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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: (12) 421 23 99 lub e-mailem: krakow@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: 
96 1240 1431 1111 0000 1047 3322 

 _______________________________________________________________________________________________________________
 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
Wojciech Brewka 3

Od kiedy pamięta rysował i malował na wszystkim co znala-
zło się pod jego ręką. Sztuką na poważnie zajął się w czasie 
studiów prawniczych, które podjął na Uniwersytecie Łódzkim. 
Wynajmował wtedy mieszkanie w którym urządził małą pra-
cownię i spędzał w niej prawie każdą wolną chwilę. Nigdy 
nie wiązał swojego dalszego życia z zawodem prawnika, 
skończenie studiów traktował jako „narzędzie” do osiągnię-
cia wytyczonego celu. Tworzenie sztuki wymaga nakładów, 
a ukończenie studiów prawniczych oraz czasowa praca w za-
wodzie pomogła mu w zgromadzeniu środków niezbędnych 
do realizacji swojego marzenia.

Bez wątpienia osiągnął już pewien sukces – jego obrazy są 
rozpoznawalne i cieszą się niemałym zainteresowaniem. Nic 
jednak nie przyszło samo z siebie. Przez 15 lat ciężko praco-
wał nad wypracowaniem techniki malarskiej i ukształtowaniem 
indywidualnego języka artystycznego. Przez długi czas mu-
siał pogodzić życie zawodowe w kancelarii z kilkugodzinny-
mi sesjami malarskimi (często bywało, że w weekendy spał 
ok. 4 godzin).

Jego obrazy są przemyślane – na etapie szkiców klarują się jego 
pomysły, dzięki czemu jest w stanie szybko i sprawnie prze-
nieść je na wielkoformatowe płótna. Najbardziej odpowiadają 
mu szybkoschnące farby akrylowe i nitro – malując jest zbyt 

Wojciech Brewka to 
nietuzinkowa postać na 

rynku „młodej sztuki” 
w Polsce. Ukończył ciężki 

studia prawnicze, jednakże 
to sztuka okazała się jego 

prawdziwym powołaniem. 
Tworzył od zawsze, 

a determinacja i godziny 
spędzone przy sztaludze 
sprawiły, że wypracował 

swój oryginalny, doskonale 
rozpoznawalny styl. 

Pomnik, 2015, akryl, nitro, płótno, 160 × 120 cm, sygn. l.g.
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niecierpliwy, by czekać aż wyschną kolejne warstwy na jego 
obrazach. Twórczość Brewki kojarzone jest przede wszystkim 
z tematyką animalistyczną, prace te stanowią jednak wyłącznie 
pewien jej wycinek. Jak sam mówi: „maluje obrazy o różnej 
tematyce, myślę obrazami, a tworząc nie myślę czy jest to 
zwierzę, człowiek, czy architektura, po prostu wyrzucam na 
płótno to co siedzi we mnie. W obrazie najważniejsze jest dla 
mnie pierwsze wrażenie, musi to być mocne uderzenie. Dla 
tego używam dość mocnych i kontrastowych kolorów.”

Oprac. Wojciech Brewka | SDA Modern

Dziewczyna z okładki, 2015, akryl, nitro, płótno, 100 × 130 cm, sygn. l.d.

Hummingbird, 2015, akryl, płótno, 120 x 120 cm, sygn. p.d.

Skull, 2015, akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. l.g.
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15/15/37  2015

olej, płótno, 77 × 77 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. Uczest-
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 Zadra, 
Warszawa; 2013 – „Sztuka Młodych”, Ga-
leria Sztuki Disegno – BTD, Koszalin; 2013 
– „Odkrytki z pamięci”, CK Białogard; 2013 
– „Sztuka Młodych II”, Galeria Sztuki Dise-
gno – GOK, Ustronie Morskie.

GA40.323  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie: A. Bakalarz | 2015 | GA40.323

Ur. w 1989 r. Student Grafiki na Wydziale 
Sztuki UP w Krakowie. Dyplom licencjacki 
obronił w 2013 pod kierunkiem dr. Stanisła-
wa Cholewy w pracowni wklęsłodruku, gdzie 
kontynuuje pracę twórczą. Obecnie zajmuje 
się malarstwem, oraz projektowaniem gra-
ficznym. Jego prace znajdują się w kolekcjach 
krajowych i zagranicznych. Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa zbiorowa, Galeria Lameli, 
Kraków; 2014 – „Metafory”, Muzeum Historii 
Fotografii, Kraków; 2014 – Wystawa zbiorowa, 
Galeria Hortar, Tanrów; 2014 – „Przemieniony”, 
Galeria Plus, Kraków; 2013 – „Action Calling”, 
Macerata, Włochy; 2013 – Wystawa zbiorowa, 
Galeria MINI, Kraków; 2013 – Wystawa zbioro-
wa, Memphis College of Art, Memphis, USA.

Dilan Abdulla01 

Adam Bakalarz02 
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W pogodni za lepszej jakości jutrem  2015

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

Ur. w 1980 r. Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel war-
szawskiej Galerii Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze 
w liceum, tworząc rysunki na ścianach pokoju w domu rodzinnym. 
Po jakimś czasie przeniósł swoją twórczość do klubu osiedlowego, 
a następnie na ulicę. Ten etap twórczości to malowanie, robienie vle-
pek, tagowanie murów. Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze 
było przeprowadzenie się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył 
swoją pierwszą małą pracownię. W Łodzi pierwszy raz spotkał się 
z malarstwem wielkoformatowym – muralami, które ukształtowały 
jego sposób widzenia sztuki. Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych 
działań i scena Urban Art jest mu bardzo bliska, to jednak nie uważa 

się już za jej członka. Wybrał inną drogę, koncentrując się na malar-
stwie sztalugowym. Stara się opracować rozpoznawalny warsztat, 
w ramach którego korzysta z klasycznych narzędzi malarskich, ale 
też i tych wykorzystywanych przez artystów działających na ulicy. 
Chcąc przybliżyć swoją twórczość masowemu odbiorcy, wykonuje 
kopie prac w formie vlepek, które rozkleja w przestrzenie miejskiej. 
W twórczości zależy mu przede wszystkim na kontakcie z odbiorcą. 
Dialog w sztuce jest dla niego priorytetem. W latach 2010–2015 brał 
udział w około 40 wystawach zbiorowych. Wystawy indywidualne: 
2014 – Galeria Chłodna 31, Winosfera, Warszawa; 2013 – Klub Sens 
Nonsensu, Warszawa.

Wojciech Brewka03
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Wavelength  2015

akryl, spray, płótno, 
90 × 90 cm, sygn. p.d.: 
Campio oraz na odwrocie

Poza malarstwem sztalugo-
wym zajmuje się także graffiti, 
fotografią, oraz site-specific. 
W swoich pracach poszukuje 
ciekawych kontrastów, zarów-
no formalnych jak i ideowych. 
Brał udział w wielu wystawach 
grupowych oraz konkursach 
sztuki współczesnej.

Gry i zabawy 
dziecięce I  2015

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

W latach 2009–2015 studiowa-
ła na Wydziale Malarstwa ASP 
we Wrocławiu i w 2013–2014 
na Accademii di Belli Arti di 
Brera w Mediolanie. Dyplom 
w dziedzinie malarstwa obroniła 
w pracowni prof. Janusza Merkla 
w 2015. Od 2011 do 2015 otrzy-
mywała stypendium rektorskie 
dla najlepszych studentów. Wy-
brane wystawy: 2011 – Wystawa 
malarstwa, Browar Mieszczań-
ski, Wrocław; 2012 – Wystawa 
malarstwa, Galeria N..., Jelenia 
Góra; 2012 – Wystawa malar-
stwa, Galeria Pod Brązowym 
Jeleniem, Jelenia Góra; 2013 – 
Wystawa malarstwa, Krakauer 
Haus, Norymberga (Niemcy); 
2014 – Wystawa malarstwa, 
Accademia di Belli Arti di Brera, 
Mediolan (Włochy).

Campio04

Michalina Choroszczak05 
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Campio
Studium światła  kompozycja inspirowana 

południcami- mitologia słowiańska  2015 

olej, akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Maciej Ciesla oraz 
na odwrocie: „Maciej Cieśla maj 2015“

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 między 
innymi w zakresie malarstwa abstrakcyjnego oraz ekspresji o tema-
tyce animalistycznej która była tematem dyplomu. Po ukończeniu 
studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszukując rozwiązań 
artystycznych i technicznych obejmując także tematykę ekspresji 
w pejzażu miejskim. W 2014 roku przeniósł wartości techniczne 
wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na malarstwo surre-
alistyczne gdzie z łatwością operuje mnogością tematów. Od tego 
czasu pracuje nad techniką i rozwija się w dziedzinie malarstwa 
surrealistycznego.

Dziwny jest ten 
świat  2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: 
D. COSMA 2015

Absowlent Wydziału Sztuki Akademii J. Długo-
sza w Częstochowie. Damian Cosma to arty-
sta, który patrzy na świat przez pryzmat sztuki 
i najnowszych osiągnięć fizyki kwantowej. Za 
pomocą duchowej technologii oraz środków 
plastycznych buduje więź pomiędzy wyobraź-
nią i rzeczywistością. Uczestnik wielu wystaw 
zbiorowych i poplenerowych.

Maciej Cieśla06 

Damian Cosma07 
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Tuż po wschodzie  2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 
M. Dałek 2015

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dy-
plom obroniła 2008 r. na Wydziale Eduka-
cji Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Ry-
sunku prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, 
aneks do dyplomu – książka artystyczna 
w Pracowni Projektowania graficznego 
adi.Włodzimierza Morawskiego. Zajmuje 
się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, 
głównie malarstwem, w którym bohate-
rami czyni postacie lub obiekty uwikła-
ne w „teatrze sytuacji”. Wierzy w ciągłą 
zmienność sztuki, to przekonanie prze-
myca w swych pracach stosując różne 
konwencje. Autorka wystaw indywidual-
nych i uczestniczka wystaw zbiorowych. 
Wybrane wystawy: 2014 – „Inspiracje 
filmowe”, Muzeum Kinematografii, Łódź; 
2014 – „Artygiel”, 2 kielecka wystawa 
artystów regionu; 2012 – „12 + 1”, Pe-
dagogiczna Biblioteka Publiczna, Zgierz; 
2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, Łódź; 
2009 – „Akcja Re:akcja”, Muzeum Sztu-
ki 2, Łódź; 2009 -„Najlepsze dyplomy”, 
Biała Fabryka, Muzeum Włókiennictwa, 
Łódź; 2008 – Wystawa rysunków, Galeria 
„Pod Napięciem”, Łódź.

Akt kobiecy IV  2012

olej, płótno, 105 × 80 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 Dałek08 

Mateusz Dolatowski09 
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Bez tytułu  2015

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

Ur. w1992 r. Absolwentka Państwowej Ogól-
nokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Biel-
sku-Białej, obecnie studentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach na kierunku grafika 
warsztatowa.

Justyna Dorzak10 

Przemiany 5  2013

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa kra-
kowskiej ASP, dyplom w pracowni prof. 
Jacka Waltosia w 2009 r. Stypendystka 
Ecole Nationale Superieure des Beaux- Arts 
w Paryżu, w ramach programu Sokrates-
-Erasmus. Od 2014 środowiskowe studia 
doktoranckie w ASP w Krakowie. Zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, rysunkiem 
i fotografią. W twórczości artystki domi-
nuje 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 stro-
nie”. Brała udział w licznych wystawach 
m. in.: „Mały format 2013” nagroda „Pale-
ta” Klubu Malarzy ZPAP OK., Galeria Dyląg, 
Kraków, 2013; wystawa pokonkursowa 
III Triennale Malarstwa Animalis, Galeria 
MM, Chorzów, 2014; wystawa pokonkur-
sowa 12 Międzynarodowy Jesienny Salon 
Sztuki- Medal Rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, BWA, Ostrowiec 
Świętokrzyski, 2014.

Blanka Dudek11 
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Mini Air Dog – I am not Jeff Koons  2015

ceramika szkliwiona, złocona złotem naszkliwnym, tekst wykonany farbą naszkliwną, 13 × 15 × 9,5 cm, logo autora od spodu figurki, 
praca numerowana 32/2015

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

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

Mariusz Dydo12 
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Bryły nr 511  2015

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

W 2009 r. ukończyła Policealne Studium w Plastycznym Col-
lage w Warszawie 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. Następnie kontynu-
owała naukę na kierunku grafika na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. W 2014 r. obroniła dyplom magisterski 
oraz aneks z malarstwa. Stypendystka rektora UMCS. Zdo-
bywczyni wielu nagród i wyróżnień m.in.: I miejsce w konkur-
sie na plakat promujący rozwój technologii gazu skroplonego 
(LNG), 2014. 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, Warsza-
wa 2011 i 2013; Wiersz+, Sopot 2013, Inspiracje Colorovo, 
Galeria ABC Data, Warszawa 2013; Autoportret z …, Lublin 
2012; Świat bez dyskryminacji, Koszalin 2012; Inspirację Ma-
rią Curie-Skłodowską, Lublin 2011. 

Iwona Gabryś13 

Wspomnienie dzieciństwa
olej, płótno, 130 × 95 cm, sygn. l.d. monogramem RG 
oraz opisany na odwrocie

Ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłoc-
kiego. Miała wystawy indywidualne w Gdyni, Malmö oraz 
w Nowym Jorku. Współpracowała z europejskimi kreatora-
mi mody, projektując scenografię do pokazów. Aktualnie 
zajmuje się scenografią teatralną. Jej prace, inspirowane 
estetyką lat 80. XX w. znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce i za granicą.

Renata Godlewska14 
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Ósmy dzień  
tygodnia IV  2013

akryl, płatki metalicznego złota, pulment, 
90 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Studia w latach 1985–90 w PWSSP w Łodzi 
(obecnie ASP). Dyplom w Pracowni Tkaniny 
Unikatowej prof. A. Starczewskiego oraz 
w Pracowni Malarstwa prof. A. Szonerta 
w roku w 1990. Twórczość w zakresie ma-
larstwa, rzeźby oraz grafiki. Liczne realizacje 
rzeźbiarskie (m.in. statuetka „Amicus Acade-
miae” dla ASP w Łodzi). Od 2006 roku pra-
cuje jako wykładowca w Pracowni Malarstwa 
na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych 
w WSIU w Łodzi. Prace znajdują się w zbio-
rach prywatnych w kraju i zagranicą. Wybra-
ne wystawy i osiągnięcia: 2014 – Finalistka 
IV Międzynarodowego Biennale Obrazu, 
Quadro Art, Łódź; 2013 – Wystawa pople-
nerowa „Wydmy”, ASP, Łódź; 2013 – Wy-
stawa malarstwa, Galeria 87, Łódź; 2012 – 
Finalistka Europejskiego Konkursu Malarstwa 
„Barwy morza”, Gdynia; 2011 – Finalistka 
III Międzynarodowego Biennale Obrazu, Qu-
adro Art, Łódź; 2009 – Wystawa malarstwa 
i rzeźby, Galeria z M@łpą, Łódź.

Nadzieja  2015

akryl, płótno, 73 × 60 cm, sygn. p.d.: KJ

Malarstwo Jakóbczaka odnajduje swoje korzenie w surreali-
zmie. Malarstwo jest dla niego pasją i drogą życia. Samotną 
przygodę z malarstwem rozpoczął w 2011 r. Od tamtego 
czasu jego warsztat wzbogacił się o wiele doświadczeń. 
Tworzy zarówno w technice olejnej jak i akrylowej. Inspira-
cje do twórczej pracy czerpie ze świata przyrody. Również 
dużą rolę w malarstwie odgrywa spontaniczny akt twórczy. 
W swoich pracach nie ogranicza się do utartych poglądów 
na sztukę, stara się ukazywać świat z różnych perspektyw.

Dorota Herbik15

Kamil Jakóbczak16 
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Damascus  2012

akryl, deska, 80 × 41 cm, sygn. p.d.: Michał Janicki

W latach 2002–2006 ukończył Liceum Plastyczne im Marceliny Rości-
szewskiej w Płocku pod okiem prof. J. Mazusia i prof. A. Lewandow-
skiej. w latach 2009–2012 pracował nad serią obrazów „Havana”. 
Główne inspiracje to architektura kolonialna, renesansowa, klimat 

starych historycznych miast, małych miasteczek. Tematami prac są 
głównie obrazy, przedstawiające zabudowę oraz sceny rodzajowe 
z różnych stron świata.

Michał Janicki17
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Carnis  2015

olej, płótno, 90 × 120 cm, 
sygn. p.d.

Absolwent Architektury Wnętrz 
na Wyższej Szkole Humanistycz-
nej we Wrocławiu. W 2011 
roku przedstawił w Browarze 
Mieszczańskim we Wrocławiu 
instalację „Z wnętrza do wnę-
trza”. W 2012 roku zdobył na-
grodę 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.

POPŁOCH  2015

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

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzo-
zowskiego w Krośnie, specjalizacja wyroby unikatowe, 
w 2011 roku ukończyła Krakowskie Szkoły Artystyczne 
na kierunku Projektowania Wnętrz i Przestrzeni. Stu-
diowała Grafikę Komputerową w Mediach w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie 
jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
W malarstwie często interesuje się ukrytymi emocjami 
zawartymi w twarzach portretowanych osób, jej uwaga 
skupiona jest głównie na człowieku. Zajmuje się także 
projektowaniem i aranżacją wnętrz, poszerza również 
wiedzę w zakresie fotografii analogowej. Brała udział 
w wystawach zbiorowych. Prace artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Łukasz Jankiewicz18

Dominika Jasińska19
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Dominika Jasińska

Nr 424  2015

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

W 2001 obroniła dyplom na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. Zaj-
muje się głównie malarstwem geome-
trycznym, gdzie główną rolę odgrywa 
koncepcja, konstrukcja i kolor. Wysta-
wy indywidualne i grupowe w kraju 
i za granicą, m.in.: 2015 – „Japońskie 
inspiracje; wystawa polskiej sztuki 
współczesnej”, Warszawa; 2014 – 
„19 Wschodni Salon Sztuki”, Lublin; 
2012 – „Dom Kobro”, Łódź; 2012 – 
„Hasior – Reinkarnacje”, Zakopane; 
2009 – „Poza czasem”, Warszawa; 
2009 – „Geometrie der Farben”, Han-
nover, Niemcy; 2008 – „O obrotach 
barw”, Warszawa; 2007 – „Kalejdo-
skop”, Warszawa; 2006 – „Geometria 
oka”, Warszawa.

Małgorzata 
Jastrzębska20 

Dripping  
Landscape V  2015

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 
J K/H 15

Ukończyła wydział malarstwa ASP w Kra-
kowie. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem 
w 2007 r. pod kierunkiem prof. J. Pamuły. 
W trakcie studiów otrzymała Stypendium 
Ministra Kultury. W 2010 r. otrzymała na-
grodę w konkursie malarskim organizo-
wanym przez Fundację Kultury im. I. J. Pa-
derewskiego oraz Medal ASP w Krakowie 
i wyróżnienie czasopisma „Sztuka.pl”.

Jagoda Kaczmarczyk-Hudzik21 
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Pierwsza myśl jest zawsze 
najlepsza  2015

olej, płótno, 60 × 120 cm, sygn. l.d.: Kamiński

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.

Magpie  2014

technika mieszana, płyta, 
100 × 70 cm, sygn. l.d.: von 
Kazanowsky oraz na odwrocie

Absolwent projektowania ubioru na Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych (2014). 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilu-
stracją. Regularnie współpracuje w roli 
modela z fotografikiem o pseudonimie 
Ribbon Mętlik. Akt tworzenia jest dla 
niego terapią, która umożliwia jego 
wewnętrznym potworom opuszczenie 
szafy. Najlepiej odnajduje się w akry-
lach, węglu, akwarelach i technikach 
mieszanych.

Łukasz Kamiński22

Kajetan von 
Kazanowsky23 
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Czytająca z nut  2015

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

Absolwentka UAM na Wydziale Peda-
gogiczno – Artystycznym w Poznaniu; 
uzyskała tytuł magistra sztuki w 2006 r. 
Zajmuje się malarstwem olejnym i akry-
lowym, rysunkiem, renowacją i arty-
stycznym malowaniem mebli. Jej pra-
ce znajdują się w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą (Kanada, Anglia, 
Cypr, Hiszpania, Niemcy). Wybrane 
wystawy: 2014 – „Letnia nostalgia”, 
Hotel Platinum Palace, Poznań; 2013 
– „Jacy jesteśmy”, Galeria Powiatowa 
Sztuki Współczesnej, Ostrów Wlkp; 
2008 – „Pejzaż Wyobrażeniowy”, Ga-
leria Powiatowa Sztuki Współczesnej, 
Ostrów Wlkp.

Kwadraty – 
Belgrad  2015

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

Absolwentka Akade-
mii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemiń-
skiego w Łodzi (Wydział 
Edukacji Wizualnej). 
Dyplom w Pracowni 
Malarstwa i Rysunku 
prof. Aleksandry Gie-
ragi, aneks w Pracowni 
Grafiki Warsztatowej 
prof. Tomasza Choj-
nackiego. Uczestniczka 
licznych wystaw zbio-
rowych, Zajmuje się 
malarstwem i projekto-
waniem wnętrz.

Eliza 
Kleczewska24 

Milena 
Kliszko25 



20

Rykoszet  2015

olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. p.d.: KLOC oraz opisany na odwrocie

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

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

Anna Kloc26 
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Bez przesady  2012

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

Ur. w 1985 r. Luiza Kolasa to malarka 
o tak dużej ilości włosów na głowie, 
że czasami nie widzi co maluje, stąd te 
wszystkie „bazgroły” na jej obrazach. 
Skończyła studia na ASP w Katowi-
cach. W 2010 roku otrzymała nagrodę 
Marszałka Województwa Pomorskiego 
za Najlepszy Dyplom ASP 2010. Jak 
opisać obrazy, które tworzy? Według 
niej najłatwiej jest opisać odczucia 
za sprawą, których maluje. Są takie 
momenty, kiedy w sposób świadomy 
lub nieświadomy Luiza odcina się od 
rzeczywistości, a właściwie za sprawą 
tej rzeczywistości. A dzieje się tak, gdy 
coś ją zaskakuje/ irytuje w tak silny spo-
sób,że przenosi w inny wymiar patrze-
nia. Taki stan trwa niekiedy pół minuty, 
a czasami tylko 10 sekund. Jednak jej 
obrazy przede wszystkim mówią o co-
dzienności ludzkiej natury. Luiza ma-
luje, bo chce, gdyby tego nie robiła to 
by denerwowała innych. Obecnie jest 
pedagogiem w Liceum Plastycznym 
w Gliwicach. Maluje w pracowni 
w zupełnej ciszy, bo tylko wtedy kon-
troluje swoje ruchy.Wybrane wystawy 
indywidualne: 2014 – MOK, Katowice; 
2013 – Centrum Edukacji Artystycznej, 
Gliwice; 2012 – MOK, Zabrze; 2011 – 
Galeria Zadra, Warszawa.

Luiza Kolasa27 

Road  2013

akryl, płyta, 84 × 80 cm, sygn. p.d.: PIK 2013.Y.

Mieszka i tworzy w Gdyni. Nieistotne są dla niego 
fakty z życiorysu bo nie o to chodzi w malarstwie. 
Zatem do właściwego odbioru jego malarstwa nie 
jest konieczna znajomość jego biografii, gdyż bio-
grafia ta ujawnia się niejako sama- przemawiając 
poprzez płótna językiem wyjątkowym, specyficz-
nym i indywidualnym, a przecież jednak znanym 
i rozpoznawalnym. Biografia artysty wyłania się 
zatem z jego obrazów. Jak zaznacza sam autor 
podstawą jest to aby dane dzieło przemawiało 
do tego jedynego odbiorcy ale przede wszystkim 
uniwersalności ich przekazu – właśnie to odniesie-
nie do doświadczenia ogólnoludzkiego sprawia, 
iż czynią one takie a nie inne wrażenie i w prze-
ciwieństwie do wielu dzieł współczesnych nie są 
„sztuką dla sztuki” i zachowują autentyzm, wcho-
dząc w nieustanny dialog między twórcą a odbior-
cą. Prawdziwy twórca szczery, który tworzy to, 
co jest dla niego ważne, a nie dla pieniędzy. Nie 
sugeruje się tym, co modne, nie szuka poklasku, 
nie tworzy dlatego, że ktoś go do tego namówił 
lub bo mu się to opłaci. Niezwykle potrzebne jest 
u artysty poczucie wyjątkowości. Sztuka to prze-
ciwieństwo marketingu.

Piotr Ignacy Kopczyński28 
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ODLOT  2013

pastel, papier fabriano, 100 × 70 cm (w oprawie 120 × 90 cm), sygn. p.g. monogramem autorskim

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 Korman29 
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Rodzaje błękitu  z cyklu „Dekonstrukcja zdarzeń”  2015

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

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w 2005 r. w Pracowni Malarstwa prof. Z. Blukacza, dyplom 
dodatkowy z projektowania plakatu w Pracowni prof. R. Kalarusa. 
Obecnie wykładowca na Wydziale Artystycznym tej akademii, gdzie 
w 2009 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk pięknych. W 2003 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 Stypendium 
Marszałka Województwa Śląskiego. Nagordy i wyróżnienia: 2012 – 

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

Piotr Kossakowski30
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Noon walk in blue  2015

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: Bartłomiej Koter

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

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

Bartłomiej Koter31 
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Ptasie figury  2015

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. 
p.d.: KAROLINA KUCHARSKA 
2015

Urodziła się w 1980 roku. Miesz-
ka i tworzy w Warszawie. Malując 
nie używa pędzli, jedynie szpa-
chelki. Węglem lub pastelami 
nadaje akcent i wyrazistość pra-
cy. Surrealistyczne kobiety ubra-
ne w żywe kolory budzą emocje 
i zmuszają do własnej interpre-
tacji. Brała udział w wystawach 
w Służewieckim Domu Kultury 
i Domu Kultury Imielin.

Karolina 
Kucharska32 

Uchikake  2015

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. l.d.: MK.

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP 
w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkie-
go. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. 
Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, 
mit – symbolika japońskich netsuke”. Członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu Stu-
diów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu 
konkursach plastycznych, np. na projekt biżuterii dla fir-
my 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 warszaw-
skimi galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka postać, 
portret ciała i duszy, zakomponowane w odrealnionym, 
zgeometryzowanym tle zdecydowanych barw. Natchnie-
niem pozostaje także estetyka i sztuka japońska.

Marta Kurczyńska33 
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AMOK III  2015

akryl, płótno, 85 × 86 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 Woo34 
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One little smile  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: REN | MAG oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod 
kierownictwem mgr A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa 
i tkaniny artystycznej. W latach 2002–2006 studiowała na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła specjalizację Malar-
stwo w pracowniach prof. S. Białogłowicza i prof. T. Boruty. W 2014 
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malar-
stwa pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka i obroniła aneks z rysunku 

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

Renata Magda35
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Bar kawowy  2014

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

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz 
Wydziału Operatorskiego, kierunek; Realizacja Fil-
mu Animowanego w Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schille-
ra w Łodzi. Scenarzysta i reżyser autorskich filmów 
animowanych, a także krótkich filmów poetyckich. 
Rysownik i autor muzyki do krótkich form filmowych 
i nie tylko. Jego animowany film „Uwaga!Złe Psy!” 
był pokazywany i nagradzany na wielu festiwalach 
w Polsce i za granicą (m.in. OFAFA oraz Krakowski 
Festiwal Filmowy).Film „Pieska Odyseja 2006” znalazł 
się w programie festiwalu13. MFF T-Mobile Nowe 
Horyzonty w lipcu 2012a także będzie pokazywany 
na pokazach I-ego Ogólnopolskiego Festiwalu Pol-
skiej Animacji „O!PLA”.W październiku 2012 roku, 
zrealizował film „Syrinx”na podstawie wiersza nie-
mieckiego poety Norbert’a Hummelt’aw ramach 
polsko – niemieckich warsztatów ZEBRA poetry Film 
Festival w Berlinie.Obrazy Maćka Majewskiego moż-
na było zobaczyć na wystawie p.t.: „Puma pojawiła 
się w MiTo” 26-ego sierpnia 2013.w MiTo art. cafe. 
books w Warszawie.

Maciej Majewski36

Malarz  2015

akryl, płyta, 80 × 100 cm, 
sygn. p.d.: jwmalik 2015

Ukończył ASP w Poznaniu 
w 1975 r. Miał 21 wystaw indy-
widualnych i brał udział w ponad 
150. wystawach malarstwa. Jego 
prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Po-
znaniu i Szczecinie oraz w ko-
lekcjach sztuki w Polsce, USA 
i Niemczech.

Jan Wojciech Malik37 
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Toskania LVIII  2015

olej, płótno, 120 × 30 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor takich projektów jak: Tydzień Kultury Chrześci-
jańskiej, Magazyn Sztuk, CAT3W – Centrum Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku. 
W Magazynie Sztuk prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych. Realizuje 
projekty społeczne, artystyczne i kulturalne w ramach Stowarzyszenia Wspierania 
Aktywności Twórczej FreeArt,którego jest prezesem.

Jacek Malinowski38
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Tofik  2015

olej, akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. 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

Jestem  2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: 2015 / 
Morańda

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W czerwcu 
2013 r. ukończyła studia podyplomowe na kie-
runku 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.

Joanna Misztal39

Katarzyna 
Morańda40 
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VOLKSWAGEN. DAS 
AUTO.  2014

akryl, płótno, 80x100 cm, sygn. 
na odwrocie: A. Nagórska Gdańsk 
2014.

Zajmuje się malarstwem, grafiką 
i aranżacją przestrzenną wystaw. 
Jest absolwentką gdańskiej ASP, 
gdzie skończyła wydział Edukacji 
Artystycznej i Animacji Kultury. Jej 
prace można było obejrzeć na kil-
kudziesięciu wystawach, zarówno 
zbiorowych, jak i indywidualnych, 
w kraju i za granicą (m.in.: w Szwe-
cji, Niemczech i Japonii). W 2013 r. 
była laureatką I Triennale Sztuki Po-
morskiej, organizowanego przez 
PGS w Sopocie. Od wielu lat waż-
ne miejsce w jej dorobku zajmuje 
malarstwo marynistyczne, aktywnie 
wspiera działania stowarzyszenie 
Marynistów Polskich.

Selfie  2014

akryl, płótno, 92 × 65 cm, sygn. p.d.: 
E. Nowakowska 14

W 1997 r. ukończyła Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Supraślu, specjalizacja 
– wzornictwo przemysłowe. W 2006 r. obro-
niła pracę inż. na Wydziale Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu w Wyższej Szkole 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz 
wzornictwem przemysłowym. W swoich ob-
razach stara się uchwycić emocje człowieka. 
Kolor w jej obrazach stanowi jedno z głów-
nych narzędzi malarskiej kreacji. Inspiracje 
czerpie z obserwacji życia codziennego. Spe-
cjalizuje się w portretach. Mieszka i pracuje 
w Warszawie.

Agnieszka Nagórska41 

Elżbieta 
Nowakowska42 
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Bez tytułu  2015

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d.: NURKAN oraz na odwrocie: Nurkan 2015, 90x120, 2015

Od 2012 studentka na Wydziale Tkaniny i Ubióru na ASP w Łodzi. 
Wystawy i osiągnięcia: 2015 – laureatka konkursu im. Władysława 
Strzemińskiego – Sztuki Piękne, ASP Łódź; 2014 – I miejsce w kon-
kursie „Nauka inspiracją Sztuki. Od mikroświata do wszechświata” 

organizowany przez UJ i ASP w Krakowie; 2014 – wystawa zbiorowa 
„Miedzy kontynuacja a eksperymentem ll”, Galeria Stara, Łódzki Dom 
Kultury, BWA Sieradz; 2013 – wystawa zbiorowa „Malarstwo a foto-
grafia”, Galeria Kobro, ASP.

Patrycja Nurkan43 
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Akt  2011

akryl, płótno, oprawiony w ramę, 90 × 60 cm, sygn. p.d.: Janusz Orzechowski 2011 oraz na odwrocie: Janusz Orzechowski „Akt” akryl na 
płótnie 2011 rok

Ukończył studia na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz w Wyż-
szej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie w 2006 r. Dyplom obronił 
w Pracowni Plakatu i Ilustracji u prof. L. Żebrowskiego. Zajmuje się 

malarstwem, ilustracją, grafiką komputerową, projektowaniem wy-
dawnictw oraz reklamy. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Szczecińskiego.

Janusz Orzechowski44
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Tęsknota (akt 
w błękicie)  2014

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.: 
Panek’14

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 Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 roku 
prezentowała swoje prace na 23 Ogólno-
polskim 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 nomi-
nacje do nagrody głównej w V Ogólnopol-
skim Konkursie im. Mariana Michalika, Trien-
nale Malarstwa Częstochowa 2013/2014. 
Uczestniczka wystaw i przeglądów arty-
stycznych w kraju i zagranicą. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Monika Panek45 

Najady  2015

akryl, płótno, 75 × 110 cm, sygn. p.d.: Pelipas

W latach 2003–2007 studiowała w krymskim Kolegium Artystycznym, 
a następnie w latach 2007–2013 studiowała na Akademii Wzornictwa 
i Sztuk Pięknych w Charkowie w zakresie malarstwa monumentalnego. 
Uczestniczka wielu wystaw i festiwali m.in.: festiwal „Wszystko, co 
jest piękne w świecie ma taką samą nazwę” Charków 2008; festiwal 
„Street art” Charków 2009; wystawa „Przyjaciele w kontakcie” gale-
ria „Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2011; „Wystawa Miniatury” 

galeria „Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2013. W 2012 r. brała 
udział w projekcie artystycznym „Żywa ściana” w galerii „Maestro” 
w Charkowie. Laureatka trzeciego miejsce w „Triennale młodych 
tworców” w Muzeum Sztuki w Symferopolu, 2011 r. W 2012 miała 
wystawę indywidualną „Ser na całym świecie” w galerii „Kostyurinsky 
zaułek” w Charkowie.

Olga Pelipas46 
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Gorset  2015

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

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Po-
znaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzy-
skał w pracowni prof. Kowalskiego 
w 2004 r. Trzykrotny stypendysta 
Prezydenta Miasta Gorzowa w la-
tach 2000, 2001 i 2002. Uczestnik 
wielu plenerów malarskich oraz wielu 
innych przedsięwzięć artystycznych. 
Prowadzi warsztaty artystyczne. Zaj-
muje się książką art., akcjami plenero-
wymi i ceramiką. Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa indywidualna, Ga-
leria Szklana Zator; 2014 – Wystawa 
indywidualna, Galeria Weissa, Kalwa-
ria Zebrzydowska; 2014 – Galeria Epi-
centrum, Chełmek; 2011 – Wystawa 
indywidualna, Galeria BWA, Gorzów 
Wlkp.; 2011 – Wystawa indywidual-
na „Formyme”, Galeria Sztuki R7, An-
drychów; 2009 – Galeria Arsprototo, 
Erlangen, Niemcy.

Martwa natura z koszulą  2014

olej, płótno, 104 × 107 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu Dolnym (dyplom 
licencjata z wyróżnieniem), studia magisterskie odbył na ma-
larstwie na krakowskiej ASP. W 2009 r. wygrał przetarg na 
jedną z dziesięciu pracowni twórczych miasta Kraków przy-
znawanych dożywotnie. Laureat konkursu „Pokochać Kino” 
(konkurs na plakat filmowy 2005 r.), zdobył także pierwsze 
miejsce na nadsańskim plenerze malarskim (2012r.). Otrzymał 
wyróżnienie Kwartalnika Artysta i Sztuka za najlepszy obraz 
o tematyce zwierzęcej na Triennale Animalis w 2014 r. Zor-
ganizował kilkanaście wystaw indywidualnych i uczestniczył 
w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jego ulubioną techniką malarską 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 ob-
razów olejnych i malarstwa ściennego. 

Grzegorz L. Piotrowski47 

Jakub Podlodowski48 
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W lustrze  2015

olej, płótno, 115 × 75 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy 
w Belgii. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego na którym uzyskał dyplom w pracow-
ni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Uprawia 
malarstwo sztalugowe, rysunek oraz grafikę. Główną 
tematyką obrazów są portrety, które w sposób niejed-
noznaczny zestawia z różnymi 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 malarstwie poszukuję prostoty i harmonii oraz indy-
widualnych wartości. Jego prace znajdują się w prywat-
nych miejscach w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy: 
2015 – wystawa indywidualna, Dom Polski, II deptak 
Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 – wystawa indywidual-
na, Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 – wystawa 
indywidualna, Art Bar 25, Kraków.

1.1.0.6  2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. ś. d.: 
J.P.|’15 oraz na odwrocie: J.Półkośnik 
2015

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

Paweł Porada49 

Joanna 
Półkośnik50 
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Portret 
mężczyzny VI 
– Clown  2015

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

Ur. w 1986 r. Operator, 
montażysta filmowy i pla-
styk. Ukończył Liceum Pla-
styczne w Gdyni Orłowie 
na kierunku Reklama Wi-
zualna. Wciąż poszukuje 
swojego miejsca w świe-
cie malarstwa. Udział 
w wystawach, m. in.: 
2014 – „Projekt Rybka & 
Zając”, Galeria Art Affairs, 
Gdańsk; 2012, KCK, Ko-
strzyn nad Odrą.

DRZEWO III  2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: M. Rytel 
2015 r.

Absolwentka Liceum Plastycznego im.Wojciecha 
Gersona w Warszawie oraz wydziału malarstwa 
w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie 
studiowała pod okiem rektora Antoniego Fałata. Dy-
plom z wyróżnieniem otrzymała na wydziale projek-
towania graficznego u prof.Juliana Pałki. Uczestnicz-
ka i laureatka konkursów m.in. na biennale pasteli, 
sztuki książki, ilustracji (grand prix w pierwszej pol-
skiej edycji Art. Battle); uczestniczka wielu plenerów 
oraz akcji związanych ze sztuką w przestrzeni; zaj-
muje się ponadto aranżacją wnętrz, projektowaniem 
scenografii oraz malarstwem ściennym i iluzyjnym. 
Od 2001r. członek Związku Polskich Artystów Pla-
styków w Warszawie.

Mateusz 
Rybka51 

Magdalena Rytel52 
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Saska 50/11  2011

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

W 2003 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki 
Warsztatowej EAS, a w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem na Wy-
dziale Kulturoznawstwa SWPS. Studiowała historię sztuki na UW. 
Współpracuje z czasopismem Fika, prowadzi Ostry Dyżur Arty-
styczny w Kamienicy Artystycznej TA3. Wybrane wystawy: 2005 
– „Promocje 2004”, Galeria Legnica, Legnica; 2005 – „Mistrzowie 
i uczniowie”, Pałac Prezydencki, Bukareszt; 2006 – „Schopfung-
swegen”, Artfabrik, Wuppertal; 2008 – „Artyści zmagazynowani“, 
Galeria Wodozbiór, Łazienki Królewskie, Warszawa; 2013 – „Ob-
raz zatajony”, Galeria „022” ZPAP, Warszawa, 2013.

Katarzyna Saniewska53 

Smużenie 4  2015

akryl, płótno, 75 × 115 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem profesorów: 
R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego. W 2008 r. kończył Studium 
Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z dziedziny Architektury, 

Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył 
w wielu krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze 
w Rawennie (2007).

Dominik Smolik54 
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Sen o Kazimierzu M  2014

relief, akryl, płyta, 100 × 100 cm, sygn. i dat. na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (malarstwo, informel, 
fotografia) Prace w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolek-
cjach prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze sztuką i śro-
dowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysłodawca i współ-
organizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ 
Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce 
w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, podziemnej 
Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 do 13 grudnia 
1982 r. Współwłaściciel podziemnego wydawnictwa Zakaz Zawraca-
nia 1985–1986, w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie 
Dywanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofonowa – Bądź 
honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów gazetek Mersapon. 

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

Radosław Sowiak55
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E77 z cyklu „Obrazy o prędkości maluje się powoli”  2013

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

Ur. w 1991 r. Absolwentka wydziału malarstwa ASP w Gdańsku, obro-
na dyplomu z wyróżnieniem w 2014 pod kierunkiem prof. Ostrogór-
skiego (aneks z animacji pod kierunkiem mgr. Roberta Turło). W 2013 
uczęszczała do Royal Academy of Art w Hadze w ramach wymiany stu-
denckiej. W latach 2011–2014 była stypendystką Prezydenta Miasta 
Gdańska, a w okresie od 2013–2014 stypendystką MKiDN. W 2015 
otrzymała główną nagrodę w katerogrii Malarstwo na 9th Arte Lagu-
na Prize w Wenecji. Cykl prac „Obrazy o prędkości maluje się powoli” 
porusza temat szybkości współczesnego życia w nawiązaniu do teo-

rii nie-miejsc Marca Auge. Przedstawia autostrady jako przestrzenie, 
które jedynie mijamy, nie mając możliwości zatrzymania, nie dające 
nam szansy zaistnienia w nich. Pokazuje jak przy wzroście prędkości 
przestrzeń uabstrakcyjnia się i przestaje być możliwa do odczytania. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – Premio Combat Prize, Museo 
Civico G. Fattori, Livorno; 2015 – „Młode Malarstwo w Gdańsku”, 
ASP, Gdańsk; 2014 – Biennale Gdańskie, Gdańska Galeria Miejska, 
Gdańsk; 2012 – „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, Wrocław; 2012 – 
„Last Minute”, Galeria Spotkań WOAK, Toruń.

Noemi Staniszewska56 
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Alicja w krainie 
Królików
akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. p.d.: 
Szarek Marta 2015

W 2005 r. ukończyła ASP w Łodzi dyplo-
mem z Malarstwa i Rysunku. Projektantka 
odzieży i obuwia. Jej prace pojawiały się na 
licznych wystawach indywidualnych i zbio-
rowych w całej Polsce. Finalistka konkursu 
„Oskary Fashion”. Udział w licznych wysta-
wach zbiorowych (2000–2006): Radom, 
Poznań, Cieszyn, Kraków, Nowy Wiśnicz, 
Łódź, United Kingdom, Sztokholm. Kilka 
wystaw indywidulnych: 2004 r. – w Galerii 
Forum w Łodzi; 2005 i 2008 r. – w budyn-
ku Polskiej Akademii Nauk, Klub Nauczy-
ciela, Łódź; 2012 r. – wystawa rysunku, 
malarstwa, grafiki, Galeria Chełm, Chełm.

Marta Szarek58 

Ferragosto  2015

akryl, płótno, 60 × 90 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu oraz w Krakowie (2003 – dyplom z ma-
larstwa w pracowni S. Rodzińskiego). Brała udział w wielu wystawach 
zbiorowych (m.in.: Bunkier Sztuki, Kraków 2002; Pałac Sztuki, Kraków 

2003; Browary Mieszczańskie, Wrocław 2009) oraz indywidualnych 
(Hause Jungfried, Lahnstein, Niemcy 2006/2008; Camden Art Gallery, 
Londyn 2008; Cafe Traiteur, London 2009; Galeria OkiDoki, Berlin 2009).

Agata Strzałka57 
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Madonna w zabawie  2015

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

Ur. w 1988 r. Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza 
Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych oraz Edukację Artystyczną 
w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Kra-
kowie. 2014 roku obronił z wyróżnieniem dyplom z malar-
stwa w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się ma-
larstwem, 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.

BLUE MOON II  2014

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn.: BLEU MOON II, 
Ula Teperek 2014

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.

Tomasz Tajak59 

Urszula Teperek60 
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Kwadrat 235 (Sawanna)  2015

technika własna, akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: St. Tomalak oraz na odwrocie

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

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

Stanisław Tomalak61
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Weriusz  2015

akryl, olej, płyta, 103 × 93 cm, sygn. na odwrocie

Urodzona w Gdyni gdzie obecnie mieszka i tworzy. W swoich pracach 
stara się operować pewnego rodzaju przekazem, przypisując mu zna-
czenie nie tylko ogólne lecz także osobiste. Nadając każdej plamie, 
płaszczyźnie, kresce, każdemu dotknięciu pędzla indywidualnego 
przesłania. To w nich kryją się moje nadrzędne wartości i osobiste 

demony. Malarstwo jest dla niej jedyną i najtrafniejszą formą wypo-
wiedzi, może opowiedzieć wszystko, obnażyć duszę myśli, najbardziej 
skrywane tajemnice. Operuje własnym kodem, symbolem, skrótem, 
aby tworzyć dla tego jedynego wyjątkowego odbiorcy.

Magdalena Trocka62 
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Avenida Atlântica  2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l.d.: monogram autorski, pieczęć na odwrocie

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. W 2000 r. uzy-
skał dyplom z wyróżnieniem dziekańskim z malarstwa pod kierunkiem 
W.Wróblewskiego. W latach 1997–2005 pracował jako plastyk w Pań-
stwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. związany 
z Trójmiastem. Uczestnik wystaw indywidualnych: Galeria 31; Lublin, 

Karczma Złoty Osioł, Lublin; i zbiorowych: „Autograf 2001”, Teatr 
Osterwy, Muzeum Lubelskie, „Polsk Konst”, Malmö. Prace artysty znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Szkocji i Niemczech.

Andrzej Tuźnik63



46

Between Scylla & 
Charybdis  2015

tusz, akryl, papier, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: 
Twardowski oraz na odwrocie

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 Pra-
cowni na krakowskim Kazimierzu. Zajmuje się głów-
nie technikami rysunku i grafiki artystycznej. Ma za 
sobą kilka wystaw autorskich (Kraków) i zbiorowych 
(Gdańsk, Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, Przemyśl).

Presja koloru  2015

akryl, płyta, 49,5 × 43 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest stypendystka Fundacji 
Joana Miro (Hiszpania), laureatką IV edycji programu sty-
pendialnego Młoda Polska MKiDN i stypendystką MKiDN. 
Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i grupo-
wych podczas najważniejszych prezentacji grafiki współcze-
snej. Jest artystką multimedialną – uprawia grafikę warsz-
tatową, malarstwo, wideo, instalację. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesne 
Wrocław, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodo-
wego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywat-
nych. 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 niekonwen-
cjonalne techniki graficzne.

Arkadiusz Twardowski64 

Viola Tycz65
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Zimowy patrol  2015

olej, akryl, płótno, 90 × 130 cm, sygn. 
p.d.: S. Wojtkiewicz 2015 r.

Absolwent PLSP w Białymstoku oraz 
Wydziału Architektury Politechniki Bia-
łostockiej. Obecnie adiunkt na WBiIS 
PB. Z powodzeniem uprawia zawód 
architekta, a jego projekty znajdują 
oddźwięk w kraju i na świecie (między 
innymi w Szkocji i Arabii Saudyjskiej). 
Laureat wielu konkursów architektonicz-
nych i wystaw. Zawodowo specjalizuje 
się głównie w zabudowie jednorodzin-
nej i tu uzupełnieniem architektury jest 
sztuka. W sposób płynny łączy ją z ma-
larstwem, a tematyka obrazów powią-
zana jest z autorskim projektowaniem, 
znajduje spełnienie w całościowym 
i wynikowym postrzeganiu przestrze-
ni. Z racji zainteresowań teoretycznych 
i praktycznych architekturą, zagadnienia 
sztuki stają się w dużej części polem jego 
pracy naukowej i kierunku, w który upa-
truje swój dalszy rozwój.

Bez tytułu  2015

olej, płyta, 65 × 66,5 cm 
(w oprawie 69,5 × 71 cm), 
sygn. E-D-A | YUKOV | 2015

Ukończyła studia na Wydziale 
Sztuki UWM w Olsztynie dyplo-
mem w 2008 r. w pracowni rzeź-
by prof. Teresy Platy. W 2009 r. 
oraz 2010 r. otrzymała Stypen-
dium Artystyczne przyznawane 
przez Prezydenta Miasta Olsz-
tyn, a także w 2009 została 
wyróżniona Stypendium Arty-
stycznym Marszałka wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. 
Laureatka nagrody Talent Roku 
2010 przyznawanej przez Kapi-
tułę Nagrody Środowisk Twór-
czych. Członek Stowarzyszenia 
Artystycznego „FRONT SZTUKI” 
w Warszawie. Zajmuje się rysun-
kiem, malarstwem.

Sławomir 
Wojtkiewicz66 

Eda Yukov67 
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Śniadanie na 
trawie  2015

akryl, płótno, 81 × 100 cm, sygn. 
p.d.: PZ

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

Paweł 
Zakrzewski69 

Anna  2015

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

Artysta urodzony w 1987r. 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).

Henryk Zagórski68 
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Last chance  2015

akryl, płótno, 100 × 150 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 70
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Pierścień Mai  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: PZ 2015

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

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

Paulina Zalewska71 
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409 morning in the city  2015

akryl, spray, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1981 r. Architekt i malarka. Ukończyła studia 
na wydziale Architektury i Urbanistyki na Politech-
nice Białostockiej. Przez wiele lat realizowała się za-
wodowo jako architekt i nauczyciel malarstwa, jed-
nak od kilku lat zajmuje się już tylko malowaniem. 
Współpracowała z takimi markami jak Samsung, 
Grolsch, Ikea, Chanel. Prace artystki można spotkać 
w galeriach w Anglii i USA – jej prace cieszą się 
zainteresowaniem na całym świecie (zostały doce-
nione m.in. przez rockowych klientów z Hollywood 
jak Slash z zespołu Guns N’ Roses). Swoje prace 
wystawiała m.in. w Belgii, Anglii, Portugalii, USA. 
Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa, The 
Bricklane Gallery, Londyn; 2013 – Wystawa indywi-
dualna, Espace Art Gallery, Bruksela, Belgia.

Dziura 
artystyczna  2015

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

Samouk artystyczny.Absolwent Kultu-
roznawstwa na Warszawskim SWPS. 
Instruktor kulturystyki. Brał udział w wer-
nisażu „Hochsztaplerzy” w Pracowni 
Wschodniej razem z Martyna Bałką, Ka-
roliną Pietrzyk i Beatą Pofelską. Aktywny 
artystycznie na ulicy.

Marta Zawadzka72 

Maciej Zych 
Milionerboy73
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młodasztuka

Sandra Arabska, bez tytułu, 2012

olej, płótno, 130 x 200 cm
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