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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 pocztą, faksem na numer (58) 341 54 56 lub e-mailem modern@sda.pl) 
do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

 Imię i nazwisko
 

 Dokładny adres
 

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

       	 SDA	gwarantuje	poufność	danych	osobowych.

Proszę	o	licytację	następujących	pozycji:

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 w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną 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

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprze-
daży 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 sądowym i skarbowym.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważ-
nioną zwaną dalej Aukcjonerem.

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wyco-
fania z licytacji 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 potwierdzenie zawartych transakcji.

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formu-
larz 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 możliwie 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. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez 
Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między SDA a li-
cytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

8. Wszystkie obiekty na aukcji Młoda Sztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem 
cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwo-
ta wylicytowana 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 wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę 
w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. 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 do-
datkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny 
powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po do-
konaniu pełnej zapłaty.

13. Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie 
Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
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Ukończyłam katowicką filię ASP im. Jana Matejki 
w Krakowie. Panująca dookoła szarość rekom-
pensowana była atmosferą i towarzystwem obfitu-
jącym w osobowości artystyczne. Doskonała ka-
dra, złożona z uznanych malarzy i grafików, kładła 
wielki nacisk na warsztat. W 1999 roku obroniłam 

dyplom z grafiki warsztatowej – druku wklęsłego i malarstwa, 
na który złożyły się grafiki i obrazy olejne zainspirowane gęstym 
nastrojem wierszy Stanisława Grochowiaka. To tutaj po raz 
pierwszy pojawiły się poszukiwania w zakresie formy, która 
oddziałuje na odbiorcę, zaprasza do gry wyobraźnię i wyzwala 
emocje. To tutaj także zaistniało pojęcie idola – przedmiotu 
magicznego stanowiącego bezpośrednią korelację z prahisto-
rycznymi śladami sztuki (jak figurka Wenus z Milo). Człowiek 
sprowadzony został do znaku. W moich obrazach deformacja 
jest świadoma, pozwala odbiorcy na poszukiwanie znajomych 
kształtów. Jest zagadką. Chcę stworzyć świat będący odbiciem 
rzeczywistości, ale takiej, która będzie uformowana według 
nowych zasad – moich zasad. Dążę do stworzenia nowego 
rodzaju estetyki poza ogólnie przyjętymi normami; estetyki 
łączącej w jedno piękno i brzydotę. Ruch postaci stanowi w niej 
drugorzędny zabieg, ważniejsze jest odnalezienie poziomu 
i pionu. Moje obrazy to swoisty rodzaj dualizmu kierunków 
w istocie swojej sprzecznych.

Interesuje mnie człowiek, zwłaszcza kobieta. Ciało kobiety 
jest bardziej plastyczne, pełne miękkich linii, krągłości. To już 
nie jest kobieta w całej swej cielesności, to symbol, parafraza, 
raczej archetyp kobiety. Znak. Lalka. Kobieta poza czasem 
i estetyką. Charakterystyczne jest, że w drodze ewolucji mojego 
malarstwa, twarz stała się zbędnym szczegółem. Nie lubię, 
kiedy moje malarstwo nazywa się kobiecym, nawet jeżeli taki 
jest odbiór. Sztuka powinna być wolna od takich podziałów, 
a jedynym miernikiem powinna być jej jakość.

MAGDALENAKWAPISZ–GRABOWSKA Malowanie to moja walka: jednolity kolor 
podobrazia … i przyczajony obraz. On już 
tam jest, ja muszę go tylko wydobyć, dlate-
go niektóre obrazy powstają jakby muśnięte 
farbą, a inne miesiącami, czasami nawet 
latami, wyłaniają się z zaschniętych warstw. 
Zawieszone w poszukiwaniu prawdy uni-
wersalnej o mnie, o życiu. Nadchodzi taki 
jeden moment i wtedy wszystkie elementy 
zaczynają pasować, a ja osiągam stan we-
wnętrznego spokoju i obraz jest skończony. 
Lubię farbę olejną, jej kleistość i zapach, 
lubię malować rękoma.

Surowe płótno o pięknym i szlachetnym od-
cieniu szarości, które buduje formę moich 
obrazów, ma znaczenie nie tylko estetycz-
ne. Chodzi mi raczej o zabieg wycięcia po-
staci z płaskiego, jednolitego tła i oddania 
przez to efektu znaku, a co za tym idzie 
alienacji oraz wyciszenia.

Cykl obrazów „Singapur – intymność” miał 
stanowić ślad koegzystencji europejskiego 
ducha malarstwa z tradycją wschodnią. Ten 
temat pojawił się przypadkowo. Zrodził się 
pomysł wzięcia udział w Targach Sztuki 
w Singapurze, niestety, mimo wielkiego 
entuzjazmu i zaangażowania pomysłodaw-
ców, wystawy nie udało się zorganizować. 
Cała seria była w odcieniach porcelanowej 
bieli, podobno jednak Azjaci nie lubią takie-
go koloru skóry (?)… i figury zostały pokryte 
delikatnym, różowym laserunkiem.

W moich obrazach często odnajduje się 
pewne pokrewieństwo z malarstwem Te-
resy Pągowskiej i na pewno ten rodzaj 
wrażliwości jest mi bliski. Gra z odbiorcą, 
atmosfera intymności, synteza formy. Tere-
sa Pągowska mówiła „(…) trzeba dużo wie-
dzieć, by dużo odrzucać”. Wielkim mistrzem 
i inspiracją zostanie dla mnie na zawsze 
Francis Bacon. Deformacja i jednolite płasz-
czyzny to, podświadomie, jego oddziaływa-
nie. Ostatnie moje odkrycie to malarstwo Cy 
Twombly’ego i jego wielkoformatowe, wie-
loznaczne abstrakcje, które charakteryzuje 
dążenie do uproszczenia, minimalizm formy 
przy jednoczesnym wyczuwalnym natłoku 
myśli i znaczeń. Miałam okazje zobaczyć te 
płótna „na żywo” i oddziaływanie ich jest 
ogromne. Artysta czerpał z ekspresyjnego 
abstrakcjonizmu, surrealizmu, poezji, mito-
logii i dalekowschodniej kaligrafii, inspiracją 
były dla niego dzieci. Dzieci są doskonałymi 
artystami, dokonują mistrzowskiej analizy, 
wydobywając esencjonalną prawdę o życiu. 
To świat surowy, poza przyjętą estetyką. 
Bardzo graficzny w swojej prostocie i bar-
dzo mi bliski █

Opracowanie: SDA Warszawa
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1 MAGDALENAKWAPISZ–GRABOWSKA

Singapur – Intymność 2013
olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: MKG oraz na odwrocie

W 1999 r. ukończyła ASP w Krakowie (filia Katowice). Obecnie mieszka i pracuje w Hamburgu. Brała 
udział w wielu wystawach i konkursach, m.in.: W ARTPrize exhibition, Grand Rapids (USA 2009 
i 2010), na 1 st 2010 Showcase Winner Artslant oraz w Chelsea International Fine Art Competition 
(2010, zwyciężczyni Annual Internet Exposure on Art-Mine.com).

KATARZYNAKOŁTAN

KATARZYNAKOŁTAN

2 

3 

Berenike 2013
tempera jajeczna, płótno, 50 x 60 cm, 
sygn. p.d. znakiem autorskim

Ukończyła PLSP w Koszalinie oraz 
studia w poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się foto-
grafią portretową i street photo oraz 
malarstwem w technice egg tempery. 
Laureatka nagrody w konkursie fo-
tograficznym Złota Muszla. Obecnie 
skupiona wyłącznie na malarstwie – 
jej prace znajdują się w licznych zbio-
rach prywatnych w Polsce i w Europie 
(Hiszpania, Portugalia, Wielka Bryta-
nia). Jej malarstwo o rozpoznawalnym 
stylu, stanowi nowoczesne połącze-
nie renesansowej techniki malarskiej 
ze współczesną symboliką i językiem 
wyrazu.

Runam 2013
tempera jajeczna, płótno, 50 x 60 cm, 
sygn. p.d. znakiem autorskim
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MONIKAROKICKA

ANNAFIJAŁKOWSKA–OLEKSIAK

z cyklu „Iluminacje 
lunarne”
akwaforta, akwatinta, 65 x 50 cm, 
sygn. u dołu

Architekt, artysta grafik, projek-
tantka i twórca lalek artystycznych, 
ilustratorka, malarka. Wielbicielka 
rękodzieła i sztuki użytkowej. Ukoń-
czyła Wydział Architektury PW. Uzy-
skała dyplom licencjata z wyróżnie-
niem w pracowni opakowań prof. A. 
Nowaczyka na Wydziale Grafiki ASP 
w Warszawie. Absolwentka studiów 
magisterskich na Wydziale Grafiki 
ASP w Warszawie, specjalizacja 
– grafika warsztatowa w pracowni 
prof. R. Strenta. Współpracowała 
z magazynem gier fabularnych „Ma-
gia i Miecz”, miesięcznikiem „Nowa 
Fantastyka”, „Machina”. W 2004 r. 
w plebiscycie „Nowej Fantastyki” 
uzyskała drugą nagrodę czytelników 
dla ulubionego grafika za 2003 r., 
w latach 2005 i 2006 – pierwsze na-
grody za lata 2004 i 2005.

Wisła,
z cyklu „Gry i Zabawy”
linoryt, papier, 3/20, 145 x 110 cm, 
sygn. u dołu: Gry i zabawy / Wisła, 
3/20, Anna Fijałkowska-Oleksiak

W 2006 r. obroniła z wyróżnieniem 
dyplom licencjacki na warszawskiej 
ASP na Wydziale Grafiki. W tym 
samym roku otrzymała dwie na-
grody w ramach konkursu Grafika 
Warszawska (III miejsce w edycji 
czerwcowej oraz I Nagroda Roku). 
Kontynuowała naukę na macierzy-
stej uczelni i w 2009 r. uzyskała tytuł 
magistra sztuki.

6 PIOTRAMBROZIAK

Św. Marta i smok 2014
akryl, płótno, 130 x 114 cm, sygn. na odwrocie

Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. Absolwent Wydziału Grafiki 
i Malarstwa łódzkiej ASP – dyplom z wyróżnieniem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. 
Uczestnik wielu wystaw międzynarodowych oraz indywidualnych w Polsce. Interesuje go wędrówka 
po zakamarkach duszy na styku kultur i religii od Celtów po haitańskie vodoo, hinduską Kamasutrę, 
biblijne przekazy katolików i Żydów. Nie znosi akademickiej poprawności, modnych postaw w sztuce, 
nie cechuje go także zazdrość o realizację „projektów artystycznych”, w których zwycięża spryt i dą-
żenie do celu, a nie Sztuka i jej sensualne wartości. Miał wiele wystaw indywidualnych, m.in.: Arche. 
Malarstwo, obiekty fotografia, Galeria Imaginarium, Łódź 2013; Po ciemnej stronie... – malarstwo, 
Galeria BWA KIELCE, Busko-Zdrój 2013; Roots of Art – malarstwo, Galeria Klatka Międzynarodowa 
Noc Muzeów, Warszawa 2013; CUSTOM – malarstwo, Galeria OPUS, Łódź 2012; Memotion xxx – 
malarstwo, Galeria Lufcik ZPAP, Warszawa 2011; Piotr Ambroziak – malarstwo, rzeźba, instalacja, 
Centrum Sztuki IMPART, Wrocław 2010. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce 
i za granicą: BURZA – malarstwo, II Festiwal Artystyczny YOUNG AT ART, Galeria DAP, Warszawa 
2013; Artist review your self – prezentacja artystów z Kultury Aktywnej, Birmingham, Anglia 2013; 
Kultura Jest! – prezentacja artystów z Kultury Aktywnej, Galeria Manhattan, 2012; LODZ in VIEN – 
malarstwo/obiekty artystyczne, DASVIDUKT, Wiedeń 2012.
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CAMPIO

MAGDALENAKLESZYŃSKA

Bez tytułu 2013
olej, płótno, 80 x 120 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2005 – 2010 studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, a w latach 2010 – 2013 na Wydziale 
Malarstwa UA w Poznaniu. Od 2013 r. asystentka w II Pracowni Malarstwa, Wydział Edukacji Artystycznej, UA w Poznaniu. 
Najważniejsze wystawy: 2013 – „Magdalena Kleszyńska – Tkanina Artystyczna”, Polski Instytut w Bratysławie, Słowacja, 2013 
– „11 Przegląd Sztuki Survival, Płyniemy! ”, Wrocław, Polska, 2012/2013 – „III Triennial of Textile 2012 – 2013 Without borders”, 
Słowacja-Polska, 2012 – „7th International Fiber Art Biennale – 7th FROM LAUSANNE TO BEIJING BIENNIAL”, Pekin, Chiny. 
Nagrodzona w 2005 r. podczas „VI Ogólnopolskiego Biennale Miniatury Tkackiej”, Włocławek oraz w 2012 r. na „III Triennial of 
Textile 2012 – 2013 Without borders”, Bratysława.

JAGODAKACZMARCZYK–HUDZIK 9 

Rhombus 2014
olej, płótno, 3 x 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

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

Windmill 2013
akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się tak-
że graffiti, fotografią, oraz site-specific. W swo-
ich pracach poszukuje ciekawych kontrastów, 
zarówno formalnych jak i ideowych. Brał udział 
w wielu wystawach grupowych oraz konkur-
sach sztuki współczesnej.
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JUSTYNAWARWAS

MAREKWRZESIŃSKI

Gold Dayz 2013
technika mieszana, płótno,
115 x 80 cm,
sygn.: Justyna Warwas 2013

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Częstochowie, a następ-
nie Akademię im. Jana Długosza na kie-
runku Edukacja Artystyczna. Dyplom 
z malarstwa obroniła z wyróżnieniem 
w pracowni prof. J. Kweclicha. Po stu-
diach podjęła naukę na Akademii Foto-
grafii w Warszawie. Zajmuje się głównie 
fotografią portretową i modową.

Śmierć
i Dziewczyna 2014

olej, płótno, 70 x 60 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwent gdańskiej ASP. W 2005 r. 
uzyskał dyplom z malarstwa w pracow-
ni prof. M. Świeszewskiego. Obecnie 
pracuje na ASP w Gdańsku na stano-
wisku asystenta w Pracowni Malarstwa. 
W czerwcu 2012 r. otrzymał tytuł doktora 
sztuki w dyscyplinie malarstwo. Przewód 
doktorski realizowany był w gdańskiej 
ASP. Od 2005 r. jest członkiem stowarzy-
szenia Obserwatorium Rzeczywistości.

JUDYTAKRAWCZYK

JUDYTAKRAWCZYK
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Plac 2013
akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Judyta 
Krawczyk Warszawa 2013

W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem malarstwo w pracow-
ni prof. L. Tarasewicza na ASP w Warszawie. Brała udział 
w konkursie malarskim i w wystawie „Golden Kentaur” 
w 2007 r. w Monachium. W 2010 r. zdobyła Nagrodę im. 
Profesora Józefa Szajny (ASP Warszawa) oraz wyróżnienie 
w konkursie im. Adama i Ireny Gawlikowskich. Wielokrot-
nie prezentowała swoją twórczość, ostatnio na indywi-
dualnej wystawie „Już nie ja” w Galerii Szara Kamienica 
w Krakowie.

Krakowskie Przedmieście 2013
akryl, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie: Judyta 
Krawczyk Warszawa 2013
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NATALIASROKA

NATALIAROZMUS

Arce i Saron,
z cyklu El pueblo 2014

dyptyk, akryl, płótno, 2 x 20 x 20 cm, 
sygn. na odwrocie

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu 
na Wydziale Edukacji Artystycznej, 
drugi zakres Malarstwo – dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni T. Siwoń-
skiego. Stypendium międzynarodowe 
w Uniwersitea Nationala De Arte w Bu-
kareszcie. Obecnie asystentka w pra-
cowni malarstwa na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. Uwzględ-
niona w rankingu młodych artystów 
„Kompas Młodej Sztuki 2010”. Wyróż-
niona na 2 Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym Dialog „Dźwięki i Rytmy”, 
wystawiała m.in.: na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Malarstwa Młodych „Pro-
mocje 2010” w Legnicy oraz XXIII Fe-
stiwalu Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego w Szczecinie.

Sarajewo,
z serii b&w 2013

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

Studia ukończyła na dwóch wydzia-
łach Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu: w 2008 r. na Wydziale Ar-
chitektury i Wzornictwa oraz w 2012 r. 
na Wydziale Malarstwa. Asystentka 
w Pracowni Projektowania Wnętrz 
w Przestrzeni Miejskiej. Wybrane wy-
stawy: 2012 – „inspiracje” – autorska 
wystawa malarstwa, Galeria Auto 
Watin, Jelonek k/Poznania; „Świeża 
krew” – wystawa zbiorowa, Galeria 
Socato, Wrocław; „Artist Wanted: Art 
Takes Times Square” – wystawa zbio-
rowa, Nowy Jork; 2011 – „Konstnärs-
föreningen Dymlingen 40 år” – wysta-
wa zbiorowa, Szwecja; „Pracownia 
226/Studio 226” – wystawa zbiorowa, 
galeria Dymlingen, Jönköping; 2009 – 
„Don’t stop me now” – w ystawa au-
torska malarstwa, galeria Dymlingen, 
Jönköping.

KAROLINAMATYJASZKOWICZ 16 

Kometa 2014
akryl, płyta, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: K. MATYJASZKOWICZ / 2014

W 2008 r. ukończyła Wydział Tkaniny i Ubioru (łódzka ASP im. W. Strzemińskiego), kierunek studiów i specjalność wzornictwo, 
projektowanie tkaniny. Praca dyplomowa: „Czy to Łódź” cykl tkanin inspirowanych pejzażem zurbanizowanym. Pracownia 
Druku Na Tkaninie pod kierunkiem prof. K. Jaguczańskej–Śliwińskiej, aneks: Pracownia malarstwa pod kierunkiem prof. J. 
Zduniewskiego praca pisemna „T–shirt. Kult, Ideologia, Sztuka” pod kierunkiem prof. K. Czajkowskiej.
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17 ANDRZEJWROŃSKI

Bursztynowa plaża 2013
olej, płótno, 80 x 130 cm, sygn. p.d.: Andrzej Wroński oraz na odwrocie

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych wysta-
wach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech i Belgii. W latach 90–tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. 
Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987–1990.

PAWEŁROGALSKI

KATARZYNABLEKIEWICZ

18 

19 

Szczecin 2013
olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent LP w Szczecinie. Obecnie student III 
roku na Katowickiej ASP na wydziale malarstwa 
w pracowni prof. A. Tobisa. Wystawy: 2012 – „od-
krywka” (w Muzeum Śląskim) w ramach „Nocy 
muzeów 2012” – Katowice; 2009 – wystawa prac 
absolwentów liceum plastycznego w Szczecinie.

Solano
akryl, płótno, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie

W 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Malar-
stwa i Grafiki na ASP w Gdańsku, gdzie obro-
niła pracę dyplomową w pracowni M. Świe-
szewskiego. Wielokrotnie wystawiała w Polsce 
i za granicą. O swojej twórczości opowiada: 
„Znaki pojawiające się w moich pracach wypły-
wają z mojej wyobraźni. Nasycając się urokami 
przyrody dokonuję syntezy tego świata i przed-
stawiam go w formie wymyślonych przeze mnie 
symboli, które mają kusić fantazję widza”. Gość 
Konsulatu Generalnego w Strassburgu, pobyt 
zakończony wystawą indywidualną w tejże pla-
cówce w 2000 r. Współpracuje z wieloma gale-
riami w kraju i za granicą m.in. Monkdogz Urban 
Art Gallery w Nowym Jorku. Prace w kolekcjach 
prywatnych w Stanach Zjednoczonych, Australii, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech, 
Szwecji, Austrii, Francji i Polsce.
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PAWEŁWOCIAL

EWAZWARYCZ

Bez tytułu 2014
akryl, tusz, pastel, papier, 42 x 29,4 cm

Absolwent Wydziału Rzeźby na ASP w Poznaniu. 
Zajmuje się obiektami rzeźbiarskimi, akcjami w prze-
strzeni miejskiej i rysunkiem. W latach 2003–2009 
realizował projekty w ramach wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Jeden z nich, „Spirit of Ecstasy” stał się 
jednym z ważniejszych projektów w programie fun-
dacji Art Stations Foundation. W 2009 r. przeniósł się 
do Londynu, gdzie nawiązał współpracę z dr J Milo 
Tylorem, zajmującym się w swoich badaniach i twór-
czości dźwiękiem oraz dwójką austriackich artystów, 
Andreasem Harrerem i Leo Rieglerem. Jego prace 
prezentowane były w galeriach w Polsce, Niemczech, 
Francji, Belgii, Austrii, Anglii. Jego ostatnia, monumen-
talna rzeźba „The Hummingbird”, została zaprezento-
wana na jednym z najważniejszych belgijskich festiwali 
sztuki współczesnej, Watou Art Festival. Prace Pawła 
Wociala pojawiły się obok prac m.in. Mariny Abramo-
vić, Berlinde de Bruyckere czy Banksy`ego. Od 2012 r. 
mieszka i pracuje w Warszawie.

Bez tytułu 2008
olej, płótno, 120 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka wrocławskiej ASP. Dyplom z malarstwa 
sztalugowego w pracowni prof. A. Dymitrowicza oraz 
z malarstwa w architekturze i urbanistyce u prof. W. 
Kaniowskiego w 2007 r. Mieszka i pracuje we Wrocła-
wiu. W 2006 r. studiowała na Ecole Superieure Des 
Arts Decoratifs De Strasburg (Francja), a w 2008 r. 
otrzymała stypendium Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego w zakresie twórczości artystycznej, opieki 
nad zabytkami i upowszechniania kultury.

SONIARUCIAK 22 

Wybór
akryl, płótno, 90 x 120 cm, sygn. p.d.: Ruciak S.

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architek-
turze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” 
w Gdańsku. Sama mówi o swojej twórczości: „Surowość moich zalanych światłem form/obiektów ma przedefiniować znane nam 
percepcyjne przyzwyczajenia. Świat w moich obrazach jest pełen ciszy, symboli. Tworząc go, chciałabym skłaniać do refleksji 
nad samotnością, zapomnieniem, przemijaniem Moje prace ocierając się o rzeczywistość zmieniają się wraz ze mną, ulegając, 
co rusz nowym wpływom...”
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23 ANDRZEJWROŃSKI

Skały 2013
olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. p.d.: Andrzej Wroński oraz na odwrocie

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu 
indywidualnych wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech i Belgii. W latach 90–
tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika Fantastyka oraz 
Nowa Fantastyka w latach 1987–1990.

OLGAGRALEWSKA 24 

Etapy 2013
technika mieszana, płótno, 40 x 80, sygn. na odwrocie

Ukończyła z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie na specjalizacji tkanina artystyczna. Obecnie 
studentka krakowskiej ASP w pracowni prof. A. Bednarczyka. Trzykrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa ASP (2011 r., 
2012 r., 2013 r.). Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Lublin w 2007/2008 r. Udział w wystawach zbiorowych 
w Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Schodach”), Supraślu (Ogólnopolskie 
Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu dla uczniów szkół plastycznych), Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Krakowie. Twórczość 
z zakresu malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej. Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych.
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MARTASZAREK

PIOTRSZWABE

Treading on the rope 2014
akryl, płótno, 80 x 70 cm, sygn. na odwrocie: 
SZAREK MARTA 2014

W 2005 r. ukończyła ASP w Łodzi dyplomem 
z Malarstwa i Rysunku. Projektantka odzieży 
i obuwia. Jej prace pojawiały się na licznych wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych w całej 
Polsce. Finalistka konkursu „Oskary Fashion”. 
Udział w licznych wystawach zbiorowych (2000–
2006): Radom, Poznań, Cieszyn, Kraków, Nowy 
Wiśnicz, Łódź, United Kingdom, Sztokholm. Kilka 
wystaw indywidulnych: 2004 r. – w Galerii Fo-
rum w Łodzi; 2005 i 2008 r. – w budynku Polskiej 
Akademii Nauk, Klub Nauczyciela, Łódź; 2012 r. 
– wystawa rysunku, malarstwa, grafiki, Galeria 
Chełm, Chełm.

Fight for your right
part 2 2013

akryl, olej, płyta pcv, 54 x 97 cm

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, 
performer, wokalista, kurator. Mieszka i pracuje 
w Gdańsku. Stypendysta College of Art w Lon-
dynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskie-
go. Pomysłodawca, organizator i uczestnik Eu-
ropejskiej Galerii Malarstwa Ściennego, Węzeł 
Kliniczna 2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa 
wielkoformatowego na wielkiej płycie (Gdańsk-
-Zaspa, os. Młyniec). Współtwórca trójmiejskiej 
formacji artystycznej Pracownia Ludzie Gdańsk 
oraz malarskiej grupy SAM im. Vincenta van 
Gogha.

TOMASZKOŁODZIEJCZYK 27 

Łodzie 2014
akryl, płótno, 65 x 81 cm, sygn. na odwrocie

W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróż-
nieniem w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002.
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NATALIAKEBALO

MARTAJULIAPIÓRKO

29 

30 

Ekstra różowy 2012
akryl, olej, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. na odwrocie

W 2010 r. ukończyła Lwowskie Kolegium 
Sztuk Pięknych i Dekoracyjnych im. I. 
Trusza na wydziale ceramiki artystycznej. 
Obecnie jest studentką IV roku École Su-
périeure des Beaux-Arts w Tuluzie. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Wy-
brane wystawy: 2012 – wystawa „Różowe” 
w Galerii Wiatrak, Kraków; 2013 – wysta-
wa zbiorowa „Wiwat Akademia! ” w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, 
wystawa zbiorowa „Kwiaciarnia” w Otmu-
chowie.

Dopóki wierzę
w cuda... 2013

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

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

28 EDYTAHUL

Zwierzę 14-I 2014
technika mieszana, płótno, 140 x 100 cm

Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa rysunku” na UMK 
w Toruniu (2011), „Bliskoznacznie” – wystawa zbiorowa malarstwa w Muzeum ASP we Wrocławiu 
(2012); Wystawa dyplomowa „Wizerunki Zoomorficzne” w Galerii Pionova w Gdańsku (2012); „Opo-
wieści Niesamowite II” – las oliwski (2012); „Hortus Conclusus – Ogród szalony” – galeria Pionova 
w Gdańsku (2013); „I Pomorskie Triennale Sztuki” – Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2013).
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MACIEJSIEMOŃSKI

TOMASZWOJTYSEK

33 

34 

Noc 2014
akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie: Siemoński

Uzyskał dyplom z Edukacji Arty-
stycznej gdańskiej ASP w 2007 r. 
Jego rysunki charakteryzują się 
niebywałym opanowaniem kre-
ski. Jak sam twierdzi potrafi 
rysować przez sen i prawie nie 
odchodzi od sztalugi, stąd pew-
nie surrealistyczny charakter 
prac. Prezentowana praca „Ve-
nus Atlantis” została zainspiro-
wana wierszem W. Szymborskiej 
„Atlantyda”, w którym człowiek 
porównany jest do mitycznej kra-
iny. „W moim rysunku postacie 
unoszą się bezwładnie w mor-
skiej głębinie, ich części ciała, 
można poodkręcać pozmieniać, 
jak u manekinów, a czasami one 
same zmieniają swoją formę, 
całość jest ruchomą masą ewo-
luującej i przeobrażającej się 
cywilizacji”.

Biała 
sukienka 2012

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

Urodził się w 1983 r. w Często-
chowie. Ukończył tam studia 
na Akademii Jana Długosza, 
otrzymując w 2007 r. dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni ma-
larstwa prof. W. Lubosa (2007). 
Członek ZPAP Okręgu Często-
chowskiego. W latach 2008, 2011 
i 2012 został stypendystą Prezy-
denta Miasta w dziedzinie pla-
styki. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i projektowaniem 
graficznym.

I don’t like caviar 2013
akryl, płótno, 120 x 60 cm,
sygn. p.d.: Karol Drzewiecki `13

Jeździec XXV 2013
akryl, spray, szablon, płótno, 140 x 60 cm,
sygn. p.d.: Karol Drzewiecki `13

Projektant, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej 
na ASP w Poznaniu. Dyplom w pracowni L. Talejko–Kwiatkowskie-
go. Trzy lata w pracowni scenografii zaowocowały zestawem prac 
zrealizowanych w tej technice oraz w połączeniu z pasją do pop-
-artu i street-artu, dały inspirację do tworzenia obrazów we własnej 
technice malarstwa akrylowego. Pasjonat twórczej pracy, obecnie 
zajmuje się grafiką użytkową oraz malarstwem. Prowadzi rodzinną 
Galerię Sztuki Łaźnia.

31 32 
KAROLDRZEWIECKIKAROLDRZEWIECKI
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LONGINSZMYD 37 

JOANNAPÓŁKOŚNIK 38 

W stronę światła 2013
akryl, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. na odwrocie

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie 
oraz podyplomowe Studium Filmu Animo-
wanego w Państwowej Szkole Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor 
opracowań plastycznych i producent. 
Zrealizował 30 filmów krótkometrażo-
wych i jeden pełnometrażowy. Brał udział 
w licznych festiwalach filmowych w Polsce 
i za granicą, otrzymując na nich nagrody 
specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się rysun-
kiem, grafiką warsztatową i użytkową oraz 
malarstwem sztalugowym.

W słońcu 2014
akryl, płótno, 80 x 80 cm,
sygn. l.d.: J.P.|’14 oraz na odwrocie

W latach 2000–2005 studiowała na Wy-
dziale Architektury i Urbanistyki na Poli-
technice Białostockiej. Dyplom uzyskała 
z wyróżnieniem Marszałka Województwa 
Podlaskiego. W pracach chętnie przed-
stawia ludzi, starając się ukazać ich uro-
dę oraz skomplikowane procesy życia 
wewnętrznego, często wyrażane poprzez 
emocje w gestach czy mimice. Mieszka 
i tworzy w okolicy Białegostoku.

28

35 

36 

ARKADIUSZTWARDOWSKI

AGATAKOSMALA

Linus Van Warrior... 2013
tusz, karton, 100 x 70 cm, sygn.: Twardowski

Freelancer i wolny rzemieślnik z wyboru. Absolwent 
Wydziału Architektury Wnętrz Ogrodu i Krajobra-
zu z krótkim „romansem” z Grafiką Warsztatową 
na krakowskiej ASP Pracownia Wklęsłodruku prof. H. 
Ożóga. Członek kreatywnej załogi ŻyWej Pracowni 
na krakowskim Kazimierzu. Zajmuje się głównie tech-
nikami rysunku i grafiki artystycznej. Ma za sobą kilka 
wystaw autorskich (Kraków) i zbiorowych (Gdańsk, 
Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, Przemyśl).

Podszepty 2013
olej, akryl, płótno, 60 x 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom w 2000 r.). 
Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkow-
skiej i prof. P. Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP 
Wrocław.
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IZABELARYMKIEWICZ

JULIUSZKOSIN

Lisboa
akryl, płótno, 60 x 90 cm,
sygn. l.d.: Izabela Rymkiewicz ‚RIMI’ 

W 2011 r. u kończyła Architekturę i Urbanistykę 
na Politechnice Gdańskiej oraz kursy malar-
stwa i rysunku na Politechnice Gdańskiej pod 
okiem dr hab. J. Buczkowskiego oraz dr hab. 
J. Osickiego. Obecnie pracuje jako architekt 
wnętrz.

Aglomeracja VIII 2013
olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Obecnie student V roku malarstwa w pracowni prof. L. Misiaka oraz pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej–Rzepeckiej na ASP 
w Krakowie. Laureat stypendium twórczego i artystycznego prezydenta miasta Częstochowy w 2010 r. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, grafiką i fotografią.

ANNAMASIUL–GOZDECKA 41 

Biały kogut 2013
olej, akryl, kolaż, płótno, 100 x 120 cm, sygn. p.d.: A. Gozdecka oraz na odwrocie

Dyplom z malarstwa na warszawskiej ASP, w pracowni prof. K. Wachowiaka w 2000 r. Dodatkowe specjalizacje: fotografia (pod kie-
runkiem prof. R. Szaybo) oraz film animowany (pod kierunkiem prof. D. Szczechury). Zajmuje się grafiką komputerową i fotografią, 
malarstwem realistycznym i abstrakcyjnym. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii 
oraz na Tajwanie. W 2007 r. powstała kolekcja 20 obrazów abstrakcyjnych namalowanych na zlecenie londyńskich projektantów Metro 
Desing Consultants dla Ujima Housing Group.
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ZBIGNIEWBLEKIEWICZ

ANETANOWAK

Bez tytułu,
z cyklu Dwoistości
olej, płótno, 50 x 60 cm,
sygn. na odwrocie

W 2011 r. u kończyła Architekturę i Urba-
nistykę na Politechnice Gdańskiej oraz 
kursy malarstwa i rysunku na Politechni-
ce Gdańskiej pod okiem dr hab. J. Bucz-
kowskiego oraz dr hab. J. Osickiego. 
Obecnie pracuje jako architekt wnętrz.

Miniaturyzator 2014
akryl, marker olejny, płótno,
50 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego 
Akademii im. J. Długosza w Często-
chowie – kierunek Malarstwo (I stopnia) 
oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie 
Sztuk Plastycznych (II stopień). Dyplo-
my zrealizowane w 2010 r. w pracowni 
prof. W. Kuleja (specjalizacja dodatkowa 
w pracowni scenografii ad. M. Panka). 
Wybrane wystawy: 2009 – „Oblicza 
wrażliwości”, Konduktorownia, Regio-
nalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk-
nych, Częstochowa, wystawa „Artyści 
miastom”, Albrechtice (Czechy); 2013 
– wystawa w ramach Nocy Muzeów, 
Muzeum Górnośląskie, Bytom. Bawi się 
przestrzenią, formą i kolorem a inspiracje 
do tych działań czerpie z natury, nauki 
i współczesnej kultury.

BARTOSZHOPPE–SADOWSKI 44 

Mission Complete 2013
olej, płótno, 145 x 135 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Plastycznej. Studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu pod kierunkiem: 
prof. M. W. Kuczmy, prof. J. Jaroszewskiego, prof. J. Merkla. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, assamblage. 
Uczestnik wielu wystaw i konkursów. Inspiruje się pejzażem, przyrodą i otoczeniem, które przetwarza na własny 
sposób. Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.



34 35

45 MARCINTOMASZEWSKI

Dwie nieznajome
tusz, pastel, papier,
100 x 80 cm w passe-partou, sygn. p.d.

Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskał w pra-
cowni prof. M. Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK Toruń 2006 r. Miał kilka wystaw indywidu-
alnych: Toruń – Dom Muz, Piwnica pod aniołem, 
Galeria Omega. Brał udział w wystawach zbioro-
wych: Uniwersytet w Getyndze, galeria Internati-
nella Qvinnoforeningen Kunskapskallan Hoganas 
(Szwecja), Muzeum Okręgowe Grudziądz, Dni 
Młodych Twórców w Starym Browarze we Wrocła-
wiu. Zdobył wyróżnienie w konkursie rysunkowym 
im. Andriollego (Nałęczów). Prace w prywatnych 
kolekcjach w Nowym Jorku, Toronto, Niemczech, 
Szwecji.

Wskazująca
tusz, pastel, papier, 50 x 70 cm, sygn. p.d.

46 MARCINTOMASZEWSKI

MARTABILECKA–DUDZIŃSKA 47 

Waterland XVIII 2014
dyptyk, olej, płótno, 2 x 50 x 70 cm, sygn. p.d.: MARTA BILECKA

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała 
w 2002 r. w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni Technik 
Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka, realizując projekt książek autorskich. 
Aktualnie zajmuje się malarstwem i ilustracją. Swoje prace prezentowała na wy-
stawach indywidualnych oraz zbiorowych. Do najważniejszych osiągnięć za-
wodowych zalicza udział w Międzynarodowych Targach Książki w Seulu (2012), 
Konkursie Malarskim Strabag Artaward International w Wiedniu; (2011), V Bien-
nale Ilustracji dla Dzieci w Lizbonie.
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48 MACIEJZABAWA

Kwa Kwa Kwa 2013
płaskorzeźba, drewno, technika własna,
94 x 128 cm, sygnowany na odwrocie: Maciej 
Zabawa

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

Ry-By 2014
akryl, płótno, 70 x 50 cm,
sygn. l.g.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem 
PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowo-
sadzkiego. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW 
w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej 
„Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich 
netsuke”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia 
Sztuki Orientu. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu 
konkursach plastycznych, np. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wystawach arty-
stycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w galerii 
Kuluary/Studio w Warszawie. Współpracuje w war-
szawskimi galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych.

49 MARTAKURCZYŃSKA

DOMINIKSMOLIK

ANETAPOLEWCZAK

50 

51 

Aerodynamique 2014
akryl, płótno, 80 x 120 cm,
sygn. na odwrocie

W latach 2002–2007 studiował 
na Wydziale Malarstwa Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie 
pod kierunkiem profesorów: R. Ora-
musa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego. 
W 2008 r. ukończył Studium Podyplo-
mowe na Politechnice Krakowskiej 
z dziedziny Architektury, Konserwacji 
i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakral-
nych. Uczestniczył w wielu krakow-
skich wystawach oraz w Międzynaro-
dowym Plenerze w Rawennie (2007).

Pocałunek 2012
technika własna, olej, akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. na odwrocie 

Absolwentka gdańskiej ASP z pracowni prof. M. Świeszewskiego. Definicja abstrakcji, jaką prezentuje, zbliżona jest do zagadnień orfizmu, którego zadaniem 
jest wyprowadzenie malarstwa z otchłani bezbarwności. Magicznymi związkami sztuki, w celu odróżnienia specyficznej formy zajmującej się głównie kolorem, 
jego dynamiką, a metafizycznymi powiązaniami zdolności do „barwnego słyszenia”, czyli tzw. synestezji. Wykorzystuje techniki 3D w zapisie elektronicznym 
na manierę popartu jak i głównie techniki algrafii. Dzięki temu w jej obrazach dominuje geometryczny rytm, jaki wyznacza symetria będąca dla artystki wy-
znacznikiem harmonii, jako stałości, przenikaniem w inne światy takie jak świat idei czy marzeń sennych, podobnie jak w kalejdoskopie czy stereogramach.



ANNALASOTA 53 

HUGOGIZA 54 

Dzielnia 2013
olej, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa 
ASP w Warszawie. Dyplom z Malar-
stwa uzyskała w pracowni prof. J. 
Modzelewskiego w 2012 r. Aneks 
z Rysunku u prof. W. Zubali, aneks 
w Pracowni Działań w przestrzeni 
publicznej prof. M. Duchowskie-
go. Studia rozpoczęła na wydziale 
Grafiki ASP w Łodzi. Brała udział 
w wielu projektach i wystawach 
zbiorowych. 

Burza 2
akryl, płótno, 90 x 120 cm,
sygn.: Hugo Giza

Ukończył Wydział Malarstwa gdań-
skiej ASP, gdzie w 2008 r. uzyskał 
dyplom w pracowni prof. J. Ostro-
górskiego. Maluje odrealnione, 
surowe w swej prostocie pejzaże 
i kompozycje abstrakcyjne. Zaj-
muje się także witrażownictwem. 
Od 2010 r. jest członkiem kabaretu 
Limo. Obrazy znajdują się w wie-
lu prywatnych zbiorach w kraju 
i za granicą (m.in. w Kanadzie, 
Francji i Austrii).
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52 AGNIESZKAFIGURSKA

Bez tytułu 2013
akryl, płótno, 80 x 140 cm, sygn. p.d.: A. Figurska

Absolwentka ASP im. Strzemińskiego w Łodzi. W 1999 r. obrona dyplomu z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. W. Garbolińskiego oraz w Pracowni 
Projektowania Ubioru prof. A. Nawrota. Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, pracą projektową i ilustratorską.
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55 BARTOSZFRĄCZEK

56 JANWOJCIECHMALIK

Kobieta z psem 2011
olej, płotno, 100 x 40 cm, sygn. l.d.: Frączek 11
oraz na odwrocie

Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Często-
chowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom 
w 1999 r. pod kierunkiem prof. W. Maszkowskiego.

Walizka 2013
akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. l.d.: jwmalik 13

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

PAWEŁZAKRZEWSKI 57 

MATEUSZRYBKA 58 

Acid boy 2011
akryl, płótno, 65 x 45 cm, sygn. p.d.: Paweł Zakrzewski
oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa SWPS w Warszawie, były 
student ASP w Poznaniu na Wydziale Multimediów, obecnie 
kończy kierunek Realizacji Filmowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi. 
Artystyczne pola jego działań to film, sztuka wideo i malarstwo. 
Swoje filmy wyświetlał m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran Otwarty”, 
w 2010 r. Brał udział w akcjach promujących młodych artystów 
taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje Młodej Sztuki, ART INN, Sztuko 
Branie. Jego malarstwo to ekspresyjne, graficzne kompozycje, 
czasem groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości Pollocka, 
Basquiata, Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykańskiej sztuki 
etnicznej.

Stamp 1
akryl, spray, szablon, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum Pla-
styczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna i roczną 
Policealną Szkołę Wideoklipu prowadzoną przez Yacha Paszkie-
wicza. Wspólne wystawiał z M–CITY, AUTONE i innymi podczas 
jamu grafitti w Gdyni. W swoich obrazach emanujących punkową 
energią nawiązuje do stylistyki street-artu i plakatu.



59 MAŁGORZATASĘK

60 PAULINAMAKSJAN

Caramel 2013
akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: Sęk

Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi w 1999 r. Dyplom z malarstwa 
i projektowania ubioru, zdobyła nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi 
w 2000 r. W 2004 r. miała wystawę zbiorową z najzdolniejszymi ab-
solwentami pracowni malarskiej prof. M. Wagnera i M. Wilczyńskiego. 
Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym (tematem są ludzie, 
zwłaszcza interesuje ją świat kobiet) i ilustracje.

Lew Blue
akryl, płótno, 100 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała w pracowniach prof. M. 
Targońskiej, prof. J. Okrassy oraz robiła specjalizację ze scenogra-
fii u prof. A. Markowicza. Dyplom w pracowni malarstwa prof. M. 
Świeszewskiego. W 2007 r. reprezentowała Polskę na Włoszech 
na Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich 
w Egipcie. Jej happening „Zapis tańca” została wyróżniona na Famie 
w Gdyni. W 2008 r. wyróżniona prestiżową nagrodą Artystyczna 
Podróż Hestii.

KLEMENTYNAADAMCZAK 61 

JAGODASZYMAŃSKA 62 
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Akt za szybą V 2013
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Pozna-
niu. W 2009 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem pod 
kierunkiem prof. P. C. Kowalskiego. Podczas studiów 
odbyła zagraniczne stypendium CEEPUS na Uniwer-
sytecie Technicznym w Brnie. Bierze udział w wy-
stawach i festiwalach. Zdobyła I Nagrodę Wojewody 
Wielkopolskiego w Ogólnopolskim Konkursie „IX 
Salon Wielkopolski” w Czarnkowie. Mieszka i pra-
cuje w Poznaniu.

z cyklu Sporność
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Kle

Artystka jest absolwentką Zespołu Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni–Orłowie. W swoim malarstwie sto-
suje własną, niepowtarzalną technikę na papierze, 
łączącą temperę i pastel. Po obronie dyplomu (serii 
ekspresyjnych plakatów) wyjechała na wieś, gdzie 
mieszka i tworzy do dziś. Pod adresem Lizaki 5 znaj-
duje się jej pracownia, którą urządziła na strychu.
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63 

64 

MAGDALENAHANYSZ–STEFAŃSKA

ZUZANNASOIŃSKA–SZOZDA

Hazard 2013
akryl, płótno, 40 x 50 cm,
sygn. p.d.: MH 13

Ukończyła PWSP w Gdańsku (obecnie 
ASP) na Wydziale Malarstwa i Grafiki. 
Dyplom z malarstwa uzyskała w 1994 r., 
w pracowni prof. M. Świeszewskiego, 
aneks do dyplomu – grafika warsztato-
wa w pracowni prof. Cz. Tumielewicza, 
gdzie jest adiunktem.

Storm – Silence
technika własna, płótno, 80 x 60 cm, 
sygn. na odwrocie

W 2008 r. ukończyła z wyróżnieniem 
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki na warszawskiej ASP. Specja-
lizuje się w konserwacji i restauracji 
malarstwa i rzeźby polichromowanej. 
Aneks do dyplomu wykonała z zakre-
su technik i technologii pozłotnictwa. 
Podczas studiów spędziła semestr 
w Hochschule für Bildende Künste 
w Dreźnie. Po ukończeniu ASP odbyła 
roczny staż w Hamilton Kerr Institu-
te, Fitzwilliam Museum, Uniwersytet 
w Cambridge, gdzie konserwowała ob-
razy pędzla takich artystów jak m.in. 
Jacopo Tintoretto, Paul Neeffs, Dirk 
van Delen, George Richmond. Poza 
konserwacją zajmuje się również po-
złotnictwem, malarstwem i grafiką 
użytkową.

PIOTRKOSSAKOWSKI 65 

ANNAFALENCZYK 66 

Strefa nagości 3 2013
olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie

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

Magdalena 2013
linoryt, papier, 2/6, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: AF

Od 2011 r. studentka na ASP w Gdańsku na kierunku 
grafika. Swoje prace prezentowała dotychczas na wy-
stawach zbiorowych: w 2013 r. w Nadbałtyckim Cen-
trum Kultury podczas 2 Ogólnopolskiego Warsztatu 
Działań Kreatywnych w Górkach Wielkich; podczas 
2 edycji festiwalu „Euro Chamber Music Festival”; 
w 2014 r. na wystawie zbiorowej pracowni grafiki 
artystycznej w Gmachu Głównym ASP w Gdańsku.
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67 EWADATA–BLAJERSKA

68 EWABOGUSZEWSKA

Słowo Pisane, 
dyptyk 2000

collage, pióro, papier, 29,7 x 21 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie 

Ukończyła ASP w Krakowie, wydział 
Form Przemysłowych w 1982 r. w pra-
cowni prof. A. Pawłowskiego. Dyplom 
w pracowni prof. J. Kolanowskiego. 
W swoim dorobku ma wiele realizacji 
projektowych: projekty wnętrz, mebli 
do wnętrz oraz ogrodowych, projekty 
opakowań spożywczych. Realizowała 
także snycerkę do mebli i rekonstrukcji 
ołtarzy. Wraz z mężem, Markiem Blajer-
skim, współtworzyła pracownię rzeźby 
„EMB”, gdzie wspólnie zrealizowali bar-
dzo dużo rzeźbiarskich zleceń w róż-
nych materiałach. Obecnie zajmuje się 
rysunkiem i malarstwem.

Rooted 2011
tusz, płótno, 65 x 70 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwentka Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu. Dyplom uzyskała w 2011 
roku w I Pracowni Malarstwa prof. W. 
Dudkowiaka. Wyróżniona Stypendium 
Ministra Kultury (2005) oraz LLP Era-
smus na Univeridad de Granada (2010). 
Swoje prace prezentowała m.in.: na wy-
stawach „Rozpoznawania”, Miejsce 
Sztuki 44, Świnoujście (2013), „Nowy 
Obraz/Nowe Spojrzenie”, Galeria UAP, 
Poznań (2012), Konkurs im. M. Doko-
wicz, Galeria Arsenał, Poznań (2011), 
„Promocje”, Galeria Sztuki, Legnica 
(2011), „Kontemplacje”, Art Station 
Fundation, Poznań (2011).

MARIUSZDYDO 69 

Palm Alfa I, z cyklu Flora Dogs wzór z 2014
jeden egzemplarz, ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, 23 x 52 x 14 cm, edycja limitowana, sygn. od spodu logotypem i nr 1/100/2014

W latach 1999–2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czynnie uczestniczył w działaniach autor-
skiej grupy Jacka Kucaby – Ruchome Święto, co zaowocowało wystawieniem na murach kamienic Tarnowskiego rynku 15 wielkoformatowych obrazów w cyklicznie 
po sobie następujących wystawach tzw.: Zewnętrznej Galerii Miasta Tarnów. Wraz z grupą wziął również udział w wystawach na szlakach Bieszczadzkich Gór.
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MASIUL–GOZDECKA Anna   41
MATYJASZKOWICZ Karolina   16
NOWAK Aneta    43
JULIA PIÓRKO Marta   30
POLEWCZAK Aneta    51
PÓŁKOŚNIK Joanna    38
ROGALSKI Paweł    18
ROKICKA Monika    4
ROZMUS Natalia    15
RYBKA Mateusz    58
RUCIAK Sonia    22
RYMKIEWICZ Izabela    39
SĘK Małgorzata    59
SIEMOŃSKI Maciej    33
SMOLIK Dominik    50
SOIŃSKA–SZOZDA Zuzanna   64
SROKA Natalia    14
SZAREK Marta    25
SZMYD Longin    37
SZWABE Piotr    26
SZYMAŃSKA Jagoda   62
TOMASZEWSKI Marcin   45,	46
TWARDOWSKI Arkadiusz   35
WARWAS Justyna    10
WOCIAL Paweł    20
WOJTYSEK Tomasz    34
WROŃSKI Andrzej    17,	23
WRZESIŃSKI Marek    11
ZABAWA Maciej    48
ZAKRZEWSKI Paweł    57
ZWARYCZ Ewa    21


