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

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem na nr. konta:  
WBK XXl O/WARSZAWA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji  
w katalogu

Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

ZLECENIE LICYTACJI

młodasztuka

SDA GWARANTUJE POUFNOŚĆ 
DANYCH OSOBOWYCH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULAMIN
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ARTYSTA NA START
Joanna Półkośnik 72

Od kiedy pamiętam, zawsze dużo czasu spędzałam na ry-
sowaniu. To mnie odróżniało od rówieśników. Czas szkoły 
średniej wypełniały wyprawy w plener, badanie własnych 
możliwości oraz sprawdzanie się w nowych technikach. 
Wtedy też miałam to szczęście malować przez pewien czas 
w pracowni Wiktora Kabaca. Obcowanie z jego malar-
stwem oraz słuchanie rad bardzo dużo mnie nauczyło.  

W tamtym czasie studia na ASP były moim marzeniem, 
ostatecznie jednak wybrałam architekturę. Studia i póź-
niejsza praca nauczyły mnie przede wszystkim dokładno-
ści i szacunku do detalu, poczucia, że każdy drobiazg ma 
znaczenie. 

Na kilka lat zapomniałam o malowaniu, jednak nie można 
uciekać przed czymś, co ze wszystkich możliwych rzeczy 
robi się najlepiej. Bo jakże ma wyglądać życie bez pasji? 

Tematów do obrazów szukam obserwując codzienność, 
wyłapując z niej to, co w danym momencie życia jest dla 
mnie interesujące i ważne. Mieszkam na wsi, gdzie co krok 
znajduję inspirację dla mojego malarstwa – w tutejszym 
krajobrazie, ludziach czy zwierzętach. 

Malując, szczególnie tło obrazu, traktuję je jako odrębną 
płaszczyznę do zagospodarowania, w którą wkompono-
wuję pierwszy plan. Zawsze dążę do tego, żeby obraz 
był tak samo ciekawy z daleka jak i z bliska. Pozwalam 
kolorom przenikać się, wykorzystuję chropowatość płót-
na i robię przecierki, żeby wydobyć coś ciekawego spod 
wierzchnich warstw farby. Szukam drgań koloru, cie-
kawych zestawień barw, kontrastów. Takie malarstwo, 

Nie można uciekać przed czymś, co 
ze wszystkich możliwych rzeczy robi 
się najlepiej. Bo jakże ma wyglądać 

życie bez pasji? 

Pozwalam kolorom przenikać się, 
wykorzystuję chropowatość płótna 

i robię przecierki, żeby wydobyć 
coś ciekawego spod wierzchnich 

warstw farby. Szukam drgań 
koloru, ciekawych zestawień barw, 

kontrastów. Takie malarstwo, 
częściowo abstrakcyjne, pozwala 
na niezliczoną liczbę kombinacji, 

aby uzyskać końcowy efekt wręcz 
niemożliwy do powielenia.

IX, 2014, akryl na płótnie, 100 × 70 cm
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częściowo abstrakcyjne, pozwala na niezliczoną liczbę 
kombinacji, aby uzyskać końcowy efekt wręcz niemoż-
liwy do powielenia.

Unikając monotonii, co jakiś czas lubię się zatrzymać 
i namalować obraz w bardziej tradycyjnym ujęciu, szcze-
gólnie przy przedstawianiu krajobrazu czy w portrecie.  

Najnowsze obrazy obfitują w tematy ptasie i zwierzęce. 
Motyw łosi powtarza się w mojej twórczości systema-
tycznie, tak jak co roku w porze zimowej, z tarasu swo-
jego domu, obserwuję te zwierzęta przemieszczające się 
stałą trasą, gdy wychodzą z lasu na pola w poszukiwaniu 
pożywienia.  

opracowanie: SDA Warszawa

Łosie, 2013, akryl na płótnie, 60 × 80 cm

W słońcu II, 2014, akryl, 80 × 60 cm

Wróble, 2015, akryl na płótnie, 60 × 50 cm

Żurawie na tle lasu, 2015, akryl na płótnie, 70 × 100 cm

Łosie II, 2014, akryl na płótnie 40 × 50 cm
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14/15/36  2015

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie + nalepka autorska

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP 
w Koszalinie i studia z historii sztuki na 
UG. W swoim malarstwie nacisk kładzie 
przede wszystkim na formę i kolor. Uczet-
nik VI edycji ART FRESH FESTIVAL w War-
szawie (2015) i 42. Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień 2015”. Wybrane wystawy: 
2014 – wystawa pokonkursowa ogólno-
polskiego konkursu Zadra VII, Galera Za-
dra, Warszawa; 2013 – „Sztuka Młodych”, 
Galeria Sztuki Disegno – BTD, Koszalin; 
2013 – „Odkrytki z pamięci”, CK Białogard; 
2013 – „Sztuka Młodych II”, Galeria Sztuki 
Disegno – GOK, Ustronie Morskie.

Kate  2015

seria pięciu prac, tusz, papier, 40 × 30 cm (każda), sygn. odwrocie, oprawione

Artystka pochodząca z Wrocławia. Ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięk-
nych, studiowała także w Institut D’Arts Visuels w Orleanie. Od paru lat zaj-
muje się głównie rysunkiem, ilustracją i fotografią uliczną. Jest laureatką wielu 
nagród i stypendiów (Młoda Polska – stypendium Narodowego Centrum Kultury), 
uczestniczką międzynarodowych wystaw (m. in Międzynarodowe Biennale Plakatu 
w Warszawie, Targi Ilustracji w Bolonii). Tematem jej prac są ludzkie skłonności, 
dążenia, możliwości i sposoby ich postrzegania. Inspiracje czerpie z obserwacji 
codziennego życia. Fascynuje ją człowiek.

Dilan Abdulla 01 

Bezpańska02 
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Waterland XL  2015

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d. Marta 
Bilecka

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa na 
ASP w Łodzi. Dyplom uzyskała w 2002 roku 
w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego 
i w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. 
A. Bartczaka realizując projekt książek autor-
skich. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, 
stanowi nowoczesne połączenie natury, pejzażu 
i przestrzeni, gdzie światło i przejrzysta woda 
metafizycznie reprezentują czystą duszę. Rzeki 
wartko płynące do głębokiego morza są metaforą 
odwagi w życiu, pokonywania przeszkód i moż-
liwości zmian. Powracający motyw w twórczo-
ści to labirynty, które są symbolem poszukiwań 
właściwych ścieżek i prawdy. Prace prezentowała 
na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych 
w Polsce i za granicą (2012–2015) min. w Korei, 
Austrii, Norwegii, Danii.

Marta Bilecka- 
-Dudzińska 03 

Angielski lotnik 
przelatujący nad 
Alpami  2015

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p. d.: 
Bojdys ’15

W latach 1988–1993 studiował na ASP 
w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowi-
cach. Dyplom w pracowni projektowej doc. 
T. Jury i w Pracowni Malarstwa i Rysunku  
prof. A. S. Kowalskiego. Wziął udział w wie-
lu wystawach indywidualnych w Polsce 
i w Niemczech, a także w wystawach zbioro-
wych w kraju i za granicą (Turcja, Słowacja). 
Uprawia malarstwo, plakat i grafikę.

Rafał Bojdys 04
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Niebieski widok  2014

olej, płótno, 84 × 128 cm, sygn. na 
odwrocie

Studentka na wydziale Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Brała udział w wystawach zbiorowych: 
„Wiosna, wiosna – to mi graj…” (2014), 
„Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji 
twórczością Zdzisława Beksińskiego” 
(Częstochowa, 2015) i w wystawie 
indywidualnej malarstwa w siedzibie 
TVP Warszawa (2015). Zajęła także 
III miejsce w kategorii Natura konkursu 
fotograficznego ASF projektu ASF Złoty 
Kadr 2015. Uczestniczka w międzyna-
rodowym projekcie wymiany studentów 
„Slow Commute” w Niemczech (2014).

Kobieta w kapeluszu  2003

olej, płótno, nitka, przedmioty, 92 × 65 cm, 
sygn. l.d.: BYŁEM TU IGOR B. 2003

Autor swoje obrazy przeszywa nitkami i wkom-
ponowuje w nie zużyte przedmioty jak klucze, 
śrubki, koraliki czy kapsle. Brał udział w kilkunastu 
wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Część 
prac znajduje się w kolekcjach prywatnych w Pol-
sce, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji. Jego 
twórczość nie ogranicza się wyłącznie do tworzenia 
obrazów. Jest również autorem kilkunastu książek 
dla dzieci o tematyce plastycznej, a także muzykiem 
rockowym udzielającym się w warszawskich mu-
zycznych formacjach. W latach 2001–2012 prowa-
dził swój blog plastyczny w programie edukacyjnym 
dla dzieci w TVP -1. 

Agnieszka 
Brzozowska 05

Igor Buszkowski 06 
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Colorful 
metropolis  2015

akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. p.d. 
oraz na odwrocie

Poza malarstwem sztalugowym zajmuje 
się także graffiti, fotografią, oraz site-
-specific. W swoich pracach poszukuje 
ciekawych kontrastów, zarówno formal-
nych jak i ideowych. Brał udział w wielu 
wystawach grupowych oraz konkursach 
sztuki współczesnej.

Nieboska rusałka i jej ogary  2015

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: Maciej Cieśla oraz 
na odwrocie: Maciej Cieśla 2015 maj 

W 2008 rozpoczął edukacje na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu na kierunku malarstwa, którą ukończył dyplomem 
w 2013 roku. W okresie tym rozwijał swoje umiejętności mię-
dzy innymi w zakresie malarstwa abstrakcyjnego oraz ekspresji 
o tematyce animalistycznej która była tematem dyplomu. Po 
ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszu-
kując rozwiązań artystycznych i technicznych obejmując także 
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 roku przeniósł 
wartości techniczne wyniesione z dotychczasowych poszuki-
wań na malarstwo surrealistyczne gdzie z łatwością operuje 
mnogością tematów. Od tego czasu pracuje nad techniką 
i rozwija się w dziedzinie malarstwa surrealistycznego.

Campio07 

Maciej Cieśla 08 
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Alpha Wave  2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: D.Cosma 2015

Absolwent 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 Cosma 09 
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What’s going on in this 
art  2015

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

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dy-
plom obroniła 2008r. na Wydziale Edukacji 
Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Rysunku 
prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, aneks 
do dyplomu – książka artystyczna w Pra-
cowni Projektowania graficznego adi.Wło-
dzimierza Morawskiego. Zajmuje się różny-
mi dziedzinami sztuk wizualnych, głównie 
malarstwem, w którym bohaterami czyni 
postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze 
sytuacji”. Wierzy w ciągłą zmienność 
sztuki, to przekonanie przemyca w swych 
pracach stosując różne konwencje. Autorka 
wystaw indywidualnych i uczestniczka wy-
staw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 
– ”Inspiracje filmowe”, Muzeum Kinemato-
grafii, Łódź; 2014 – „Artygiel”, 2 kielecka 
wystawa artystów regionu; 2012 – „12 
+ 1”, Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, 
Zgierz; 2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, 
Łódź; 2009 – „Akcja Re:akcja”, Muzeum 
Sztuki 2, Łódź; 2009 -„Najlepsze dyplomy”, 
Biała Fabryka, Muzeum Włókiennictwa, 
Łódź; 2008 – Wystawa rysunków, Galeria 
„Pod Napięciem”, Łódź.

Monika Dałek 10 

Florence  2014

olej, płótno, 81 × 65 cm, sygn. PD

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

Paweł 
Dąbrowski 11 
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Meeting  2015

akryl, płótno, 110 × 110 cm, sygn. p.d.: 
M. Dętkoś

Absolwentka ASP w Gdańsku. Dyplom zre-
alizowała w 2001 r. na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. K. Bereźnickiego oraz Grafiki 
Warsztatowej (aneks) u prof. C. Tumielewicza. 
Mieszka i tworzy w Sopocie. Finalistka Konkursu 
„Obraz Roku 2004” magazynu „Art&Business” 
wystawa w Muzeum Królikarnia im. X. Duni-
kowskiego, Warszawa. Wyróżnienie Międzyna-
rodowy Konkurs Malarski „Obraz Przestrzeni 
Publicznej” Centrum Kultury Zamek, Poznań, 
2009 r. Nagroda Miasta Rzym – Diploma di Me-
rito we Włoszech, 2009 r. Prezentacja twórczo-
ści malarskiej na Wielkiej Wystawie Malarstwa 
Współczesnego „100+1 Pięknych Obrazów”, 
Galeria DAP, Warszawa, 2011 r. Udział w licz-
nych wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą.

Huntress  2015

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Malar-
stwo na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (UAM). 
W 2012 roku uzyskał dyplom w I Pracowni Malarstwa prof. 
Dr hab. Jana K. Hrycka. Ukończył również studia II stopnia na 
kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
na tej samej uczelni. W 2014 roku uzyskał dyplom magisterski 
w I Pracowni Malarstwa prof. Dr hab. Jana K. Hrycka. Brał udział 
w wielu wystawach w Polsce i za granicą. Dwukrotny stypendy-
sta rektora dla najlepszych studentów. Obrazy swoje wykonuje 
techniką olejną, głównie poprzez nakładanie farby za pomocą 
laserunku oraz stosowanie przecierek. Dzięki przecierkom uzy-
skuje bardzo ciekawe efekty światłocieniowe. Najważniejszym 
dla niego tematem jest portret oraz akt kobiecy. W przedstawie-
niach tych próbuje zaintrygować odbiorcę, ukazać piękno kobie-
cych kształtów oraz przedstawienie indywidualnych cech portre-
towanych osób. Cielesne – powierzchowne, ale i wewnętrzne, 
szlachetne piękno. Inspiracją do jego działań twórczych jest 
piękno kobiecego ciała. Uczestnik szergu wystaw zbiorowych.

Monika Dętkoś 12 

Mateusz Dolatowski 13 
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Cesarzowa  2014

piórko, tusz, papier barwiony, 24 × 20 cm., 
sygn. p.d.Maria Domalewska 2014 Cesarzowa 
oraz na odwrocie

Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Jeleniej Górze o specjalizacji: snycerstwo, 
ukończyła w 2007 roku. Studentka Uniwersyte-
tu Śląskiego, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki 
w Cieszynie na kierunku: grafika. Obecnie w trak-
cie realizacji dyplomu magisterskiego. Dyplom 
licencjacki zrealizowany w pracowni litografii dr 
hab. Krzysztofa Pastuły oraz w pracowni projek-
towania graficznego prof. UŚ dr hab. Ryszarda 
Pielesza. Udział w wystawach: „Graficy z po-
łudnia” w 2012 rok w Bydgoszczy z udziałem 
profesorów oraz studentów, Koła Artystyczno – 
Naukowego Litografów „Kurant” w galerii „Na 
Starówce” w Żorach – 2013 rok.

Maria 
Domalewska 14 

Z cyklu zbliżenie  2014

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

W 1971 ukończył Państwową Wyższą Szko-
łę Sztuk Plastycznych (od 1996 Akademia 
Sztuk Pięknych) w Gdańsku, uzyskując dy-
plom na Wydziale Malarstwa w pracowni 
prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1975–
1985 współpracował z Telewizją Polską jako 
grafik i scenograf. W latach 1985–1996 
mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, między 
innymi brał udział przy tworzeniu pierw-
szego polskiego programu telewizyjnego 
w Nowym Jorku p.n. Polish Television Ne-
twork. Pracował również jako grafik z wy-
dawnictwami nowojorskimi, a także m.in. 
z Ehrenrantz and Eckstut Architect Company 
(1987–1996). W latach 1996–2004 praco-
wał w Warszawie przy projektach i realiza-
cjach architektonicznych. W 2004–2008 po-
nownie w Stanach Zjednoczonych, mieszkał 
w Hollywood (Los Angeles), gdzie stowarzy-
szył się z grupą artystów amerykańskich Ve-
nice Beach. Urządził stałą ekspozycję swego 
malarstwa na Venice Beach, współpracował 
z galeriami i wydawnictwami w Los Angeles. 
Od debiutu w 1971 w Gdańsku wielokrot-
nie prezentował wystawy indywidualne na 
całym świecie, stale współpracował m.in. 
z nowojorskimi galeriami Andrew Kolba 
i Michaela Kazana. Jego prace malarskie 
i graficzne są reprezentowane w kolekcjach 
krajów na świecie. 

Andrzej Domżalski 15 
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To miasto jest jak sen 2  2014

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 
BLANKA DUDEK „TO MIASTO JEST JAK SEN 
2”OLEJ, PŁÓTNO 100X 120CM 2014

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

Blanka Dudek 16

Mini air dog modele Candy i Triangle  2015

9,5 × 13 × 15 cm każdy, ceramika malowana podszkliwnie szkliwiona szkliwem transparentnym. Logo autora od spodu figurki i opis 
numeryczny :Candy- 6/2015 i Triangle- 9/2015

Rocznik 1979r. po ukończeniu działu „Meblarstwo Artystyczne” 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, dostał się 
na Wydział Rzeźby w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Która 
ukończył w 2004r. 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 projek-
tach malarskich-„ Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzwe-
iller”. Po ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla 
obrazów z cyklu” www.cykl.dy „oraz nagrody Artystycznej Miasta 
Kraków.W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i ma-
larstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób 

prywatnych, filmu, reklamy, muzeum Trasy Turystycznej kopalni Soli 
w Wieliczce, Muzeum Miasta Kraków pod płytą rynku głównego, Ba-
zyliki Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie- wspólnie 
z Zbigniewem Blajerskim. Jest autorem wystroju rzeźbiarskiego, pro-
jektu i wykonawcą mebli ołtarzowych dla Kaplicy Św. Krzyża w zespole 
drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom, Słowacja ( 2011–2013). 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 Dydodecor, który ma na celu promować 
markę, oraz artystów zaproszonych do jej budowy. Jest autorem pro-
jektu figur do wielko pomnikowego założenia architektonicznego dla 
Fundacji Pomnik Ofiar Katynia.

Mariusz Dydo 17 
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Bryły nr 5  2015

akryl, suchy pastel, węgiel, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Iwona Gabryś

W 2009r. ukończyła Policealne Studium Plastycznym Collage w War-
szawie na kierunku projektowanie i dekorowanie wnętrz. W latach 
2009–2012 studiowała w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu 
Dolnym (filia Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie) na kierunku 
grafika, zakończone w 2012r. dyplomem licencjackim z wyróżnieniem 
Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS. Następnie kontynuowała 
naukę na kierunku grafika na Wydziale Artystycznym UMCS w Lubli-
nie. W 2014 r. obroniła dyplom magisterski oraz aneks z malarstwa. 
Stypendystka rektora UMCS. Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień: 
I miejsce w konkursie na plakat promujący rozwój technologii gazu 
skroplonego (LNG), 2014; III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym na ilustrację do tekstów piosenek Jeremiego Przybory. 
Wyróżnienia w konkursach: na plakat Aby każdy mógł powiedzieć: 
Wracam do domu! (2013); w konkursie na widokówkę Magia Dziel-
nicy Czterech Wyznań (2013) oraz w konkursie Wszystkie Barwy Unii 

Europejskiej (2013). Udział w wystawach m.in.: IV Przegląd Młodej 
Sztuki Świeża Krew, Galeria SOCATO, Wrocław 2014; IV i VI Konkurs 
malarski Zadra 2011 i 2013, Galeria Zadra, Warszawa 2011 i 2013; 
II, III, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na ilustrację do tekstów pio-
senek Jeremiego Przybory, Kutno 2012, 2013, 2014; Magia Dzielnicy 
Czterech Wyznań, Bike Cafe, Wrocław 2013; Wiersz+, Sopot 2013, 
Inspiracje Colorovo, Galeria ABC Data, Warszawa 2013; Autoportret 
z …, Lublin 2012; Świat bez dyskryminacji, Koszalin 2012; Inspirację 
Marią Curie-Skłodowską, Lublin 2011. W swoich obrazach podej-
muje różne zagadnienia dotyczące człowieka i przestrzeni społecznej 
oraz kulturowej, w jakiej na co dzień on funkcjonuje. Przedstawia to 
w sposób metaforyczny. Poprzez zastosowanie różnorodnych ukła-
dów form geometrycznych stara się stworzyć iluzję trójwymiarowej, 
abstrakcyjnej przestrzeni.

Iwona Gabryś 18
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Still life with red dots  2014

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Gawron 
2014

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
i School of Visual Arts w Nowym Jorku.Początkowo pra-
cowała dla świata mody, jako kolorysta i projektant, lecz 
po latach spędzonych w USA i Chinach zdecydowała 
się zmienić ścieżkę kariery i skupić wyłącznie na ma-
larstwie i rysunku. W pracy artystycznej przejawia silne 
zainteresowanie człowiekiem, użyciem typografii, jak 
również inspiruje się wzorami zaobserwowanymi na 
zabytkowych tkaninach. Jej prace znajduję się w wie-
lu prywatnych kolekcjach w USA, Niemczech, Anglii, 
Australii i Polsce.

Alfons  2012

akryl, płótno, 90 × 120 cm; sygn. p.d. 
HK oraz na odwrocie: Alfons, Hanna 
Gąsiorowska, 2012, parafka

Absolwentka LP w Zielonej Górze oraz 
Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toru-
niu. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 
(2003–2005) oraz Prezydneta Miasta 
Głogowa (2008–2012). WYbrane wysta-
wy: 2014 – Życie to bajka, Galeria Schody, 
Warszawa; 2014 – Życie to bajka, Zatoka 
Sztuki, Sopot; 2013 – 23. Ogólnopolski 
Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 
2013, Legnica; 2011 – Hanna Gąsiorowska 
Malarstwo, MOK w Głogowie.

Katarzyna Gawron 19

Hanna 
Gąsiorowska 20 
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Zatoka  2015

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

Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP, gdzie w 2008 r. uzyskał 
dyplom w pracowni prof. J. Ostrogórskiego. Maluje odrealnione, su-
rowe w swej prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje 

się także witrażownictwem. Od 2010 r. jest członkiem kabaretu Limo. 
Obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą 
(m.in.: w Kanadzie, Francji i Austrii).

Hugo Giza 21
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Wizja miasta III  2014

akwaforta, papier, 55 × 100 cm, sygn.

Ur. w 1988 r. Absolwent ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
na kierunku Grafika. Dyplom w 2014 roku obronił w Pracowni Technik 
Wklęsłodrukowych prof. K. Wawrzyniaka. W 2012 roku uzyskał tytuł 
licencjata sztuki na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów w Instytucie Architektury Tekstyliów na kierunku Wzor-
nictwo Politechniki Łódzkiej. W 2014 roku został laureatem trzech 
nagród specjalnych w XXXI Konkursie im. Władysława Strzemińskiego 
„Sztuki Piękne” (nagrody Muzeum Miasta Łodzi, Galerii 526 oraz 

Fundacji Kultury i Biznesu). Swoją twórczość prezentował na trzech 
wystawach indywidualnych „Point of view” w ratuszu w mieście Stut-
tgart i w Galerii Urzędu Miasta Łodzi, „Moje wizje miasta” w Muzeum 
Miasta Łodzi oraz „Grafika – Oskar Gorzkiewicz” w norweskiej Kit 
Karson Gallery w Hammerfest oraz zbioro-wych m.in. „Wtajemniczeni 
– wtajemniczani. Mistrzowie i adepci grafiki artystycznej” w Galerii 
Kobro w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2014).

Niebieski 
z czerwonym  2014

akryl, płótno, 96 × 105 cm, sygn. p.d.: Darek 
Grabus

Ur. w 1973 r. w Gdyni. Absolwent Sopockiej 
Szkoły Fotografii. Zajmuje się fotografią, ma-
larstwem, grafiką projektową i artystyczną oraz 
ceramiką. Wystawa fotograficzna w Spatif-ie, 
wystawa malarstwa w restauracji – galerii-
,,Otwarta”.

Oskar Gorzkiewicz 22 

Dariusz Grabuś 23 
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Bez tytułu  2015

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

Ur. w 1986 r. Ukończyła PLSP w Olsztynie – spe-
cjalizacja reklama wizualna. W latach 2007–2012 
studiowała na ASP w Gdańsku na Wydziale Ma-
larstwa. Obroniła dyplom pt. „Wizerunki zoo-
morficzne” pod kierunkiem prof. M. Olszew-
skiego, aneks artystyczny z grafiki warsztatowej 
(algrafia) pod kierunkiem prof. Z. Gorlaka. Zajmu-
je się głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką. 
Mieszka i tworzy w Gdańsku. Realizacje malarskie 
i graficzne znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2013 – 
I Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS, Sopot; 2012 
– „Wizerunki Zoomorficzne” – wystawa dyplo-
mowa, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – Wysta-
wa zbiorowa „Hortus Conclusus. Ogród szalony”, 
Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – Wystawa zbio-
rowa „VerticART”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 
– Wystawa zbiorowa „Bliskoznacznie”, Muzeum 
ASP, Wrocław.

Edyta Hul 24 

God Bless Awesome 
Art  2014

akryl,  ołówek, płótno, 130 × 180 
cm, sygn. d.ś: „Roe Deer”

Ur. 1987r. w Mińsku- Mazowieckim. 
W 2007r. ukończyła Zespół Szkół 
Plastycznych w Kole o specjalizacji- 
reklama wizualna. Absolwentka Edu-
kacji Artystycznej w Zakresie Sztuk 
Plastycznych w 2012r. na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym 
w Kaliszu. Dwukrotna stypendystka 
Rektora Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza. W 2012r. odbyła stypendium 
w Escuela Superior de Diseño de La 
Rioja w Hiszpanii na kierunku Industrial 
Design.  Do najważniejszych osiągnięć 
zawodowych zalicza udział w między-
narodowej wystawie zbiorowej „Salón 
de Arte IX Edition Carpe Diem, PDVSA 
La Estancia, Maracaibo 2011; laureatka 
konkursu „GIA Grolsch INDEPENDEN-
CE AWARD” 2011; Zdobyła również 
wyróżnienie w konkursie plakatu „Dia 
del Libro”, Logroño 2012 r.  Prace 
autorki znajdują w kolekcjach prywat-
nych w Polsce i za granicą. Prywatnie 
realizuje projekty artystyczne, sportowe 
i społeczne współpracując z wieloma 
agencjami kreatywnymi. Mieszka i pra-
cuje w Gdyni.

Angelika Jaglińska25 
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Atomowe drzewo  2015

akryl, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.: KJ

Duży wpływ na malarstwo Jakóbczaka wywiera-
ją prace surrealistów, zarówno współczesnych 
jak i prekursorów. Malarstwo jest dla niego pasją 
i drogą życia. Samotną przygodę z malarstwem roz-
począł w 2011 r. Od tamtego czasu jego warsztat 
wzbogacił się o wiele doświadczeń. Tworzy zarów-
no w technice olejnej jak i akrylowej. W twórczości 
Jakóbczaka można dostrzec fascynację przyrodą 
i filozofią. W swoich pracach stara się ukazywać 
świat z różnych perspektyw. Nie ogranicza się do 
utartych koncepcji i poglądów na sztukę, dzięki 
czemu wypracowuje swój własny styl.

Bez tytułu  2015

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

Absolwentka Wydziału Rzeźby Warszawskiej ASP i Wydziału Psycho-
logii UW. W 2004 roku w Galerii Sztuki Fibak & Program zorgani-
zowała wystawę swojej pracy dyplomowej- obrazów ceramicznych, 
które teraz zdobią wnętrze jednego z nowoczesnych budynków 
mieszkalnych na warszawskim Śródmieściu. W 2010 roku zorgani-
zowała wernisaż swojego malarstwa połączony z wystawą w Traffic 
Club Warszawa. Bierze udział w aukcjach oraz organizuje coroczne 
wernisaże swojego malarstwa. W styczniu 2013 roku wydała książkę 
ze swoimi wierszami pod tytułem „Bajki Serca”, której opracowanie 
graficzne wykonała Maria Sanjuan-Janiec.

Kamil Jakóbczak 26

Katarzyna Janiec-Piłat 27 
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OTIUM  2015

olej, płótno, 100 × 140 cm, 
sygn. na odwrocie: Łukasz 
Jankiewicz 2015 Wrocław

Absolwent Architektury Wnętrz 
na Wyższej Szkole Humanistycz-
nej we Wrocławiu. W 2011 roku 
przedstawił w Browarze Miesz-
czańskim we Wrocławiu insta-
lację „Z wnętrza do wnętrza”. 
W 2012 roku zdobył nagrodę 
Wydziału Promocji Urzędu 
Miasta Wrocławia na pokazie 
„Ubrać Wrocław” za strój inspi-
rowany Iglicą.Łukasz Jankiewicz 
inspiruje się impresjonizmem, 
wyrażając emocje na obrazach 
przez połączenie intensywnych 
barw. Brał udział w wielu wysta-
wach w kraju i za granicą, w tym 
w zbiorowej wystawie w Londy-
nie w 2014 roku.

Bez tytułu  2015

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

Studentka V roku na Wydziale Malarstwa 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Założycielka nieformalnej grupy Klakier oraz 
Galerii Klakier. Członek Śląskiej Fundacji Stre-
et-artowej Modro. Zajmuje się malarstwem 
wielkoformatowym oraz sztalugowym, 
działa również w przestrzeni miejskiej pod 
pseudonimem MiszmaszZ. W jej malarstwie 
kluczową rolę odgrywa podświadomość, 
przez co jej twórczość jest czysto intuicyjna.

Łukasz Jankiewicz 28 

Anna 
Jarzymowska 29 
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Haute  2014

akryl, płótno, 60 × 50 cm, 
sygn.p.d.

Absolwent malarstwa poznańskiej 
ASP. Dyplomant pracowni rektora 
prof. W. Müllera. Finalista konkur-
su „Obraz Roku” organizowanego 
przez „Art & Business”. Uczestnik 
licznych wystaw zbiorowych oraz 
indywidualnych. Obrazy znajdują 
się w zbiorach prywatnych w Pol-
sce, USA, Portugalii, Francji. Członek 
grupy twórców multimedialnych 
Kobalt Masa. Autor i prowadzący 
warsztaty „Praca nad emocjami”. 
Malując stara się wyzwolić od inte-
lektu, by w pełni poddać się emo-
cjom. Akt malowania to wyzwalacz 
energii emocjonalnej, a gotowy ob-
raz jest jej zapisem. Obieżyświat. 
Żyje między Poznaniem, a Nowym 
Yorkiem.

Fragment  2015

olej, płótno, 73 × 92cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi. Dyplom z malarstwa (Pejzaż. 
Studium światła) powstał na Wydziale Edukacji 
Wizualnej, w pracowni adiunkta dra Przemysła-
wa Wachowskiego (grudzień 2009 r.). Uczestnik 
wielu wystaw indywidualnych, między innymi: 
w Galerii „526” Poleskiego Ośrodka Sztuki w Ło-
dzi (2011), w galerii Wolna przestrzeń” Wydzia- 
łu Sztuk Wizualnych ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi (2012), w galerii Maya w Toruniu (2012), 
w Galerii Domu Literatury w Łodzi (2013), w Ga-
lerii ECK „LOGOS” w Łodzi (2013), a także wy-
staw zbiorowych i pokonkursowych. W swych 
pracach porusza się w obrębie podstawowych 
pojęć tj. koloru, światła i przestrzeni szukając 
w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi na 
frapujące pytania. W swojej twórczości zajmuje 
się przede wszystkim malarstwem, nie stroniąc 
od innych dyscyplin sztuki tj. rysunku, fotografii 
oraz ikon.

Szymon 
Kaczmarek 30 

Wojciech Kaleta 31 
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Ciężkie złudzenie teorii 
geocentrycznej  2015

akryl, płótno, 70 × 130 cm, sygn. p. d.: Łukasz 
Kamiński 2015

Artysta znany również jako „Kresopotomek Malow-
niś na diamentowym szlaku” zajmuje się działal-
nością o charakterze plastycznym odkąd pamięta.
Rdzeniem jego twórczości jest malarstwo ścienne. 
Zajmuje się również rysunkiem i malarstwem szta-
lugowym. Bezpośrednio po ukończeniu edukacji 
podjął pracę złotnika. W malarstwie sztalugowym 
rezprezentuje bezkompromisową odmianę surre-
alizmu symbolicznego, w życiu umiarkowany ca-
ravaggionizm.

Łukasz Kamiński 32 

Kompozycja 
liniowa 3  2015

akryl, płótno, 140 × 100 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydzia-
łu Malarstwa ASP we Wrocławiu 
(specjalizacja z malarstwa w ar-
chitekturze i urbanistyce; aneks 
z grafiki warsztatowej). Laureatka 
22. Ogólnopolskiego Przeglądu Ma-
larstwa Młodych „Promocje 2012” 
pod Patronatem MKiDN, Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego 
i Prezydenta Miasta Legnicy. Stypen-
dystka Rektora ASP we Wrocławiu 
(2011–2012). Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa indywidualna, 
Back Door Gallery, Katowice; 2014 
– Wystawa zbiorowa Technologii 
i Technik Ceramicznych w Malar-
stwie, galeria „Za szkłem”, Wro-
cław; 2013 – Wystawa zbiorowa 
„Breslau – Florencja” z oakzji jubi-
leuszu 25-lecia allerArt w Bludenz, 
Austria; 2012 – Wystawa indywi-
dualna, „KOMPOZYCJE LINIOWE: 
ślady, tropy, znaki”, Pałac Kultury 
Zagłębia, Dąbrowa Górnicza; 2012 
– Wystawa indywidualna, „PO-
DĄŻAJĄC ZA PUNKTEM”, Galeria 
g.44A, Katowice; 2011 – Wystawa 
zbiorowa „Ładne Sztuki”, Galeria U, 
Wrocław.

Natalia 
Karasińska 33 
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Agawa  2014

olej, płótno, 80 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Artysta urodził się w 1988 r. w Radomiu. Dyplom 
z malarstwa ukończył w pracowni Prof. Ewy Pełki. 
Głównymi tematami obrazów są: portret oraz mar-
twa natura. Artysta traktuje swoją sztukę głównie 
jako możliwość samodoskonalenia poprzez pozna-
wanie nowych zagadnień warsztatowych.

Zatańcz ze mną  2015

akryl, płótno, 50 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka UAM na Wydziale Pedagogiczno – 
Artystycznym w Poznaniu; uzyskała tytuł magistra 
sztuki w 2006 r. Zajmuje się malarstwem olejnym 
i akrylowym, rysunkiem, renowacją i artystycznym 
malowaniem mebli. Jej prace znajdują się w zbio-
rach prywatnych w kraju i za granicą (Kanada, An-
glia, Cypr, Hiszpania, Niemcy). Wybrane wystawy: 
2014 – „Letnia nostalgia”, Hotel Platinum Palace, 
Poznań; 2013 – „Jacy jesteśmy”, Galeria Powiatowa 
Sztuki Współczesnej, Ostrów Wlkp; 2008 – „Pejzaż 
Wyobrażeniowy”, Galeria Powiatowa Sztuki Współ-
czesnej, Ostrów Wlkp.

Michał Kaszewski 34 

Eliza Kleczewska 35 
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Łososiowy byk  2015

technika własna, płótno, 100 × 150 cm, sygn. 
na odwrocie: G. Klimek Łososiowy byk 2015

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie. Ukończył wrocławską ASP, w pracowni 
malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Lupy i dr Łu-
kasza Huculaka oraz w pracowni malarstwa prof. 
Stanisława Kortyka i dr Michała Sikorskiego, a tak-
że w pracowni rysunku prof. Przemysława Pintala. 
Nagradzany i wyróżniany m. in..: w konkursach 
malarskich „Kreatywny Wrocław”, Wrocław 2011; 
„Nowoodkryta” Wrocław 2013. Uhonorowany 
Nagrodą ArtNoble na Festiwalu intermedialnym 
M{i}aSTO Gwiazd dla najlepszych dyplomów 
2013, Żyrardów 2013.Brał udział w licznych wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych: Triennale 
Rysunku w Lubaczowie, Lubaczów 2014; V Kon-
kurs im. Mariana Michalika, BWA Częstochowa 
2014; „Artgeschoss”, Wolfenbuttel 2014; Galeria 
Sztuki DNA, Wrocław 2012, 2014; „Postawy i kon-
frontacje” Uniwersytet Zielonogórski 2014; „Pro-
mocje”, Galeria Sztuki w Legnicy 2013; „Jesienne 
Konfrontacje”, BWA Rzeszów 2013; „Prewiew 
Berlin Art Fair”, Berlin 2013; World Gallery of Dra-
wing (Drawing Osten), Skopie, Macedonia 2012; 
„Elementy większej całości” Galeria _MD_S, Wro-
cław 2011, 2012; „Bliskoznacznie”, ASP Gdańsk, 
Gdańsk 2012; konkurs sport I sztuka, Galeria PKOI, 
Warszawa 2012; Galeria Aquarelle, Hotel Radis-
son, Wrocław 2011; Triennale Rysunku w Luba-
czowie, Lubaczów 2011; Melin Cafe, Wrocław 
2011; „Triennale małej formy malarskiej”, Galeria 
Sztuki Wozownia, Toruń 2010; Miejski Ośrodek 
Kultury, Kłobuck 2010; 4 Międzynarodowy Kon-
kurs Rysunku, Wrocław 2009; „50-lecie Akade-
mii Jana Długosza”, Częstochowa 2009; Galeria 
Gaude Mater (Wybrane dyplomy), Częstochowa 
2007; Konkurs „Wariacje na temat J.Fałata”, Pałac 
Ślubów, Częstochowa 2006.”

Grzegorz Klimek 36 

Gotye  2015 

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

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Wy-
dział Edukacji Wizualnej). Dyplom w Pracow-
ni Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Gie-
ragi, aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej 
prof. Tomasza Chojnackiego. Uczestniczka 
licznych wystaw zbiorowych, Zajmuje się 
malarstwem i projektowaniem wnętrz.

Milena Kliszko37 
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Miriam  2014

tempera jajeczna, płyta, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: monogramem autorskim KK MM XIV

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 Kołtan38 
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The road to return  2015

olej, akryl, płyta, 80 × 87 cm, sygn. na 
odwrocie

Mieszka i tworzy w Gdyni. Nieistotne są dla 
niego fakty z życiorysu bo nie o to chodzi 
w malarstwie. Zatem do właściwego odbioru 
jego malarstwa nie jest konieczna znajomość 
jego biografii, gdyż biografia ta ujawnia się 
niejako sama- przemawiając poprzez płótna 
językiem wyjątkowym, specyficznym i indywi-
dualnym, a przecież jednak znanym i rozpo-
znawalnym. Biografia artysty wyłania się za-
tem z jego obrazów. Jak zaznacza sam autor 
podstawą jest to aby dane dzieło przemawiało 
do tego jedynego odbiorcy ale przede wszyst-
kim uniwersalności ich przekazu- właśnie to 
odniesienie do doświadczenia ogólnoludz-
kiego sprawia, iż czynią one takie a nie inne 
wrażenie i w przeciwieństwie do wielu dzieł 
współczesnych nie są „sztuką dla sztuki” i za-
chowują autentyzm, wchodząc w nieustanny 
dialog między twórcą a odbiorcą. Prawdziwy 
twórca szczery, który tworzy to, co jest dla nie-
go ważne, a nie dla pieniędzy. Nie sugeruje 
się tym, co modne, nie szuka poklasku, nie 
tworzy dlatego, że ktoś go do tego namówił 
lub bo mu się to opłaci. Niezwykle potrzebne 
jest u artysty poczucie wyjątkowości. Sztuka 
to przeciwieństwo marketingu.

Byk  2014

sitodruk, płyta MDF, odbitka 1/5, 100 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1988 r. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Ło-
dzi. Swoje prace, oscylujące wokół szeroko pojętej ilustracji, 
realizuje w różnych technikach, takich jak malarstwo, rysunek 
czy grafika. Głównym tematem jego twórczości są zwierzęta. 
Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Breve” – sitodruk, 
Galeria Rynku Sztuki, Łódź; „Powrót Bóstw” – sitodruk i ilustra-
cja, Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa; „Efemeride” – ilustracja 
i sitodruk, Centrum Kulturalne Ryba; 2014 „Chromatofory” – 
wystawa sitodruku, malarstwa i ilustracji, Galeria 526, Pole-
ski Ośrodek Sztuki, Łódź; 2013 – Grafika – sitodruk, ilustracja 
i grafika cyfrowa, Kit Karson Gallery, Hammerfest, Norwegia. 
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych.

Piotr Ignacy Kopczyński39 

Jonasz Koperkiewicz 40 
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Blue deep  2015

pastel, karton, 100 × 70 cm (wymiary w oprawie 120 × 90 cm), sygn. u dołu

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat specjalizuje 
się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynamikę, kontrasty, buduje 
obrazy, niczym reżyser teatralny swoje spektakle. Surrealistyczną akcję, 
napięcie, uzupełnia kolorem, walorem kreski, formatem i kompozycją. 
Malarstwo jest dla niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce 
narysować, ale najciekawsza jest dla niego improwizacja prowadząca 

do niespodziewanie nowego wizerunku obrazu. O swojej twórczości 
nie lubi rozmawiać, bo, jak mówi: „po to maluję, by widz sam mógł 
sobie je interpretować i opowiadać”. Autor i uczestnik wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg 
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.

Aleksander Korman 41 
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It’s not Marylin Monroe  2015

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
Bartłomiej Kownacki 2015 it’s not Marylin Monroe

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

Bartłomiej 
Kownacki 43 

Komentator z cyklu 
„Dekonstrukcja 
zdarzeń”  2015

akryl, płótno, 50 × 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 wy-
kładowca na Wydziale Artystycznym tej aka-
demii, 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 Na-
rodowego, a w 2008 Stypendium Marszałka 
Województwa Śląskiego. Nagordy i wyróżnie-
nia: 2012 – nagrodzony na Międzynarodowym 
Triennale Plakatu, Trnavie, Słowacja; 2009 – wy-
różnienie na 39. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień”, BWA, Bielsko Biała; 2005 – wyróżnienie 
na Festiwalu Plakatu, Pałac Sztuki Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków; 2004 – lau-
reat nagrody w konkursie Samsung Art Master, 
Fabryka Trzciny, Warszawa. Autor 13. wystaw 
indywidualnych. Uczestnik ponad 100. wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą.

Piotr Kossakowski 42 
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Milczenie ust  2011

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

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

z cyklu: „Budowle miasta”  2015

olej, płyta, 82,5 × 50 cm, sygn. p.d oraz na odwrocie, 
oprawa autorska

Zajmuje się malarstwem sztalugowym z pasją tworzenia, 
wrażliwością, determinacją realizowanych wielokierunko-
wych poszukiwań, przemyśleń, inspiracji przetworzonych 
przez pryzmat widzenia „ Innego Świata”. W swoich pra-
cach podzielonych na cykle przedstawia postacie z „Innego 
świata” również takimi są koty, ptaki, pejzaże nieistniejących 
miast oraz obrazy w których rzeczywistość została zdema-
terializowana oraz kolaże różnego rodzaju. Ta, różnorodna 
twórczości – rozpoznawalna autora – wymyka się z klasyfi-
kacji polegającej na wartościowaniu, przypisywaniu jej do 
któregoś z panujących w plastyce kierunków formalnych. 
Prace musiały oddziaływać na odbiorców jeżeli pomimo 
różnic kulturowych znalazły się w zbiorach prywatnych w; 
Polsce, Norwegii, Danii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Francji, 
Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Anglii, USA, Kanadzie 
i Singapurze. Członek; b.P.P.”Sztuka Polska” Oddział Kra-
ków, nr ewid. 1810.

Marta Kozłowska 44

Wiesław Kozub 45 
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Różowe baletki  2015

akryl, tusz, werniks, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: KAROLINA KUCHARSKA 2015

Urodziła się w 1980 roku. Mieszka i tworzy w Warszawie. Malując 
nie używa pędzli, jedynie szpachelki. Węglem lub pastelami nadaje 
akcent i wyrazistość pracy. Surrealistyczne kobiety ubrane w żywe 

kolory budzą emocje i zmuszają do własnej interpretacji. Brała udział 
w wystawach w Służewieckim Domu Kultury i Domu Kultury Imielin.

Karolina Kucharska 46
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Ikar  2015

akryl, płótno, 120 × 30 cm, sygn. p.d.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa 
u Z. Nowosadzkiego. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztu-
ce japońskiej „Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke”. Członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wy-
różnienia w wielu konkursach plastycznych, np. na projekt biżuterii dla firmy Kruk. Brała udział 
w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w warszawskiej galerii Kuluary/Studio 
oraz wystawie Love is in the air” w salonie SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych. Inspiracją jej 
malarstwa jest ludzka postać, portret ciała i duszy, zakomponowane w odrealnionym, zgeome-
tryzowanym tle zdecydowanych barw. Natchnieniem pozostaje także estetyka i sztuka japońska.

Otwarta perspektywa – Ziemia obiecana – Korsyka  2015

olej, płótno, 100 × 120 cm,sygn. p.d.: M.Kurek, oraz na odwrocie: „Otwarta perspektywa-Ziemia obiecana-Korsyka”, 2015, olej na 
płótnie, 100x120

Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w 2005 roku z malar-
stwa inspirowany wykopaliskami archeologicznymi we Francji, 
oraz Podyplomowej Scenografii na ASP w Krakowie. Dyplom 
u prof.A. Witkowskiego w 2012 roku. Wystawy indywidualne 
w Teatrze Współczesnym, Teatrze Polskim we Wrocławiu i Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie. Scenograf, animatorka działao kulturalno 
– –społecznych. Autorka projektów ”Barwne Fantazje” z młodzieżą 

z Ognisk Wychowawczych oraz „Ze Sztuką na Ty” współpraca 
jako przewodnik po muzeach Wrocławia. Dwukrotna stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku i 2012 
roku. W pracach olejnych najważniejszym aktorem jest światło, 
które buduje, dynamizuje, kontrastuje kompozycję, wyznacza na-
strój i ulotność chwili. Inspirację prac stanowi: architektura, pejzaż 
morski, teatr, film, oraz teksty piosenek.

Marta Kurczyńska 47 

Magdalena Kurek 48 
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Dafne  2015

serigrafia, monotypia, 43 × 60 cm

Absolwentka wydziału grafiki ASP w Warszawie. 
W 2007 obroniła dyplom w pracowni projektowa-
nia grafiki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego, 
aneks do dyplomu w pracowni grafiki warszta-
towej prof. Rafała Strenta. Zajmuje się grafiką 
warsztatową, projektową i ilustracją.

4 smaki  2015

akryl, płótno, 4 × 30 × 30 cm, sygn. 
na odwrocie

W latach 2007–2010 studentka na 
PWSW w Przemyślu na kierunku Archi-
tektura Wnętrz. Absolwentka Wydzia-
łu Artystycznego UMCS w Lublinie. 
Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa 
uzyskała w 2013 r. Zajmuje się ma-
larstwem olejnym i akrylowym. Inspi-
rację do swoich prac czerpie głównie 
z obserwacji otoczenia i zachowań 
ludzi, eksperymentuje również z ma-
larstwem abstrakcyjnym.

Matylda Kutrzyk 49

Jolanta Lach 50 
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Venus  2015

akryl, płótno, 73 × 92 cm, sygn. l.d.: M.Ł ‚015

Absolwentka PLP, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła 
w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Została wyróżniona za 

prace z dziedziny malarstwa i fotografii. Realizuje się w także w pro-
jektowaniu graficznym. Żyje i tworzy w głuszy ziemi płockiej.

Małgorzata Łodygowska 51 
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Pęd  2014

akryl, płótno, 45 × 65 cm, 
sygn. p.d.: sylwia 14

Absolwentka liceum plastyczne-
go w Częstochowie (specjaliza-
cja ceramika) oraz Uniwersytetu 
Łódzkiego (historia sztuki). Zaj-
muje się malarstwem pastelom 
suchą oraz akrylem. Brała udział 
w licznych wystawach zbioro-
wych ostatnio np. „V Kanał Sztu-
ki” w Kazimierzu Dolnym, czy wy-
stawie „Świętość” w klasztorze 
OO Franciszkanów w Kazimie-
rzu Dolnym, a w grudniu 2014 
miała wystawę indywidualną 
w „Galerii Małej” w Piotrkowie 
Trybunalskim. Współpracuje z ga-
leriami w Warszawie, Radomsku, 
Kazimierzu Dolnym i Piotrkowie 
Trybunalskim, a zagranicą w Fin-
landii (Tampere). „W malarstwie 
interesuje mnie jak bardzo świat 
zmienia się przez filtr ręki artysty; 
jak zniekształceniu, bądź wzbo-
gaceniu ulega kształt, struktura.”

The day off...  2015

akryl, płótno, 95 × 110 cm, sygn. p.d.: REN 
| MAG

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 Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Ukończyła specjalizację 
Malarstwo w pracowniach prof. S. Białogło-
wicza i prof. T. Boruty. W 2014 ukończyła 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na 
Wydziale Malarstwa 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 zbio-
rowa, Hotel Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbirowoa, Stary Browar, Poznań.

Sylwia Łyczko-Zielony 52 

Renata Magda 53 
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Trzy  2014

akryl, płyta, 80 × 100 cm, 
sygn. p.d.: j.w.malik 2014

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

Jan Wojciech Malik 54 

Maki  2014

olej, płótno, 40 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Jacek Malinowski olej 2014

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 Ak-
tywności Twórczej FreeArt,którego jest prezesem. „Moje obrazy to 
ciągłe poszukiwanie ruchu, konfrontacja dynamicznych przestrzeni 
ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki koloru.”

Jacek Malinowski 55 
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Błękitny szylkret  2015

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

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy wi-
dać umiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraźna 
i zróżnicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota 

nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym obrazom. 
Jej prace znajdują się w kolekcjach różnego rodzaju instytucji, a także 
osób prywatnych w kraju jak i za granicą.

Joanna Misztal 56
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Relax  2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, nsygn.

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W czerwcu 2013 r. ukończyła stu-
dia podyplomowe na kierunku: Malarstwo na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 

2014 – wystawa indywidualna „Nastroje”, Formaty, Wrocław; 2013 
– wystawa indywidualna „Skrajności”, Turbulencja, Wrocław. Jesienią 
2014 r. udział w zbiorowej wystawie w Galerii POSK w Londynie.

Katarzyna Morańda 57 
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Stocznia III  2014

akryl, płótno, 50 × 90 sygn. 
na odwrocie: A. Nagórska 
Gdańsk 2014

Zajmuje się malarstwem, gra-
fiką i aranżacją przestrzenną 
wystaw. Jest absolwentką 
gdańskiej ASP, gdzie skończyła 
wydział Edukacji Artystycznej 
i Animacji Kultury. Jej prace 
można było obejrzeć na kilku-
dziesięciu wystawach, zarów-
no zbiorowych, jak i indywi-
dualnych, w kraju i za granicą 
(m.in.: w Szwecji, Niemczech 
i Japonii). W 2013 r. była 
laureatką I Triennale Sztuki 
Pomorskiej, organizowanego 
przez Państwową Galerię Sztuki 
w Sopocie. Od wielu lat ważne 
miejsce w jej dorobku zajmu-
je malarstwo marynistyczne, 
aktywnie wspiera działania 
stowarzyszenie Marynistów 
Polskich.

W sieci cybersexu  2015

technika mieszana, olej, akryl, płótno, 60 × 40 
cm, sygn. p.d. i na odwrocie

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

Aga 
Nagórska 

58 

Ewa Najdenow 59 



40

Autostrada  2015

olej, płótno, 45 × 60 cm, 
sygn. l.d.: R.N.

Malarz i historyk sztuki. Absol-
went Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Zajmuje się 
malarstwem i rysunkiem ekspe-
rymentując z różnymi technika-
mi i technologiami.

Bez tytułu  2014

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

Od 2012 studentka na 
Wydziale Tkaniny i Ubióru 
na ASP w Łodzi. Wystawy 
i osiągnięcia: 2015 – lau-
reatka konkursu im. Wła-
dysława Strzemińskiego 
– Sztuki Piękne, ASP Łódź; 
2014 – I miejsce w konkur-
sie „Nauka inspiracją Sztuki. 
Od mikroświata do wszech-
świata” organizowany przez 
UJ i ASP w Krakowie; 2014 – 
wystawa zbiorowa „Miedzy 
kontynuacja a eksperymen-
tem ll”, Galeria Stara, Łódzki 
Dom Kultury, BWA Sieradz; 
2013 – wystawa zbiorowa 
„Malarstwo a fotografia”, 
Galeria Kobro, ASP.

Roman Nielubszyc 60 

Patrycja 
Nurkan 61
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Trinity  2015

technika mieszana, 50 × 40 cm, sygn.: 
M. Opido

Absolwentka ASP w Krakowie (wydział 
malarstwa). Zajmuje się malarstwem, ry-
sunkiem, fotografią, ilustracją, komiksem 
i bardzo często miesza różne techniki. 
Najchętniej podejmuje tematykę dziwno-
ści, wyobcowania, społecznych zachowań 
– rytuałów oraz egzotyki. Współtwórczyni 
komiksu „Opowieści Nowotarskie”, którego 
premiera miała miejsce podczas Jarmarku 
w Nowym Targu. Brała udział w wielu wy-
stawach zbiorowych („Mistrz i uczniowie”, 
Częstochowa, 2009; „Moja przestrzeń”, 
Galerii przy Floriańskiej 22, Kraków 2010; 
„Wago -dictionary” wystawa objazdowa, 
Cozinha Gallery, Porto, Portugalia 2010; 
„Erasmus-object in study”, Museum of 
Belles Artes Faculty (Universidade do Porto) 
Porto, Portugalia 2011) oraz indywidual-
nych (Pauza Gallery, Pub Kolanko, Dwór 
Czeczów – Kraków 2011). Jej prace znalazły 
się również na wystawie zbiorowej uczestni-
ków wycieczki do Nowego Jorku „Odkrycie 
Ameryki” w Galerii Promocyjnej ASP.

Pachnidełka  2012

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie: Panek 2012

Absolwentka Wydziału Artystycznego Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach, specja-
lizacja malarstwo. Dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni malarstwa Zbigniewa Blukacza 
i pracowni rysunku Janusza Karbowniczka. 
Laureatka miejskiego stypendium artystycz-
nego Prezydenta Miasta Sosnowiec w latach 
2009 – 2013. Stypendystka Rektora Akade-
mii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 
roku prezentowała swoje prace na 23 Ogól-
nopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych 
Promocje 2013 w Legnicy, finale konkursu 
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 
w Warszawie oraz VI konkursie malarskim 
Galerii Zadra w Warszawie gdzie otrzymała 
wyróżnienie. W 2014 roku uzyskała nomina-
cje do nagrody głównej w V Ogólnopolskim 
Konkursie im. Mariana Michalika, Trienna-
le Malarstwa Częstochowa 2013/2014. 
Uczestniczka wystaw i przeglądów arty-
stycznych w kraju i zagranicą. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Magdalena 
Opido 62 

Monika Panek  63 
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...wtedy poznałam 
magię Życia  2015

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. 
p.d.: Agnieszka Pawłowska

Graficzka, malarka, menedżer kul-
tury, kuratorka. Studia na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu na Wydziale Pedagogiczno 
Artystycznym w Kaliszu. Dyplom 
magistra sztuki w Pracowni Grafiki 
Warsztatowej w 2008r. Malarstwo 
w pracowni prof. Jarosława Kozłow-
skiego. Studia podyplomowe Marke-
ting Kultury w Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych Wydziału Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Warszawskiego, Muzeal-
nicze Studia Kuratorskie w Zakresie 
Prezentacji Sztuki Współczesnej, 
Instytut Historii Sztuki Uniwersytet 
Jagielloński. Pomysłodawczyni i za-
łożycielka Klubogalerii FRAJDA w Ka-
liszu, Something Special Design-ce-
ramicznej pracowni projektowej. 
Obecnie prowadzi Galerię Sztuki 
Współczesnej w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym w Gdy-
ni. Autorka wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, projektów kuratorskich 
m.in. Szczytu Bochaterów w krakow-
skim Bunkrze Sztuki prezentujących 
sztuke współczesną 30 najlepszych 
polskich artystów m.in. Zbigniewa 
Libery,Pawła Althamera, Wojtka Bą-
kowskiego, Olafa Brzeskiego, Joanny 
Rajkowskiej i innych. 

Norny  2015

akryl, płótno, 70 × 115 cm, sygn. 
l.d.: Pelipas

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

Agnieszka 
Pawłowska 64

Olga Pelipas65 
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Rysy deszczu  2015

akryl, płótno, 100 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 2015 A.Piotrowiak

Absolwentka Państwowej Plastycznej szkoły Średniej im. Szewczenki w Kijowie 
na kierunku Malarstwo oraz absolwentka Wrocławskiej ASP w katedrze Archi-
tektury Wnętrz, Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. 
Zajmuje się malarstwem artystycznym, malowidłami na drewnie, rysunkiem 
karykaturalnym, projektowaniem wnętrz oraz projektowaniem mebli. Brała 
udział w wystawach w Kijowie, publikowała liczne rysunki karykaturalne do 
gazet. W swoim dorobku ma także malowidła ścienne, liczne projekty wnętrz 
mieszkalnych, uczestniczyła także w wielu konkursach plastycznych.

DSC_7022  2015

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrocie: K.Piotrowicz 
DSC_7022

Ur. w 1989 r. Absolwentka kierunku malarstwa na ASP w Kato-
wicach. Dyplom magisterski w pracowni malarstwa prof. I. Wal-
czaka obroniła z wyróżnieniem. Laureatka Nagrody Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego, Statuetki Srebrna Ostroga oraz 
Nagrody Kwartalnika Artystycznego EXIT na 23. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2013” w Galerii 
Sztuki w Legnicy. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP w Ka-
towicach. 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.

Anna Piotrowiak 66 

Katarzyna Piotrowicz 67 

Agnieszka 
Pawłowska 
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Violetta  2015

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

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Poznaniu. Dy-
plom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. 
Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta 
Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 
2001 i 2002. Uczestnik wielu plenerów malar-
skich oraz wielu innych przedsięwzięć artystycz-
nych. Prowadzi warsztaty artystyczne. Zajmuje 
się książką art., akcjami plenerowymi i cerami-
ką. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa indywi-
dualna, Galeria Szklana Zator; 2014 – Wystawa 
indywidualna, Galeria Weissa, Kalwaria Zebrzy-
dowska; 2014 – Galeria Epicentrum, Chełmek; 
2011 – Wystawa indywidualna, Galeria BWA, 
Gorzów Wlkp.; 2011 – Wystawa indywidual-
na „Formyme”, Galeria Sztuki R7, Andrychów; 
2009 – Galeria Arsprototo, Erlangen, Niemcy.

Charcik  2015

olej, płótno, 30 × 21 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdań-
sku. Dyplom z malarstwa w 2007 r. w pracowni prof. 
M. Świeszewskiego. Zajmuje się malarstwem olejnym. 
W swoich obrazach łączy realistyczną technikę z pop sur-
realistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzuje aura mi-
stycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace publikowane 
były w amerykańskich i polskich magazynach takich jak: 
Fillgree, Catapuilt, Artysta i Sztuka, Art&Business. Wybrane 
wystawy: 2014 – „Zagadkowe niewyjaśnienia”, wystawa 
prac Grażyny i Marty Julii Piórko, Art Affairs, Gdańsk; 
2014 – Wystawa zbiorowa „Strange Stories”, Galeria 
Stalowa, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa „Art Zoo 
– współczesny bestiariusz”, Adi Art, Łódź; 2013 – Wystawa 
zbiorowa „Sekrety wyobraźni”, DAP1, Warszawa; 2012 
– Wystawa indywidualna „Koniec Niewinności”, Galeria 
8Plus, Warszawa; 2011 – Wystawa indywidualna „Marta 
Piórko – Malarstwo”, LOFT, Gdańsk.

Grzegorz  
L. Piotrowski 68 

Marta Piórko 69 
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Narcyz  2014

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Jakub Podlodowski oraz na odwrocie: JAKUB PODLODOWSKI 2014 „ Narcyz”, praca oprawiona

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu Dolnym (dyplom licencjata 
z wyróżnieniem), studia magisterskie odbył na malarstwie na krakow-
skiej ASP. W 2009 r. wygrał przetarg na jedną z dziesięciu pracowni 
twórczych miasta Kraków przyznawanych dożywotnie. Laureat kon-
kursu „Pokochać Kino” (konkurs na plakat filmowy 2005 r.), zdobył 
także pierwsze miejsce na nadsańskim plenerze malarskim (2012r.). 
Otrzymał wyróżnienie Kwartalnika Artysta i Sztuka za najlepszy obraz 
o tematyce zwierzęcej na Triennale Animalis w 2014 r.. Zorganizował 
kilkanaście wystaw indywidualnych i uczestniczył w kilkunastu wysta-

wach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego ulubioną techniką malar-
ską jest technika olejna. Maluje obrazy w różnych stylach, inspirując się 
różnymi epokami w sztuce. Robi pastisze malarstwa i kopiuje starych 
mistrzów malarstwa. Zajmuję się konserwacjami i rekonstrukcjami 
obrazów olejnych i malarstwa ściennego. Jest autorem multimedial-
nego projektu artystycznego – SOCIAL ART, w którym biorą udział 
osoby z różnych części świata, jednak przede wszystkim zajmuje się 
malarstwem pejzażowym. Współpracuje z galerią Ether w Warszawie.

Jakub Podlodowski 70
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Klasycznie jazz  2015

olej, płótno, 115 × 75 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy w Belgii. Absol-
went Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na którym uzyskał 
dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Upra-
wia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz grafikę. Główną tematyką 
obrazów są portrety, które w sposób niejednoznaczny zestawia z róż-
nymi elementami. Inspiracje czerpie z obserwacji ludzi, ich zachowań, 
problemów, marzeń oraz codzienności. Artysta w swoich pracach 

łączy ze sobą mocne plamy oraz zdecydowane kształty. W malar-
stwie poszukuję prostoty i harmonii oraz indywidualnych wartości. 
Jego prace znajdują się w prywatnych miejscach w kraju i zagrani-
cą. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa indywidualna, Dom Polski, 
II deptak Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 – wystawa indywidualna, 
Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 – wystawa indywidualna, 
Art Bar 25, Kraków.

Paweł Porada 71 
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Łosie III  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. śr.d.: J.P.|’15 oraz na odwrocie: J. Półkośnik «Łosie III»

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Architektury i Urbani-
styki na Politechnice Białostockiej. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem 
Marszałka Województwa Podlaskiego. W pracach chętnie przedstawia 

ludzi, starając się ukazać ich urodę oraz skomplikowane procesy ży-
cia wewnętrznego, często wyrażane poprzez emocje w gestach czy 
mimice. Mieszka i tworzy w okolicy Białegostoku.

Joanna Półkośnik 72
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Zniszczone Życie  2014

olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. l.d. oraz na 
odwrocie

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

SEX ON THE BEACH  2015

akryl, olej, emalia akrylowa, płyta, 60 × 80 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie

W 2010 roku ukończył Wrocławską ASP na Wydziale 
Malarswa i Rzeźby; od tamtej pory zajmuje się malar-
stwem sztalugowym; współpracuje min. z Wrocław-
skim Domem Aukcyjnym DNA, Warszawską Galerią 
Stalową. Inspiruje się głównie ekspresjonizmem, pry-
mitywizmem, malarstwem jaskiniowym.

Piotr Przybylski 73 

Ryszard Rabsztyn74 
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Bez nazwy  2015

olej, płótno, 120 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie : 21.03.2015 
Dominika Radomska

Absolwentka Polish Open Univer-
sity. Od najmłodszych lat intereso-
wałam się rysowaniem i malowa-
niem. Niezależna artystka, która 
posiada swoją wizję. Inspiracje 
czerpie z obserwacji otoczenia 
i wyobraźni. Moje prace znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych 
w Polsce jak i zagranicą. Uważa, 
że: ‚’Malarstwo pozwala na uciecz-
kę od dnia codziennego, pozosta-
wiając w każdej z prac kawałek 
duszy. Brała udział w wystawach 
indywidualnych: w Zabytkowym 
Spichlerzu (Babsk, 2014), wysta-
wa prac w Miejskim Ośrodku Kul-
tury (Skierniewice, 2015), wystawa 
prac w Kinoteatrze Polonez (Skier-
niewice, 2015).

UCIECZKA  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d. : Ruciak 
oraz na odwrocie pieczątka autorska

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa 
wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Pre-
zydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2011/2012). Dyplom z Malarstwa oraz Projek-
towania Malarstwa w Architekturze i Urbanisty-
ce nominowany do ogólnopolskiego konkursu 
„Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 
2012 roku” w Gdańsku. Obecnie asystentka 
w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztu-
ki w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. 
Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa indywidual-
na „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki Dom Au-
kcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, 
Galeria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 
22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Mło-
dych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regionalne, 
Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal 
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Ksią-
żąt Pomorskich, Szczecin; 2012 – Festiwal Mło-
dej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legnica; 
2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa 
Współczesnego „Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 
2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne sztuki”, Ga-
leria U, Wrocław.

Dominika 
Radomska

75 

Sonia Ruciak 76 



50

Którędy 
teraz  2014

olej, płótno, 100 × 120 cm, 
sygn.: Katarzyna Rutkowska 
2014

Studentka na Wydziale Ma-
larstwa wrocławskiej ASP. Jej 
główną inspiracją jest surre-
alizm. Krajobrazy przedstawia-
jące głębię, surowe pejzaże, 
obrazy, które skupiają się na 
jednym motywie, powodują, że 
widz – patrząc na nie – czuje 
jakby zapraszały, a nawet wcią-
gały go do środka. Głębia ob-
razów prowokuje nie tylko do 
rozmyślań i zastanowienia, lecz 
wręcz wywołuje stany prawie 
medytacyjne. Pozorny spokój, 
a jednocześnie ukryta w dzie-
łach akcja sprawiają, że dla nie-
których z widzów, obrazy stają 
się miejscem ucieczki od trudnej 
codzienności.

Mówili o niej Prima 
Sort  2015

kolaż, akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: 
M.Rybka ‚15 oraz na odwrocie

Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy 
i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne w Gdyni 
Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż 
poszukuje swojego miejsca w świecie malar-
stwa. Udział w wystawach, m. in.: 2014 – „Pro-
jekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 
2012, KCK, Kostrzyn nad Odrą.

Katarzyna Rutkowska 77 

Mateusz Rybka 78 
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Mikrokosmos II  2015

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

Absolwentka Liceum Plastycznego im.Wojciecha Gersona w Warsza-
wie oraz wydziału malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w War-
szawie, gdzie studiowała pod okiem rektora Antoniego Fałata. Dyplom 
z wyróżnieniem otrzymała na wydziale projektowania graficznego 
u prof.Juliana Pałki. Uczestniczka i laureatka konkursów m.in. na bien-

nale pasteli, sztuki książki, ilustracji (grand prix w pierwszej polskiej 
edycji Art. Battle) ; uczestniczka wielu plenerów oraz akcji związanych 
ze sztuką w przestrzeni; zajmuje się ponadto aranżacją wnętrz, pro-
jektowaniem scenografii oraz malarstwem ściennym i iluzyjnym. Od 
2001r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Magdalena Rytel 79
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Smużenie 3  2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: Dominik Smolik, Smużenie 3, Kraków 
2015

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Ma-
larstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. 
Łaciaka i G. Bednarskiego. W 2008 r. kończył Stu-
dium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej 
z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji 
Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wie-
lu krakowskich wystawach oraz w Międzynarodo-
wym Plenerze w Rawennie (2007).

Warcaby z Mondrianem  2012

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. i dat. na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (ma-
larstwo, informel, fotografia) Prace w zbiorach Mu-
zeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych. 
Od początku lat 70-tych związany ze sztuką i środo-
wiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysło-
dawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki 
Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej 
w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie 
wojennym niezależnej, samofinansującej się, podziem-
nej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 
do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemne-
go wydawnictwa Zakaz Zawracania 1985–1986, 
w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie 
Dywanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramo-
fonowa – Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka 
numerów gazetek Mersapon. Inicjator Instytutu Sztu-
ki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą 
w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory 
i dokumentacja Galerii Czyszczenie Dywanów. Prace 
wróciły do Polski i następnie zostały przekazane Mu-
zeum Sztuki w Łodzi,w 2011 r. zostały zaprezentowa-
ne wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława 
Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która 
odbyła się w ramach Festiwalu Sztuka i Dokumenta-
cja. Kuratorzy: Aleksandra Jach, Maciej Cholewiński. 
W 2011 r. odbyła się również wystawa „Dywaniarze 
chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa Galerii 
Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka 
„Sen o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser 
(Galeria Klimy Bocheńskiej) projekt wystawy: Galeria 
622 upadki Kurator: Andrzej Pałys

Dominik Smolik 80 

Radosław Sowiak 81 
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Kolekcjoner myśli 
niezależnych  2015

akryl, technika własna, płótno, 
100 × 100cm, sygn. l.d.: M.Stern

Ukończyła Wydział Sztuki Krakowskiej 
Akademii Pedagogicznej (dyplom z ma-
larstwa – w pracownii dr. Aleksandra 
Pieńka). W latach 2000–2010 brała 
udział w wielu wystawach zbiorowych 
w kraju. Obecnie kontynuuje indywidu-
alna pracę twórczą oddając się głównie 
malarstwu oraz okazjonalnie, projek-
towaniu scenografii do przedstawień 
teatralnych.

W nieznane  2015

pastel, karton, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie

W roku 2007 rozpoczęła studia na wydziale Malarstwa 
i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa uzyskała 
2013r. w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrza-
nieckiego oraz prof. Wojciecha Kaniowskiego z zakre-
su Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni 
Publicznej. Brała udział w wielu wystawach indywidu-
alnych, między innymi: „ Sentymentalny powrót do 
minionych lat”, BWA Awangarda Wrocław (2013), 
„Zapomnienie”, galeria Na Zakręcie, Wisznia Mała. 
(2013), „W stronę światła”, Galeria ImpArt w Cen-
trum Sztuki Impart, Wrocław (2014), Galeria Szalom, 
Kraków/Kazimierz (2014), „Dwa Światy”, Galeria 
Skwer, Krakowskie Przedmieście, Warszawa (2014) 
i zbiorowych: „Kreatywny Wrocław” Galeria Domini-
kańska, Wrocław (2012), „Promocje 2013” w Galerii 
Sztuki, Legnica (2013). Obecnie mieszka i tworzy we 
Wrocławiu.

Mirella Stern 82

Jolanta Strzelczyk 83 
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Jeźdźcy chwili  2014

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. na odwrocie: piotr szwabe vel pisz 2014

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 Szwabe84 
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W remizie tańczono parami  2015

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie: T. Tajak Kraków 2015

Ur. w 1988 r. Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozow-
skiego 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 Tajak 85
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Siesta  2015

olej, płótno, 60 × 90, sygn. 
na odwrocie TATAI

Absolwentka ASP we Wrocła-
wiu, gdzie obroniła dyplom 
z malarstwa w pracowni 
prof. K. Skarbka na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. Upra-
wia malarstwo sztalugowe, 
oprócz tego rysunek i foto-
grafię. Malarstwo jest dla niej 
podróżą i przede wszystkim 
poszukiwaniem i osobistą 
reakcją. Inspiruje się głównie 
miejscami granicznymi w kon-
dycji człowieka, na styku róż-
norodnych kultur, pomiędzy 
realizmem i symbolizmem. 
Nie utożsamia się z żadnym 
nurtem. Bierze udział w wy-
stawach pokonkursowych 
i indywidualnych w kraju i za 
granicą.

Wyspa  2015

akryl, płótno, 90 × 70 cm, sygn.: Ula Teperek, 
Wyspa, 2015

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

TATAI86 

Urszula Teperek 87 
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Kwadrat 259 ABC  2015

technika własna, płótno, 3 × 40 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendo-
wany 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 częściej skłania się 
w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując 
oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Swój warsz-
tat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fak-
turowych, 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 Pocysterski 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; Lau-
reat II Konkursu Malarskiego „Zadra” 2009; wystawa indywidualna Ma-
rzec 2011 Young Internationalb Contest of Contemporary Art.; II Edycja 
Międzynarodowej Wystawy: Magia Papieru Galeria Ether Warszawa, 
czerwiec 2011; 42 i 43 Salon Zimowy Radom 2011–2015; 7 Biennale 
Miniatury; Częstochowa 2012; „Pejzaż współczesny”; Częstochowa 
2013–2015; Bielsko-Biała 2013- Wystawa plakatu – Dekalog; Wozow-
nia 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 Gallery, Nowy Jork 2015.

Taj Mahal tribute  2015

olej, akryl, płyta, 80 × 87 cm, sygn. na odwrocie

Urodzona w Gdyni gdzie obecnie mieszka i tworzy. 
W swoich pracach stara się operować pewnego rodzaju 
przekazem, przypisując mu znaczenie nie tylko ogólne 
lecz także osobiste. Nadając każdej plamie, płaszczyź-
nie, kresce, każdemu dotknięciu pędzla indywidualnego 
przesłania. To w nich kryją się moje nadrzędne warto-
ści i osobiste demony. Malarstwo jest dla niej jedyną 
i najtrafniejszą formą wypowiedzi, może opowiedzieć 
wszystko, obnażyć duszę myśli, najbardziej skrywane ta-
jemnice. Operuje własnym kodem, symbolem, skrótem, 
aby tworzyć dla tego jedynego wyjątkowego odbiorcy.

Stanisław Tomalak 88 

Magdalena Trocka 89 
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Saquarema  2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
l.d. monogramem autorskim 
oraz na odwrocie pieczęcią 
autorską

Absolwent Wydziału Arty-
stycznego UMCS w Lublinie. 
W 2000 r. uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem dziekańskim 
z malarstwa pod kierunkiem 
W.Wróblewskiego. W latach 
1997–2005 pracował jako pla-
styk w Państwowym Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 
2005 r. związany z Trójmiastem. 
Uczestnik wystaw indywidual-
nych: Galeria 31; Lublin, Karcz-
ma Złoty Osioł, Lublin; i zbioro-
wych: „Autograf 2001”, Teatr 
Osterwy, Muzeum Lubelskie, 
„Polsk Konst”, Malmö. Prace 
artysty znajdują się w kolek-
cjach prywatnych w Polsce, Sta-
nach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Szkocji i Niemczech.

Andrzej Tuźnik 90

Nimfomanka XII  2014

akryl, płyta, 20 × 62 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest stypendystka Fundacji Jo-
ana Miro (Hiszpania), laureatką IV edycji programu stypendialnego 
Młoda Polska MKiDN i stypendystką MKiDN. Uczestniczyła w wielu 
wystawach indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych 
prezentacji 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 Tycz 91 
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Black Blood Surgery
akryl, płótno, 120 × 20 cm, sygn. na odwrocie

Ur. 1989 r. w Wałbrzychu. Absolwent ASP we Wrocławiu. W 2014 r. obronił dyplom na kierunku 
malarstwo w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka oraz dyplom z projektowania malarstwa w ar-
chitekturze i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego. Współpracował z Gdańską 
Szkołą Muralu i jej prowadzącymi – Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem z gdańskiej ASP. 
W ramach tej działalności współtworzył grupowe realizacje oraz opracował i zrealizował autorski 
mural poświęcony 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W 2013 r. zdobył I nagrodę 
w międzynarodowym konkursie na projekt i realizację muralu pt. „Brama do Nadodrza” (rewita-
lizowanej dzielnicy Wrocławia). W tym samym roku nagrodzony także stypendium artystycznym 
prezydenta Wrocławia. Obecnie oprócz tradycyjnych form malarstwa tworzy także instalacje prze-
strzenne na bazie własnych prac abstrakcyjnych. W styczniu br. został zaproszony do namalowania 
autorskiego muralu w Bombaju w ramach festiwalu naukowego Techfest 2015. 26.03.2015 r. 
odbyła się jego indywidualna wystawa w ramach projektu Galeria Jednego Obrazu w Lublinie. 
Inicjatywa jest organizowana przez Małgorzatę Majewską oraz objęta patronatem prezydenta 
Lublina. Prezentowany obraz: „Freedom Race”.

Michał Węgrzyn 93 

Dworek  2006

olej, płótno, 46 × 55 cm, sygn. na odwrocie: „DWOREK” Dłużew 2006r., Lenka Wawrzeniuk

Absolwentka wydziałów projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Politechniki 
w Mediolanie. W swoich pracach łączy projektowanie przestrzeni miejskich ze sztuką. Stypendystka 
Politechniki w Mediolanie, Fondazione Cariplo oraz Stypendium Arty-stycznego Miasta Stołecznego 
Warszawa. Nagrodzona I miejscem w konkursie FUTUWAWA 2012 oraz wyróżnieniem w konkursie 
„Designer per le Imprese” organizowanym przez Camera di Comercio di Milano.

Helena Wawrzeniuk 92 
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Płonące  2015

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. p.d.: T. Wojtysek 2015 oraz na odwrocie

Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam studia na Aka-
demii Jana Długosza, otrzymując w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni malarstwa prof. W. Lubosa (2007). Członek ZPAP Okręgu 

Częstochowskiego. W latach 2008, 2011 i 2012 został stypendystą 
Prezydenta Miasta w dziedzinie plastyki. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i projektowaniem graficznym.

Tomek Wojtysek 94 
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AMOK  2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Lily Woo | AMOK | 2015

Dyplom z malarstwa uzyskała w 2013 r. Zajmuję się malarstwem 
olejnym i akrylowym. Inspirację do swoich prac czerpie głównie z pej-

zażu. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach 
sztuki współczesnej.

Lily Woo 95
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Wspomnienie  2015

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięk-
nych UMCS w Lublinie – specjalizacja z ma-
larstwa w pracowni prof. J. Wojciechowskie-
go. W 2003 r. obroniła pracę magisterską 
i dyplom magistra sztuki – kierunek edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 
Pracując nad różnymi realizacjami artystycz-
nymi (m.in. projekty witraży), nie rezygnowała 
z malarstwa. Nadal maluje, a inspiracje czer-
pie z otaczającej ją rzeczywistości. W malar-
stwie szczególnie pociąga ją ekspresja, silne 
emocje, tajemnica, zabawa kolorem, symbo-
lami, wolnymi indywidualnymi skojarzeniami 
na temat rzeczywistości i osobistych doświad-
czeń. Inspiruje ją taniec współczesny, teatr, 
wybrana muzyka, ludzka dusza, egzystencja, 
ludzkie instynkty... Wystawiała m.in. w Aka-
demii Centrum Kultury w Lublinie, Klubie 
Centrala w Lublinie oraz w Lipskim Centrum 
Kultury.

Island  2015

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie Rafał Wysocki 2015

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

Danuta Wójcik 96 

Rafał Wysocki 97 
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Bez tytułu  2015

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: M 
i na odwrocie: 2015 MACIEJ ZABAWA

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej 
w Poznaniu, gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom 
z malarstwa ściennego u prof. A. M. Łubow-
skiego i malarstwa sztalugowego u prof. 
W. Sadley’a. Uprawia malarstwo i malarstwo na 
jedwabiu, zajmuje się projektowaniem graficz-
nym. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą m.in.: w Triennale Współcze-
snej Tkaniny Artystycznej Środowiska Wybrzeża 
Gdańskiego, w Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu. Jest członkiem ZPAP 
i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 
w Gdańsku. Zdobył trzecią nagrodę w konkursie 
międzynarodowym organizowanym przez www.
artperiscope.com.

Sara  2015

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
Marcin Zaborski, „Sara”, Warszawa 2015 r.

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toru-
niu. Laureat nagrody im. Stanisława Borysowskiego 
za najlepsze malarstwo w roku akademickim 2012, 
Stypendysta Miasta Toruń w dziedzinie kultury, 
w 2014 roku. Praca pt. „Olga” była prezentowana 
na wystawie w galerii BRDA w Bydgoszczy oraz na 
Uniwersytecie w Getyndze.

Maciej Zabawa 98 

Marcin Zaborski 99 
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Zniecierpliwi  2014

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

Artysta urodzony w 1987 r. w Gródku podolskim 
na Ukrainie. Absolwentem Liceum Plastycznego 
o profilu Ceramicznym w Olsztynie. W 2014 r. 
ukończył kierunek Malarstwo na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Uczestnik plenerów oraz 
wystawach w kraju i za granicą, między innymi: 
międzynarodowy plener malarski „Widoki Torunia” 
i wystawa poplenerowej w Dworze Artusa (2010), 
wystawa zbiorowa w studenckiej niezależnej galerii 
„Błękitna Małpa” w Toruniu (2010), VII Międzynaro-
dowy Plener Studencki pt. „Iława odbita w wodzie” 
(2011), wystawa zbiorowa poświęcona japońskiej 
sztuce „Haiga” w Palermo (2011), wystawa zbioro-
wa XVI Mogileńskich Spotkań Plastycznych w galerii 
„Lustro” w Mogilnie (2013), wystawie finałowea 
Biennale Ilustracji „47th Golden Pen of Belgrade” 
w Serbii (2013), Międzynarodowe Biennale Sztuki 
„Wenecja Cieszyńska” w Cieszynie (2013), między-
narodowa wystawa finałowa konkursu „Rysować 
2014” (2014).

Wybebeszeni  2015

akryl, płótno, 116 × 89 cm, sygn. p.d.: PZ oraz na 
odwrocie: Paweł Zakrzewski

Absolwent Realizacji Tv PWSFTViT w Łodzi, Kulturo-
znawstwa w Warszawie, były student Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu na wydziale Multimediów. Prace 
artysty to przede wszystkim ekspresja, czarne poczucie 
humoru, synteza formy nawiązujące do estetyki street 
artu, nowego ekspresjonizmu czy niektórych dzieł pol-
skiej sztuki plakatu. Artystyczne pola działań to film, 
sztuka wideo malarstwo, grafika.

Henryk Zagórski 100

Paweł Zakrzewski 101
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Wspomnienie  2015

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

Ur. w 1985 r. Absolwentka PLSP w Poznaniu. Ukończyła studia zwią-
zane z projektowaniem mebli na Wydziale Technologii drewna Po-
znańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie zajmuje się malar-

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

Anna Zalewska 102
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375 Passion  2015

akryl, spray, płótno, 92 × 92 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1981 r. Architekt i malarka. Ukończyła studia 
na wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice 
Białostockiej. Przez wiele lat realizowała się zawodo-
wo jako architekt i nauczyciel malarstwa, jednak od 
kilku lat zajmuje się już tylko malowaniem. Współ-
pracowała z takimi markami jak Samsung, Grolsch, 
Ikea, Chanel. Prace artystki można spotkać w gale-
riach w Anglii i USA – jej prace cieszą się zaintereso-
waniem na całym świecie (zostały docenione m.in. 
przez rockowych klientów z Hollywood jak Slash z ze-
społu 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.

King  2015

akryl, tusz, płyta malarska, 70 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie.

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

Marta Zawadzka 103 

Maciej Zych 
(Millionerboy)104 
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Jacek Malczewski (1854 Radom – 1929 Kraków)
Anioł, lata 1874–1880
rysunek, papier, 15 x 25,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JMalczewski

11 LIPCA (SOBOTA) 2015 r., godz. 17.00
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Anish Kapoor, Gagosian Gallery, Targi sztuki ArtBasel 2014 
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