w pustej przestrzeni i przez to 
pozbawione są kontekstu. Swoista czystość, przy jednoczesnej 
ilustracyjności i koncentrowaniu się na wiodącym motywie przy-
wodzi na myśl dokonania pop artu. Dynamiczna kompozycja, rytm 
i wspóczesność motywu to już z pewnością elementy silnie tkwiące 
w street arcie.
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Wejść głębiej  2015

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

Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej ASP w 2007 r. 
Współpracuje z gdańskimi oraz warszawskimi galeriami sztuki. Jego 
rysunki charakteryzują się niebywałym opanowaniem kreski. Jak sam 

twierdzi potrafi rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, 
stąd pewnie surrealistyczny charakter jego prac.

Maciej Siemoński49 

Prace Macieja Siemońskiego są kwintesencją surrealistycznego szału 
twórczego, zawsze jest w nich coś co autor chciałby ulepszyć, zmie-
nić, dopracować i jeszcze trochę przedłużyć swój kontakt z każdym 
dziełem. Końcowy efekt trzeba obejrzeć na żywo, żeby docenić 
kunszt i wielowątkowość rozbudowanych kompozycji.
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Aurora 01  2015

akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. p.d.: Skoczylas.S 2015 oraz na odwrocie: Aurora 01 |Sebastian Skoczylas 2015

Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dy-
plom orbonił w 2004 r. w pracowni prof. P. Błażejewskiego. Wcześniej 
ukończył PLSP w Lublinie. Obecnie związany z Warszawą. Autor wielu 
wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. 
W 2004 r. wyróżniony w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. 

Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Mito, Warszawa; 
2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa; 2012 – Gale-
ria Elektor, Warszawa; 2005 – Centrum Olimpijskie, Warszawa. Jego 
prace znajdują się w zbiorach w Polsce i zagranicą.

Sebastian Skoczylas50

Malarstwo jest dla mnie 
czymś całkiem pier-
wotnym, jest po prostu 
wypełnianiem obrazu 
kolorem. Rezygnuję ze 
wszystkich elementów, 
które mogłyby odwracać 
uwagę od koloru. To co 
pozostaje, czyli kom-
pozycja i faktura, pełni 
jedynie funkcję wzmac-
niającą kolor, podkreśla 
barwne napięcia na 
płaszczyźnie płótna. 
Moje malarstwo pozba-
wione jest narracji – jest 
tym, co widać. Myślę, 
że jednak może wzbu-
dzać w odbiorcy pewne 
emocje i przywoływać 
skojarzenia, tak jak robią 
to dźwięki, smaki, zapa-
chy czy doznania senso-
ryczne. Staram się przy 
tym nie naprowadzać 
widza, nie sugerować, 
a raczej tylko wyznaczać 
obszar do swobodnej 
interpretacji.

Sebastian Skoczylas, 
fragment rubryki „Arty-
sta na start”, 49 AMS, 

2 maja 2015.
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Mały Jan  2011

olej, płyta, 30 × 30 cm, sygn. l.d.: KS 2011

Absolwentka PLSP w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, grafiką 
warsztatową i ilustracją książkową. Współpracuje z wydawnictwa-
mi literackimi i muzycznymi, tworząc ilustracje do takich pozycji jak: 
„Przygody Tomka Sawyera”, „Wyspa Skarbów”, „Przygody Hucka”, 

„Wspomnienia niebieskiego mundurka”. Członkini Związku Artystów 
Plastyków. Od 1988 uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, m.in. 
w Warszawie, Katowicach, Maastricht. Jest autorką wielu bajek dla 
dzieci z własnymi ilustracjami (które oczekują na wydanie).

Katarzyna Słowiańska-Kucz51 

Malarstwo Katarzyny Słowiańskiej-Kucz polega na twórczym dialogu ze 
sztuką dawnych mistrzów. Na swoich obrazach pastiszuje ona dzieła 
takich artystów jak Leonardo da Vinci, Johannes Veermer, czy Rembrandt 
nadając „portretowanym” bajkowe, odrealnione fizjonomie. W tej samej 
konwencji utrzymany jest prezentowany obraz „Mały Jan”. Nawiązuje on 
bezpośrednio do niezwykle popularnego i powszechnie znanego portretu 
pędzla Jana van Eycka (będącego domniemanym autoportretem artysty). 

„Mały Jan” przedstawiony przez Słowiańską-Kucz ma karykaturalne rysy – 
nienaturalnie okrągłą głowę, znacznie uwydatnione policzki i powiększony 
nos. Nie powinno dziwić, że nie przypomina postaci z naszego świata, 
należy on bowiem do bajkowego uniwersum powstałego w wyobraźni 
artystki. Słowiańska-Kucz nawiązuje do van Eycka nie tylko tematycznie, 
ale również przez stosowanie drobiazgowej techniki malarskiej jaką zwykli 
się posługiwać się staroniderlandzcy mistrzowie.
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Sen o Kazimierzu M.  2015

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

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną. Od początku lat 70. 
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 Polsce w stanie wojennym niezależnej, sa-
mofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 
20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego 
wydawnictwa „Zakaz Zawracania” (1985–1986). Inicjator Instytutu 
Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenha-
dze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Galerii 

Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały 
przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2011 r. zostały zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka 
na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach Fe-
stiwalu Sztuka i Dokumentacja. W 2011 r. odbyła się również wy-
stawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa 
Galerii Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen 
o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser. Jego prace w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych.

Radosław Sowiak52

„Sen o Kazimierz M.” to jeden ze świetnych reliefów Sowiaka, w którym 
artysta podejmuje dyskurs z twórczością Kazimierza Malewicza. Kompo-
zycja obrazu jest doskonale przemyślana. Wśród chłodnych płaszczyzn 
niebieskich barw, przebijają się nasycone czerwienie i żółte „promienie” 
o niemal symbolicznym wyrazie. Istotnym elementem pracy są doklejone 
do niego elementy, które sprawiają, że dwuwymiarowy obraz otrzymuje 
zupełnie nową jakość i w zasadzie staje się barwną płaskorzeźbą.
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Zimna kąpiel  2015

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

Ur. w 1975 r. Studiował w Katedrze Sztuki Poltechniki Radomskiej. 
W 2002 obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. A. Gieragi 
(aneks z grafiki u prof. K. Wyznera. Uczestnik wielu wystaw zbioro-
wych i indywidualnych w kraju i za granicą. Wieloktornie nagradzany 
w konkursach artystycznych. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 
– „Searching for Reality”, „Die Schöne”, Wiedeń; 2014 – „Realizm 

Niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Standbild und 
andere Geschichten” – buch|bund, Berlin; 2012 – „Duzi Chłopcy”, 
CSW Solvay, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – 2015-„Mi-
stak, Stabryła, Szczepkowski”, Muzeum Historyczne, Sanok; 2014 
– ArtWay Festiwal, Praga, Czechy; 2014 – „Ars – Principia”, UMK, 
Toruń; 2012 – Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin.

Sylwester Stabryła53 

Obraz nawiązuje do poja-
wiającego się na przestrzeni 
wieków tematu „Kąpiących 
się” Edgara Degasa, Augusta 
Renoira czy Pierra Bonnarda, 
lecz potraktowanego w nieco 
odmienny sposób. Intymna 
sytuacja dziewczyny w wannie 
podpatrzona przez „dziurkę 
od klucza”. Scena dostosowa-
na do naszych czasów, gdzie 
szybka kąpiel to niekoniecznie 
relaks, a ubiór i poza może 
wskazywać na świadomość 
bycia podglądanym.
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Być naprawdę nieustraszonym  2015

technika własna, akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: M. Stern

Ukończyła Wydział Sztuki Krakowskiej Akademii Pedagogicznej (dy-
plom z malarstwa – w pracownii dr. Aleksandra Pieńka). W latach 
2000–2010 brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju. 

Obecnie kontynuuje indywidualna pracę twórczą oddając się głównie 
malarstwu oraz okazjonalnie, projektowaniu scenografii do przed-
stawień teatralnych.

Mirella Stern54

W większości prac artystki głównymi bohaterami są drewniane lalki 
teatralne. Dzięki ich schematyczności i powtarzalności formy, ciężar 
artystycznej wypowiedzi przeniesiony zostaje z głównego bohatera na 
samą opowieść, która jest dla niej najistotniejsza. Źródłem inspiracji 
są ludzie, przyjaciele bliżsi i dalsi, wydarzenia, sytuacje, które im się 
przytrafiają Zdarzenia na tyle istotne by warto je uchwycić i zachować 
w obrazie, by nie umknęły i być może stały się dla źródłem refleksji, 
nie tylko dla samej artystki, ale również dla tych, którzy zechcą na 
chwilę zatrzymać się przy obrazie.
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Improwizacja #1  2015

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie: B.STĘPIŃSKI |IMPROWIZACJA #1|2015

Ur. w 1992 r. Absolwent ZSP im. Jacka Malczewskiego w Często-
chowie, wyróżniony przez obserwatora ASP w Katowicach za całość 
dyplomu. Uzykał dokument Europass potwierdzający zdobyte kwali-
fikacje w systemie Unii Europejskiej. Obecnie jest studentem ASP im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. 
Brał udział w wystawie zbiorowej „Na tych samych sztalugach” w Ło-
dzi oraz w Radomiu, a także wystawie zbiorowej w HFBK w Dreźnie 
w ramach wymiany międzynarodowej.

Bartosz Stępiński55 

Bartosz Stępiński to mło-
dy, ale niezwykle utalen-
towany artysta. Oglądając 
jego obrazy nie sposób 
nie zwrócić uwagi na jego 
znakomity warsztat ma-
larski. Malowane przez 
niego prace dopracowa-
ne sa w najdrobiniejszych 
szczegółach. Zdaje się, iż 
obrazy Stępińskiego okre-
ślić można jako swego 
rodzaju „mroczny surre-
alizm”, a ich tajemnicza 
i niepokojąca atmosfera 
przywodzi na myśl dzieła 
Zdzisława Beksińskiego.
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Zazdrość  2015

olej, płótno, 60 × 40 cm, sygn. l.d.

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malar-
stwa prof. S. Białogłowicza. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką 13. wystaw indywidualnych, 
brała udział w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą oraz plenerach międzynarodowych. Laureatka nagród, m.in.: 
Nagroda „Obraz Roku 2012”, Łańcut 2012; Biennale Młodych – Sztuki 
Piękne – nagroda w kategorii malarstwo – Radomsko 2012; I miej-

sce Artist Event „Belle Époque” Bad Gastein Austria 2012; Nagroda 
Specjalna Muzeum Sztuki w Miszkolcu; Nagroda im. Jerzego Panka 
– I wyróżnienie za dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 2010/2011; II nagroda za zestaw obrazów w pokazie 
poplenerowym „Żar” – I Europejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu 
2011.. w piśmie literacko- artystycznym FRAZA oraz na wortalu: ar-
tystycznestrony. pl. Członek ZPAP oraz Redaktor Naczelna biuletynu 
informacyjnego rzeszowskiego okręgu ZPAP „Sztuka i Życie”.

Barbara Szal-Porczyńska56

Malując swoje obrazy, Barbara Szal-Porczyńska 
„nie oszczędza” podobrazia. Jej prace są nie-
zwykle sugestywne, mocne, wielowarstwowe. 
Powierzchnie płócien pełne są chropowatych 
wypukłości, powstałych po impastowo kładzio-
nej farbie. Artystka nie skupia się na detalach 
przedstawianych postaci – pozostawia je niedo-
powiedziane. Swoją uwagę kieruje natomiast na 
twarz i oczy.
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Wenecki poranek  2015

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

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

nometrażowy.Brał udział w licznych festiwalach filmowych w Polsce 
i za granicą, otrzymując na nich nagrody specjalne i wyróżnienia. 
Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową oraz malar-
stwem sztalugowym.

Longin Szmyd57 

Moją ideą przedstawienia świata, jego złożono-
ści, urody jest harmonijne połączenie realizmu 
z własnym indywidualnym postrzeganiem detalu, 
koloru i zatrzymanego czasu.
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Spacer  2015

akryl, collage, płyta, 47 × 74 cm, sygn. na odwrocie: piotr szwaben vel pisz 2015

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

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

Piotr Szwabe58

Spacer jest odpoczynkiem z wyłaczonym telefonem, z wolna myślą, 
odciętą od rzeczywistości. Obraz ma nieść funkcję terapeutyczną, 
jest malowany na płycie przy której świętej pamięci babcia moja 
spożywała posiłek i usmiechała się jak z nią mieszkałem.

Piotr Szwabe
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Pink car  2015

akryl, płótno, 80 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1976 r. W latach 1997–2003 studia na wydziale Malarstwa 
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ukończone wyróżnio-
nym dyplomem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego w 2003 
roku. Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska w latach 2001/2002. 
Finalistka konkursu“Obraz Roku 2003”. Jej prace znajdują się w kolek-
cjach polskich i zagranicznych. Obecnie mieszka i pracuje w Gdańsku. 

Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa indywidualna „Chwile”, Gallery 
Back Door, Katowice; 2012 – „Ein Tag am Meer”, Galeria Sandhofer, 
Innsbruck, Austria; 2012 – „Marzena Ślusarczyk Malarstwo”, Galeria 
Ether, Warszawa; 2012 – „Cztery wymiary”, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Sopot.

Marzena Ślusarczyk59 

Obrazy Marzeny Ślusarczyk są pełne sprzeczności, gdyż cechuje je niezwykle 
asteczna forma malarska, a zarazem, przepełnione są ogromnym ładunekiem 
emocjonalnym. Jest w nich wiele pustych przestrzeni, niedopowiedzień. 
Kobiety, które są najczęstszymi bohaterkami jej przedstawień, najczęściej 
ukazywane są od tyłu, co podkreśla ich tajemniczy i niejasny charakter. Podob-
nie zakomponowany został obraz „Pink car”. Nie wiemy kim jest zobrazowana 
kobieta, nie wiem również dokąd zmierza. Te niedopowiedzenia otwierają 
przed widzem szerokie pole do interpretacji.
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Panny umajone  2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: T. Tajak Kraków 2015

Ur. w 1988 r. Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich 
Szkołach Artystycznych oraz Edukację Artystyczną w zakresie sztuk 
plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 2014 roku obronił 
z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni 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 indywidualnych 
i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i zagranicą.

Tomasz Tajak60

Obraz wpisuje się w cykl prac dyplomowych artysty, w których skupiał 
się on na przedstawieniu obrzędów i tradycji ludowych, kultywowanych 
w okolicach Gorlic w Małopolsce. Artysta o cyklu prac:

(...) Podjęty temat jest próbą etnograficznego zapisu wydarzeń związa-
nych z obrzędowością towarzyszącą mieszkańcom wsi od pokoleń. Po-
szczególne przedstawienia polskich tradycji, związanych z obchodzeniem 
świąt, czy też prozaicznymi czynnościami, związanymi z pracą codzienną 

na roli. Te właśnie archaiczne święta i obrzędy stanowią rodowód tradycji 
i porządkują cykl pór roku wpisując się w poszczególne miesiące (...) 
Poszczególne obrazy są niejako kadrami codzienności zaobserwowanymi 
przeze mnie, i utrwalonymi na płótnie, w technice akrylowej (...) Przy wy-
borze tematu pracy dyplomowej kierowałem się moją naturalną potrzebą 
obserwowania codzienności, a przede wszystkim zobrazowania moich 
osobistych przemyśleń i emocji związanych z życiem wsi.
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Czerwiec dwudziesty  2011

olej, deska, 90 × 66 cm, sygn. na odwrocie: Anna Taut

Ur w 1984 r. Dyplom na Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku obroniła 
w 2009 r. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz wielkoformato-
wym (murale). Wielokrotnie nagradzana m.in. laureatka Grand Prix 
MKiDN w konkursie „Triennale z martwą naturą” w 2012 r.; nagrody 
konkursu Materia medicinalis, materia artificalis” w 2011 r. Obecnie 
mieszka i pracuje w Berlinie. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa ma-

larstwa, Frida Norma Jane Gallery, Herten, Niemcy; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Galerie Atelierhaus, Anscharpark, Kilonia, Niemcy; 2012 
– Wystawa zbiorowa, Carolinum Neustrelitz, Niemcy; 2012 – Wysta-
wa indywidualna, Galeria DNA, Wrocław; 2012 – „Cztery wymiary”, 
Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 2010 – Wystawa indywidualna „Dusza 
Zobrazowana”, PGS, Sopot.

Anna Taut61 

(...) Mówię o człowieku, o jego 
kondycji w relacji do otaczające-
go go świata. Lubię zderzać go 
z różnymi przestrzeniami, forma-
mi, wikłać go w różne relacje, 
obserwować i reagować na 
powstały efekt. W malowanym 
obrazie poszukuję pewnego 
odczucia, stanu, którego choć 
nie nazywam, to konsekwentnie 
dążę do jego przedstawienia. 
Malarstwo powinno poruszać/
wzruszać/oddziaływać. W moim 
przypadku rozgrywa się to na 
poziomie emocji, podświado-
mości. Polegam na wrażliwo-
ści i otwartości widza, który 
jest w stanie znacznie więcej 
opowiedzieć sobie o moich 
obrazach niż ja. To dobrze. O to 
chodzi.”

Fragment wywiadu przeprowa-
dzonego z artystką przez Micha-

ła Nowakowskiego.
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Tempus fugit  2015

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. l.d.: Urszula Tekieli 2015 i na odwrocie: „Tempus fugit” 2015 r., Urszula Tekieli, nr. kat.: 313/02/15

Ur. w 1979 r. W 1999 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krako-
wie. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersy-
tetu Śląskiego (Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego 
w roku 2005). Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 – „Malarstwo Ur-
szuli Tekieli”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża 

Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP.OPTIMUM, Katowice; 2010 – Galleri 
New Form, Trelleborg, Szwecja. Wystawy zbiorowe: 2014 – Renata 
Fine Arts, Hudson NY (USA); 2012 – Kraków Art Expo, Tomaszowice; 
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2003 – „Impresja” 
Galeria Pod Śrubką, Żywiec.

Urszula Tekieli62

Urszula Tekieli w swoich 
pracach nawiązuje do 
szeroko pojętej stylistyki 
Art Deco i malarstwa 
międzywojennego. 
W jej obrazach widać 
dalekie echa twórczości 
Tamary Łempickiej i Zofii 
Stryjeńskiej. Elegancka, 
stylizowana linia, wy-
rafinowana, mroczna 
kolorystyka i zawsze 
romantyczny, kobiecy 
w swojej formie temat 
fascynują kolekcjonerów 
na całym świecie.



70

Bez tytułu  2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Tobolewski 2015

Ukończył studia na Wydziale Grafiki na ASP w Krakowie (filia w Kato-
wicach). Dyplom obronił w Pracowni Druku Wklęsłego prof. S. Klu-
ski. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora sztuki. Pracuje jako 
wykładowca w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersy-
tetu śląskiego w Cieszynie oraz w Katedrze Grafiki na Uniwersytecie 
w Ostravie. Wybrane wystawy: Wystawy Rysunku „Pierwszy Język” 
(Bielsko Biała, 2003), Wystawy młodych pracowników Instytutu Sztuki 

(Cieszyn, 2003), Konkursu Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004), 
Biennale Miniatury Graficznej (Częstochowa, 2004), Międzynarodo-
wego Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), Konkursu Rysunku im. Andor-
liego (Nałęczów, 2004), Internationale Mini Print (Sarajewo, 2005). 
Laureat nagród, m.in.: Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP 
(Katowice, 2004), I nagrody Międzynarodowego Biennale Rysunku 
(Pilzno, 2004).

Tomasz Tobolewski63 

Proces twórczy jest dla mnie dochodzeniem do prawd o człowieku. 
Próba dotarcia do tej tajemnicy jest najtrudniejszym zadaniem, jakie 
stoi przede mną, chociaż wiem, że z góry postawiłem się na prze-
granej pozycji. Jednak najbardziej zależy mi na poszukiwaniu, na 
zadawaniu pytań, a nie na odkrywaniu ostatecznych odpowiedzi.

Tomasz Tobolewski
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Fragment 234  2015

technika własna, płótno, 53 × 75 cm, sygn. p.d.: S.J.A. Tomalak oraz na odwrocie

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomen-
dowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. 
Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat 
uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu był 
nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku 2000 coraz czę-
ściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eks-
perymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki 
i technologie. Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie 
barwnikach i pastach fakturowych, w skład których m.in.. wchodzą 
mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie. Wprowadza 
do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. Prace mają 
zróżnicowaną powierzchnię. Udział w wystawach indywidualnych 
i zbiorowych: Galeria DOK Brzeg Dolny; DOK Wołów; Zespół Pocy-
sterski Lubiąż; Galeria Awangarda Wrocław; Galeria Artrakt Wrocław; 

Galeria DNA Wrocław; Galeria Na Antresoli Wrocław; Galeria Zapiecek 
Warszawa; Zamek Wojnowice; Pałac Królikarnia – Oddział Muzeum 
Narodowego w Warszawie; Finał konkursu Art&Business na „Obraz 
Roku 2004”, Warszawa, 2005; Laureat II Konkursu Malarskiego „Za-
dra” 2009; wystawa indywidualna Marzec 2011 Young Internationalb 
Contest of Contemporary Art.; II Edycja Międzynarodowej Wystawy: 
Magia Papieru Galeria Ether Warszawa, czerwiec 2011; 42 i 43 Sa-
lon Zimowy Radom 2011–2015; 7 Biennale Miniatury; Częstochowa 
2012; „Pejzaż współczesny”; Częstochowa 2013–2015; Bielsko-Biała 
2013- Wystawa plakatu – Dekalog; Wozownia Toruń 2013 – Triennale 
Małych Form; VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny – 
Gdynia 2013; VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013; 
IV Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”; Agora Gal-
lery, Nowy Jork 2015.

Stanisław Tomalak64

Moja sztuka, która ma korzenie głównie w pejzażu, oscyluje 
w stronę abstrakcji. W większości kompozycji występuje podział 
na rozdzielone linią horyzontu niebo i ziemię. Powierzchnie moich 
obrazów są skorodowane, bo świat ulega korozji, która w swej 
destrukcji jest malownicza.

Stanisław Tomalak, fragment rubryki „Artysta na start”,  
43 AMS, 29 listopada 2014.
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POR_NO!  2014

akryl, płyta, 100 × 103 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest stypendystka Fundacji Joana 
Miro (Hiszpania), laureatką IV edycji programu stypendialnego Młoda 
Polska MKiDN i stypendystką MKiDN. Uczestniczyła w wielu wysta-
wach indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych pre-
zentacji grafiki współczesnej. Jest artystką multimedialną – uprawia 
grafikę warsztatową, malarstwo, wideo, instalację. Jej prace znajdują 
się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 

Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesne Wrocław, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. W 2014 roku obrazy artystki 
były licytowane na aukcji w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie. 
Dom Aukcyjny Sotheby’s ufundował stypendium dla artystki za nie-
konwencjonalne techniki graficzne.

Viola Tycz65 

W obrazach Violii Tycz da się zauważyć jej dążenie do syntezy. Maluje najczęściej 
monochromatyczne kompozycje, utrzymane w bogatej gamie szarości. Obrazy są 
świadomie płaskie, pozbawione światłocienia, który zacierałby wyrafinowaną kreskę. 
Wśród dużych, szarych płaszczyzn obwiedzionych delikatnym, ale sugestywnym 
konturem zawsze pojawia się kolor. Kontrastując z monochromatycznym powierzch-
nią staje się bardziej wyrazisty. Prace Violii Tycz są niezwykle bogate w treści, będące 
komentarzem, bądź refleksją na temat otaczającej ją rzeczywistości.
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Fall in love  2015

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

Ur. w 1978 r. Absolwent gdańskiej ASP. W 2005 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. M. Świeszewskiego. Obecnie pracuje 
na ASP w Gdańsku na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa. 
W czerwcu 2012 r. otrzymał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie malar-
stwo – obecnie jest w trakcie habilitacji. Artysta jest członkiem stowa-
rzyszenia Obserwatorium Rzeczywistości. Stypendysta Hestii, MKiDN, 
Prezydenta Miasta Gdańska i włoskiego miasta Spoleto. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2010 

– Wystawa zbiorowa „From Gdańsk to Istambul”, Istambuł, Turcja; 
2009 – Wystawa zbiorowa malarstwa, Gdański Park Naukowo-Tech-
nologiczny, Gdańsk; 2009 – Wystawa zbiorowa „Okolice portretu”, 
PGS, Sopot; 2009 – Wystaw indywidualna, Galeria Triada, Gdańsk; 
2008 – Wystawa indywidualna „Obrazki z pracowni”, Galeria Sztuki 
Farbiarnia na Pięknej, Warszawa; 2004 – Wystaw indywidualna „Ob-
razy intertekstualne”, MNG – Pałac Opatów, Gdańsk.

Marek Wrzesiński66

(...) Najważniejsze jest to, o czym chce się mówić poprzez takie, a nie 
inne medium, wykorzystując taką, a nie inną formę wyrazu. Malar-
stwo jest językiem, bardzo osobistym środkiem komunikacji i manife-
stacji wolności. Myślę, że cokolwiek chciałbym robić, jak bardzo bym 
się zmieniał i tak na koniec wyjdzie z tego jakieś malarstwo.

Marek Wrzesiński, fragment rubryki „Artysta na start”,  
31 AMS, 7 grudnia 2013
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Pupil z cyklu „Zabawa”  2014

akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d.: M. Wyłoga

Ur. w 1986 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strze-
mińskiego w Łodzi na wydziale Druku i Tkaniny. Dyplom z Malarstwa 
w pracowni prof. Marka Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głównie 
malarstwem akrylowym i ilustracją. W jej pracach często pojawiają 
się motywy zwierzęce i turpistyczne. Portretuje gwiazdy polskiego 

i zagranicznego showbiznesu. Brała udział w wielu wystawach, m.in.: 
2015 – „Polityka w karykaturze” gmach Sejmu RP, Warszawa; 2015 
– „Zabawa” Filharmonia Kaszubska, Wejherowskie Centrum Kultury, 
Wejherowo; 2015 – „Zabawa” Galeria El, Elbląg; 2013 – „Bogowie” 
Łódź Design Festival, Łódź.

Monika Wyłoga67 

Obraz prezentowany m.in. w Galerii El w Elblągu.

Bardzo lubię przemycać w swoich obrazach niepokojące zestawienia, jednocześnie 
podaję je w tak dekoracyjny sposób, że pozornie są bardzo przyjemne i łagodne. 
Uwielbiam bawić się przepychem, czerpać z takich źródeł inspiracji jak sztuka ber-
berska, barok czy w końcu glamrock. Być może dlatego moje obrazy są kobiece, jak 
błyskotki, subtelne. nie oddziałują tylko poprzez zewnętrzną warstwę, mają swoje 
drugie dno, wywołują szereg interpretacji.

Monika Wyłoga, fragment rubryki „Artysta na start”, 40 AMS, 25 września 2014. 
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Ara  2015

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: 2015 |JZ oraz opisany na odwrocie

W latach 2007–2012 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
łódzkiej ASP. Dyplom w pracowni Malarstwa prof. M. Dawidziuka 
(aneks do dyplomu wykonany w pracowni Ilustracji i Komiksu pro-
wadzonej przez prof. G. Kołata). Artystka zajmuję się głównie ma-
larstwem sztalugowym. Tworzy prace o zróżnicowanej tematyce, po-

sługując się różnorodnymi środkami malarskiego wyrazu. Jej obrazy 
charakteryzują się nastrojowością budowaną za pomocą harmonijnej 
palety barw. Wybrane wystawy: 2013 – Wystawa Absolwentów Pra-
cowni Malarstwa, Galeria Pod Napięciem; 2010 – Wystawa poplene-
rowa, Galeria Biała Ściana ASP, Łódź

Janina Zaborowska68

Inspiruje mnie natura, 
to jak nadaje ona rytm 

życiu ludzi i zwierząt 
oraz sztuka etniczna 

i ludowa ze wszystkich 
zakątków świata

Janina Zaborowska
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The winners path  2015

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p.d.: A. Zalewska

Ur. w 1985 r. Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła studia 
związane z projektowaniem mebli na Wydziale Technologii drewna 
Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie zajmuje się ma-

larstwem i ilustracją książkową, za które wielokrotnie była nagradzana 
w konkursach ilustratorskich.

Anna Zalewska69

W obrazach Anny Zalewskiej przeważają głównie 
motywy animalistyczne. Inspiruje ją ilustracja książ-
kową, a w swoich pracach kładzie duży nacisk na 
emocję oraz wielowymiarowość.
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Letnisko  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: PZ 2015 oraz opisany na odwrocie: PAULINA ZALEWSKA LETNISKO 2015

Ur. w 1981 r. W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP 
w Łodzi. W 2008 r. obroniła dyplom pod kierunkiem prof. K. Waw-
rzyniaka w pracownii technik wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu 
pod kierunkiem prof. R. Hungera w pracownii malarstwa. W 2007 r. 
odbyła stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino we 
Włoszech. Wybrane wystawy: 2011 – „XXIV międzynarodowe bienna-

le małej formy graficznej i exlibrisu” Muzeum Miasta, Ostrów Wlkp.; 
2010 – „Grafika studentów pracowni technik wklęsłodrukowych z lat 
2003–2010”, Galeria Kobro, Łódź; 2008 – „Urbino – miasto grafi-
ki”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź; 2007 – „Urbino z wiszącego 
ogrodu”, Galeria Bałucka, Łódź.

Paulina Zalewska70

W kulturze japońskiej czerń jest 
symbolem szlachetności, wieku 

i doświadczenia, w innych kultu-
rach oznacza: luksus, elegancję 

i tajemniczość. Czerń, która często 
pojawia się w moich obrazach 

współgra z innymi kolorami, 
powodując, że barwy wydają się 

jaśniejsze. Czerń służy podkreśleniu 
nastroju pracy i zaakcentowaniu 

wybranych elementów dzieła. 
Kolor natomiast spełnia tu funkcję 

ekspresyjną i dekoracyjną. Jest 
środkiem sprzyjającym ożywieniu, 

uatrakcyjnieniu obrazu. Dzięki 
temu zestawieniu, dialog barw 

„miesza w naszej głowie” i pozwa-
la na utrwalenie jego widoku pod 

powiekami.

Paulina Zalewska, fragment rubryki 
„Artysta na start”, 36 AMS,  

2 maja 2014
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374 Love  2015

akryl, spray, płótno, 90 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1981 r. Architekt i malarka. Ukończyła studia na wydziale Ar-
chitektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej. Przez wiele lat 
realizowała się zawodowo jako architekt i nauczyciel malarstwa, jed-
nak od kilku lat zajmuje się już tylko malowaniem. Współpracowała 
z takimi markami jak Samsung, Grolsch, Ikea, Chanel. Prace artystki 
można spotkać w galeriach w Anglii i USA – jej prace cieszą się zain-

teresowaniem na całym świecie (zostały docenione m.in. przez rocko-
wych klientów z Hollywood jak Slash z zespołu Guns N’ Roses). Swoje 
prace wystawiała m.in. w Belgii, Anglii, Portugalii, USA. Wybrane 
wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa, The Bricklane Gallery, Londyn; 
2013 – Wystawa indywidualna, Espace Art Gallery, Bruksela, Belgia.

Marta Zawadzka71 

Na indywidualny styl artystki składa się ekspresja i bar-
dzo dynamiczna paleta barw. Poszukuje ona przy-
jemnych uczuć, jej celem jest aby obrazy emanowały 
estetyczną przyjemnością. W twórczości odcina się od 
ciężkich destrukcyjnych emocji.
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WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

9–30 LIPCA 2015 r.

Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria Sztuki Współczesnej SDA
ul. Boh. Monte Cassino 43, Sopot

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

PEJZAŻ HORYZONTALNY



Arabska Sandra ---------------------------- 1

Bakalarz Adam ---------------------------- 2

Baranowska Anna ------------------------ 3

Błażko Zofia -------------------------------- 4

Borowiecka Martyna --------------------- 5

Brewka Wojciech -------------------------- 6

Cosma Damian ---------------------------- 7

Czarnecki Bartosz ------------------------- 8

Czechowski Mikołaj ---------------------- 9

Dydo Mariusz -----------------------------10

Frej Marta ----------------------------------11

Głowacka Viola ---------------------------12

Godlewska Renata-----------------------13

Gołębiowska Katarzyna ----------------14

Gralewska Olga --------------------------15

Herc Ilona ----------------------------------16

Hońko Aleksandra ------------------------17

Hul Edyta -----------------------------------18

Janiec-Piłat Katarzyna-------------------19

Jarmoliński Bartek -----------------------20

Jastrzębska Małgorzata ----------------21

Jędrzejczyk Magdalena Alicja ---------22

Jędrzejko Tomasz ------------------------23

Kaminiński Łukasz -----------------------24

Karasińska Natalia -----------------------25

Klimek Grzegorz --------------------------26

Kloc Anna ----------------------------------27

Kołodziejczyk Tomasz ------------------28

Kołtan Katarzyna -------------------------29

Korybut-Daszkiewicz Agnieszka -----30

Kosin Juliusz -------------------------------31

Kossakowski Piotr -----------------------32

Koter Bartłomiej --------------------------33

Kwapisz-Garbowska Magdalena ----34

Laskowska Magdalena -----------------35

Magda Renata ----------------------------36

Malinowski Jacek ------------------------37

Matyjaszkowicz Karolina --------------38

Mistak Tomek -----------------------------39

Mysiak Monika ---------------------------40

Piotrowicz Katarzyna --------------------41

Piotrowski Grzegorz L. -----------------42

Piórko Marta Julia ------------------------43

Posiecz-Polkowska Justyna -----------44

Poznysz Tomasz --------------------------45

Ruciak Sonia -------------------------------46

Rybka Mateusz ---------------------------47

Rybowski „Looney” Marek -------------48

Siemoński Maciej ------------------------49

Skoczylas Sebastian ---------------------50

Słowiańska-Kucz Katarzyna -----------51

Sowiak Radosław ------------------------52

Stabryła Sylwester -----------------------53

Stern Mirella -------------------------------54

Stępiński Bartosz -------------------------55

Szal-Porczyńska Barbara ---------------56

Szmyd Longin -----------------------------57

Szwabe Piotr ------------------------------58

Ślusarczyk Marzena ---------------------59

Tajak Tomasz ------------------------------60

Taut Anna ----------------------------------61

Tekieli Urszula -----------------------------62

Tobolewski Tomasz ----------------------63

Tomalak Stanisław -----------------------64

Tycz Viola -----------------------------------65

Wrzesiński Marek ------------------------66

Wyłoga Monika---------------------------67

Zaborowska Janina ----------------------68

Zalewska Anna ---------------------------69

Zalewska Paulina -------------------------70

Zawadzka Marta -------------------------71
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Anish Kapoor, Gagosian Gallery, Targi sztuki ArtBasel 2014 
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