
SO
PO

C
KI D

O
M

 A
U

KC
YJN

Y�
53 A

U
KC

JA
 M

ŁO
D

EJ SZTU
K

I

młoda
sztuka

53 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI  
15 SIERPNIA • GODZ. 19

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



21 SIERPNIA – 19 WRZEŚNIA 2015
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

SOPOCKI DOM AUKCYJNY, GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SDA
UL. BOH. MONTE CASSINO 43, SOPOT

DALI
SALVADOR 

GRAFIKI



 

młoda
sztuka

53 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 15 SIERPNIA 2015 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • SOPOT • UL. BOH. MONTE CASSINO 43

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

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 1 SIERPNIA 2015

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 

500 zł

PATRONI:



53 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI
SOPOT • 15 SIERPNIA 2015 • GODZ. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby SDA 
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem na nr. konta: 
Bank PeKaO S.A. 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894. 

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji  
w katalogu

Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

ZLECENIE LICYTACJI

młodasztuka

SDA GWARANTUJE POUFNOŚĆ 
DANYCH OSOBOWYCH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULAMIN
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ARTYSTA NA START
Adam Bakalarz 3

Zajmujesz się malarstwem i grafiką, zarówno 
w jednym jak i w drugim medium podejmujesz 
m.in. zagadnienie ruchu. Z czego wynika to za-
interesowanie?

Problematyka ruchu stanowi tylko część tego co mnie 
nurtuje, a bierze się to z mojej fascynacji obserwo-
wania przekształcania się ciała ludzkiego, zabawy 
z formą i napinania jej do granic możliwości. Wy-
warcie wrażenia poruszenia „rzeźbiarskiej” materii, 
którą stosuję nie jest łatwym zadaniem. Analizuję 
ruch jakby składał się z pojedynczych stop-klatek, 
gdzie jedna pozycja przeobraża się w inną i tak bez 
końca (niczym w sekwencjach Muybridge’a). Dostrze-
gam figury pokonujące opór własnych mięśni, siły 
grawitacji i przenikające się z przestrzenią. Fascynuje 
mnie zacieranie się czytelności ciała i jego fizycz-
nych ograniczeń. Cielesność zostaje zdeformowana, 
przetworzona w rzeźbiarską formę, która jednakże 
intuicyjnie naprowadza nas na realność w odbiorze 
wykonywanej czynności.

Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu 
z Adamem Bakalarzem – niezwykle 

obiecującym twórcą, którego prace, 
pomimo młodego wieku, odznaczają się 

ogromną dojrzałością artystyczną.

Cykl Zawodnicy AF8C, akryl, płótno, 120 × 170 cm
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Co Cię inspiruje? Jacyś konkretni artyści? Kierunki, style 
artystyczne?

Uwielbiam kolor i fakturę starego metalu, jak w rzeźbach i grafi-
kach Eduardo Chillidy, pobudzają one wyobraźnie i myślę o nich 
jak o fragmentach ludzkiego ciała. Bawią mnie rysunki „Konstrukcji 
trzech kobiet” Picassa i jego prace z lat 30. Głównym źródłem 
inspiracji pozostaje dla mnie fotografia. Jest ona jednak bardziej 
impulsem do działania niż główną bazą na podstawie, której zo-
stanie namalowany obraz.

Czy możesz powiedzieć coś o procesie powstawania Twoich 
prac? 

Moje obrazy i grafiki są efektem wielu działań, podzielonych za-
sadniczo na kilka etapów. Fundamentem każdej pracy są oczywi-
ście rysunki. W tym czasie postać ulega ciągłym przekształceniom 
i nierzadko zmienia się wcześniejsza koncepcja. Przy pracy często 
wspomagam się szarą plasteliną, dzięki czemu modelowane formy 
są dla mnie bardziej czytelne. Jest to najbardziej twórczy i najprzy-
jemniejszy etap pracy nad obrazem, zdaję się wtedy na wyczucie 
i intuicję artystyczną – podejmuję decyzję i odrzucam to co złe. 
Dokładnie wykańczam każdy obraz, wynika to z mojego technicz-
nego podejścia do pracy. Nie lubię niedociągnięć i zabrudzeń.

Jak wygląda Twój warsztat malarski od strony technolo-
gicznej?

Korzystam z farb akrylowych ze względu na dobre krycie i ich cha-
rakterystyczną właściwość – szybki czas schnięcia (nie lubię czekać 
na nałożenie kolejnej warstwy do tego stopnia, że używam małej 
suszarki). Ważne jest dla mnie zróżnicowanie powierzchni i stąd 
częste stosowanie piasku, ziemi, wełny do stworzenia faktury for-
my. Dzięki temu postaci umieszczone w odrealnionej przestrzeni, 
stają się bardziej namacalne. Dbam jednak o to, by w moich pra-
cach była odczuwalna równowaga pomiędzy tłem a figurą.

Jakie są Twoje najbliższe plany artystyczne? 

Do tej pory jednym z moich głównych planów było zorganizowanie 
sobie pomieszczenia na pracownię, w której swobodnie zmieszczą 
się duże formaty. To się już na szczęście udało, więc pozostaje tylko 
malowanie. Kiedy uzbieram ciekawy cykl obrazów z przyjemnością 
będę je wystawiać.

Rozmawiał Dilan Abdulla

GA15.600 z cyklu Zawodnicy, akryl, płótno, 150 × 110 cm

GA31.415 z cyklu Zawodnicy, akryl, płótno, 140 × 140 cm

Głowa VII, akryl, płótno, 150 × 110 cm
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Bez tytułu
olej, płótno, 130 × 200 cm, sygn. na odwrocie

Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. 
Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2007 obroni-
ła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Hen-
ryka Cześnika, aneks z witrażu w pracowni 
prof. Andrzeja Dyakowskiego, aneks z rysunku 
w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendyst-
ka Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego 2005 – 2007. Nagro-
dzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta 
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdań-
sku. Zdubywczyni Nagrody Hestii za udział w re-
alizacji programu „W kolorze mniej boli” w Klini-
ce Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. 
Brała udział w wielu wystawach jej prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. 
Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”, 
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji 
Dni Polski, Reus, Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze 
sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy im. Lecha 
Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria 
Oliva Gate, Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Wa-
rzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej niż realizm” 
Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 
pięknych obrazów”, ZPAP, Warszawa.

Sandra Arabska01 
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Bez tytułu III z serii „Formy barwne”  2015

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

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie i studia z historii 
sztuki na UG. W swoim malarstwie nacisk kładzie przede wszystkim 
na formę i kolor. Uczetnik VI edycji ART FRESH FESTIVAL w Warsza-
wie (2015) i 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”. Wybrane 
wystawy: 2014 – wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu 

Zadra VII, Galera Zadra, Warszawa; 2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria 
Sztuki Disegno – BTD, Koszalin; 2013 – „Odkrytki z pamięci”, CK Bia-
łogard; 2013 – „Sztuka Młodych II”, Galeria Sztuki Disegno – GOK, 
Ustronie Morskie.

Dilan Abdulla02 
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GA16.133 z cyklu „Zawodnicy”  2015

akryl, płótno, 150 × 110 cm, sygn. na odwrocie: A.Bakalarz 2015 GA16.133 z cyklu Zawodnicy

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

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

Adam Bakalarz03
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Silence XXIX  2015

akryl, płótno, 60 × 90 cm, sygn. p.d: 
MARTA BILECKA

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa na 
ASP w Łodzi. Dyplom uzyskała w 2002 roku 
w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskie-
go i w Pracowni Technik Drzeworytniczych 
prof. A. Bartczaka realizując projekt książek 
autorskich. Jej malarstwo o rozpoznawal-
nym stylu, stanowi nowoczesne połączenie 
natury, pejzażu i przestrzeni, gdzie światło 
i przejrzysta woda metafizycznie reprezentu-
ją czystą duszę. Rzeki wartko płynące do głę-
bokiego morza są metaforą odwagi w życiu, 
pokonywania przeszkód i możliwości zmian. 
Powracający motyw w twórczości to labiryn-
ty, które są symbolem poszukiwań właści-
wych ścieżek i prawdy. Prace prezentowała 
na wystawach indywidualnych oraz zbioro-
wych w Polsce i za granicą (2012–2015) min. 
w Korei, Austrii, Norwegii, Danii.

Fucking 
rainbow  2015

akryl, płótnie, 
90 × 90 cm, sygn. na 
odwrocie: Campio

Poza malarstwem sztalu-
gowym zajmuje się także 
graffiti, fotografią, oraz si-
te-specific. W swoich pra-
cach poszukuje ciekawych 
kontrastów, zarówno for-
malnych jak i ideowych. 
Brał udział w wielu wy-
stawach grupowych oraz 
konkursach sztuki współ-
czesnej.

Marta Bilecka- 
-Dudzińska04

Campio05 
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Follow me  2015

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.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.

Spacer  2015

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

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

Damian Cosma06 

Monika Dałek07 
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Zbliżenie  2015

akryl, pastel, tektura, 100 × 70 cm, sygn. p.d. And Domżalski

Wszechstronny artysta: malarz, grafik, scenograf, architekt. Ukoń-
czył malarstwo w gdańskiej ASP w pracowni prof. J. Żuławskiego. 
Współpracuje z przodującymi galeriami w USA Przynależy m.in. 
do grupy amerykańskich artystów Venice Beach). Wystawiał swoje 
prace w wielu krajach na świecie (Francja, Holandia, Włochy, Niem-
cy, USA). Wybrane wystawy: 2008 – Galeria Midea Bis, Warszawa; 
2005 – The Galery Wawgh, Los Angeles (USA); 1987 – Michael 
Kazan, Nowy Jork (USA).

Andrzej Domżalski08

Dzik model Fetisch Triangle  2015

ceramika szkliwiona, pokryta naszkliwnie zielenią metaliczną i złotem 18,5 × 31 × 12 cm, sygn. od spodu rzeźby, opis numeryczny 
19/2015

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, a od 
roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, które 
tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz z drugim inwestorem 
powołał do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promować 
markę, oraz artystów zaproszonych do jej budowy. 

Mariusz Dydo09 
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Lotnisko  2015

akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygn. l.d.

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

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

Hugo Giza10
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Coconut z serii Camp  2014

tempera, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie

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

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

Viola Głowacka11 
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Muzyka, Kobieta i... pies
olej, płótno, 150 × 90 cm, sygn. l.d.: monogramem RG oraz opisany na odwrocie: MUZYKA, KOBIETA I... PIES |90 × 150 OLEJ |RENATA 
GODLEWSKA

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

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

Renata Godlewska12
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13.00  2015

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Katarzyna Gołębiowska 2015

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

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

Katarzyna Gołębiowska13 
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Aquacate
akryl, deska, 50 × 36 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 Janicki14
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Bez tytułu  2015

akryl, tusz, płótno, 
40 × 40 cm, sygn. p.d.: KJP 
i na odwrocie: Katarzyna 
Janiec-Piłat 2015

Absolwentka Wydziału Rzeźby 
Warszawskiej ASP i Wydziału 
Psychologii UW. W 2004 roku 
w Galerii Sztuki Fibak & Program 
zorganizowała wystawę swojej 
pracy dyplomowej- obrazów ce-
ramicznych, które teraz zdobią 
wnętrze jednego z nowocze-
snych budynków mieszkalnych 
na warszawskim Śródmieściu. 
W 2010 roku zorganizowała 
wernisaż swojego malarstwa 
połączony z wystawą w Traffic 
Club Warszawa. Bierze udział 
w aukcjach oraz organizuje co-
roczne wernisaże swojego ma-
larstwa. W styczniu 2013 roku 
wydała książkę ze swoimi wier-
szami pod tytułem „Bajki Serca”, 
której opracowanie graficzne 
wykonała Maria Sanjuan-Janiec.

Wschód  2015

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

Absolwent Architektury Wnętrz na 
Wyższej Szkole Humanistycznej we 
Wrocławiu. W 2011 roku przedsta-
wił w Browarze Mieszczańskim we 
Wrocławiu instalację „Z wnętrza 
do wnętrza”. W 2012 roku zdobył 
nagrodę Wydziału Promocji Urzę-
du Miasta Wrocławia na pokazie 
„Ubrać Wrocław” za strój inspiro-
wany Iglicą.Łukasz Jankiewicz inspi-
ruje się impresjonizmem, wyrażając 
emocje na obrazach przez połącze-
nie intensywnych barw. Brał udział 
w wielu wystawach w kraju i za gra-
nicą, w tym w zbiorowej wystawie 
w Londynie w 2014 roku.

Katarzyna Janiec-Piłat15 

Łukasz 
Jankiewicz16 
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Parasolki  2013

akryl na płótnie, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Sopocianka, 
obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Artystka maluje obrazy olejne 
i akrylowe na płótnie, korzystając z technik laserunkowych, dzięki 
czemu obrazy uzyskują głębię. Tematyka prac artystki odnosi się do 
osobistych przeżyć i wspomnień. Duże formaty, żywe kolory, kontrasty 
i charakterystyczne cienie, przenoszą nas w radosny, pełen słońca 

i przestrzeni świat Magdaleny. Obrazy artystki znajdują się w pry-
watnych kolekcjach w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła 
w wystawach indywidualnych, zbiorowych i w plenerach malarskich. 
Obecnie współpracuje z galerią „Zatoka Sztuki” w Sopocie, gdzie od 
2013 roku cyklicznie prezentuje swoje prace.

Magdalena Jankowska17
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Nr 427  2015

olej, płótno, 70 × 30 cm, sygn. na odwrocie

W 2001 obroniła dyplom na Wydziale Artystycznym UMCS w Lubli-
nie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie główną 
rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja i kolor. Wystawy indywidualne 
i grupowe w kraju i za granicą, m.in.: 2015 – „Japońskie inspira-
cje; wystawa polskiej sztuki współczesnej”, Warszawa; 2014 – „19 

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

Małgorzata Jastrzębska18 



21

Na biegunach  2015

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. JE

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2013 r. 
ukończyła studia i otrzymała dyplom z wyróżnieniem, na kierunku 
grafika (specjalizacja – grafika warsztatowa, serigrafia). Na co dzień 
zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty oraz grafiki. Obecnie mieszka 
w Wrocławiu. W 2011 r. brała udział w wystawie S.C.R.E.E.N (galeria 

Lamelli Kraków). W 2013 roku brała udział w wystawie „Najlepsze 
dyplomy 2013”, w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W 2014 otrzymała 
wyróżnienie w konkursie promującym młodych artystów „Promocje 
2014” w Legnicy.

Justyna Jędrzejowska19
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konfrontacja  2015

olej, płótno, 65 × 81 cm, sygn. l.d.: Łukasz 
Kamiński 2015

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

Dom  2015

olej, płótno, szlakmetal, 
szlakaluminium, 120 × 120 cm, 
sygn. na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu 
(dyplom – 2000 r.). Malarstwo studio-
wała w pracowni prof. Wandy Goł-
kowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. 
Ważniejsze wystawy: Ogólnopolska 
Wystawa Marynistyczna „BARWY 
MORZA”, Gdynia 2014 r.; Finalistka 
Międzynarodowego konkursu ArtSland 
2, 3 i 5 rundy, USA, 2014 r.; Prix de 
Peinture de L’Ebouillanté 2014, 2013 r. 
Paryż; Art Brownie ZOO, Toronto, 
2013r.; Muzeum Sztuki Współczesnej 
we Wrocławiu, 2014 r.; Konkurs ma-
larstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek 
Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy 
Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna 
– Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, 
Poznań; Triennale malarstwa mło-
dych, wystawa finalistów konkursu, 
Częstochowa.

Łukasz Kamiński20

Alicja Kappa21 



23

Muzyka 1  2015

olej, płótno, 120 × 120 cm, sygm. p.d.: Eva Kas

Urodzona w 1973 roku w Koninie. Absolwentka Edukacji Artystycznej 
na ASP w Poznaniu – dyplom z malarstwa w pracowni prof. Piotra 
C. Kowalskiego w 2000 r. Od 2001 roku mieszka i pracuje w Maladze, 
na południu Hiszpani. Maluje serie obrazów zamykające kolejne etapy 
jej życia: Drzewa (wyst. Galeria de Arte El Catalejo, Hiszpania 2004); 

Afryka (wyst. Stary Browar, Piano Bar 2006). Aktualnie zakończyła 
pracę nad serią Trampolina. Ewa Kasprzyk o swoich pracach: „Zamiesz-
kałam w innym kraju, otacza mnie inna energia, zapuszczam korzenie 
w nowej rzeczywistości – powstaje seria obrazów pt. „Drzewa”.

Ewa Kasprzyk-Wojciechowska22
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Bez tytułu  2015

technika mieszana, płótno, 100 × 150 cm, sygn. l.g. oraz na odwrocie

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

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

Grzegorz Klimek23 
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Grande Belezza 1  2015

olej, płótno, 95 × 95 cm, sygn. l.d.: KNOP oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1970 r. w Żywcu. Absolwent PLSP w Bielsku Białej. Studiował na 
PWSSP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. J. Wal-
czaka. Pracuje twórczo, głównie w technice olejnej, wykorzystuje 
również inne techniki: gwasz, akwarela, rysunek. Jego obrazy znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, we 
Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.Organizator plenerów artystycz-

nych w Toskanii we Włoszech. Udział w wystawach: 2015, Galeria 
Akademicka ATH „Spotkanie 7” – Bielsko-Biała; 2014 – 3. Bielski Fe-
stiwal Sztuk Wizualnych – Galeria Bielska BWA – Bielsko-Biała; 2014 
– Art Fresh Festival V – Warszawa; 2013 – Galeria Akademicka ATH 
„Spotkanie 6” – Bielsko-Biała; 2000 – Zamek Habsburgów – Akwarela 
i gwasz, Żywiec.

Rafał Knop24
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Laila  2014

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

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo 
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym 
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa 
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra 
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka 
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona 

wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach 
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Bry-
tania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair 
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowo-
czesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną 
symboliką i językiem wyrazu.

Katarzyna Kołtan25 
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Jd’ A  2015

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

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 Korman26
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Nie tak  2015

olej, płótno, 54 × 73 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1982 r. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W 2009 roku obroniła dyplom w pracowni grafiki wydawniczej prof. 
L. Majewskiego. Ma w swoim dorobku obrazy olejne, grafiki oraz pla-
katy filmowe. Wybrane wystawy i nagrody: 2014 - Nominacja w kate-
gorii „Plakat” do 7. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

(za plakat do filmu „Miłość” Sławomira Fabickiego); 2014 – Wystawa 
pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona 
Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2013 – Wysta-
wa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona 
Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz.

Muszla  2015

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

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła 
z wyróżnieniem PSP w Warszawie, 
dyplom z malarstwa u Z. Nowosadz-
kiego. Absolwentka Historii Sztuki na 
UKSW w Warszawie. Autorka książki 
o sztuce japońskiej „Wierzenia, legen-
da, mit – symbolika japońskich netsu-
ke”. Członkini Polskiego Stowarzysze-
nia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu 
Studiów nad Sztuką Świata. Uzyski-
wała wyróżnienia w wielu konkursach 
plastycznych, np. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wysta-
wach artystycznych m.in. w ekspozy-
cji „Inspiracje” w warszawskiej galerii 
Kuluary/Studio oraz wystawie Love is 
in the air” w salonie SDA na Nowym 
Świecie w Warszawie.

Agnieszka Korybut-Daszkiewicz27

Marta Kurczyńska28 
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Amok V  2015

akryl, płótno, 90 × 90 cm, 
sygn. na odwrocie: Lily 
Woo

Dyplom z malarstwa uzy-
skała w 2013 r. Zajmuję 
się malarstwem olejnym 
i akrylowym. Inspirację do 
swoich prac czerpie głów-
nie z pejzażu. Brała udział 
w licznych wystawach zbio-
rowych i konkursach sztuki 
współczesnej.

Kajakarze  2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.: 
“Kajakarze” M.Ł 015 oraz na odwrocie: 
Małgorzata Łodygowska 2015 
“Kajakarze

Absolwentka PLP, które ukończyła z wy-
różnieniem. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Została wy-
różniona za prace z dziedziny malarstwa 
i fotografii. Realizuje się w także w projek-
towaniu graficznym. Żyje i tworzy w głu-
szy ziemi płockiej.

Lily Woo29 

Małgorzata 
Łodygowska30 
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Black dress...  2015

akryl, płótno, 100 × 95 cm, sygn. p.d. REN |MAG

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod 
kierownictwem mgr A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa 
i tkaniny artystycznej. W latach 2002–2006 studiowała na Wydziale 
Sztuki 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 Magda31 
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Biały  2015

akryl, płyta, 80 × 100 cm, 
syg.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 Pozna-
niu i Szczecinie oraz w kolekcjach 
sztuki w Polsce, USA i Niemczech.

Passeggiata Veneziana/Wenecki 
Spacer  2015

olej, płótno, 80 × 40 cm, sygn. na odwrocie: „Jacek Malinowski olej 2015”

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor takich projektów jak: Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej, 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 preze-
sem. „Moje obrazy to ciągłe poszukiwanie ruchu, konfrontacja dynamicznych 
przestrzeni ze statyką płaszczyzn. Odkrywanie kinetyki koloru.”

Jan Wojciech Malik32 

Jacek Malinowski33 
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Czasem trzeba 
zostawić  2013

technika mieszana, płótno, 
120 × 80 cm + 20 × 20 cm, sygn. 
na odwrocie

Ur. w 1986 r. w Nowej Dębie. Absol-
wentka Liceum Plastycznego w Rzeszo-
wie, specjalizacja snycerstwo. W latach 
2006 – 2011 studiowała malarstwo 
w Akademii Sztuk Pięknych im. Wła-
dysława Strzemińskiego w Łodzi. 
Otrzymała dyplom z wyróżnieniem 
w 2011 roku w Pracowni Malarstwa 
prof. nadz. Piotra Stachlewskiego 
oraz w Pracowni Rysunku, Ilustracji 
i Komiksu dr hab. Gabriela Kołata. 
W 2009 r. w ramach Stypendium Era-
smus studiowała w Universitatea de 
Arta si Design w Cluj Napoce. Zajmuje 
się malarstwem oraz ilustracją. Uczest-
niczka wielu wystaw indywidualnych 
m.in.: 2008, „Po obu stronach okna”, 
Galeria Pod Piątką, Stary Sącz; 2013, 
„Récits”, Galerie Ruffieux-Bril, Cham-
béry; 2014, „Ja jestem, Ty jesteś. Ma-
larstwo”, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 
oraz licznych wystaw zbiorowych we 
Francji, Armenii, Portugalii oraz Polsce.

Ptasie opowieści  2015

akryl, olej, płótno, 80 × 40 cm, sygn. l.d.: J.MISZTAL 2015

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studio-
wała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy widać umiłowanie 
do materii przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura 
oraz często używane różne odcienie złota nadają specyficzny i niepowta-
rzalny wygląd malowanym obrazom. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych w kraju jak i za granicą

Joanna Maślejak34 

Joanna Misztal35 
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Czerwona sofa  2015

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

Ur. w 1991 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku. 
Obecnie studiuje w Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach, jest uczniem Piotra Naliwaj-
ki. Ma za sobą kilka wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. W swoim malarstwie mówi 
zarówno o trudnych jak i pięknych, nie tylko 
estetycznie ale i duchowo, sprawach.

Makijaż  2015

akryl, płótno, 73 × 60, cm, sygn. p.d.: 
E. NOWAKOWSKA 15

W 1997 r. ukończyła Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Supraślu, specjalizacja 
– wzornictwo przemysłowe. W 2006 roku 
obroniła pracę inż. na Wydziale Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu w Wyższej Szkole 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem oraz wzor-
nictwem przemysłowym. W swoich obrazach 
stara się uchwycić emocje człowieka. Kolor 
w jej obrazach stanowi jedno z głównych 
narzędzi malarskiej kreacji. Inspiracje czer-
pie z obserwacji życia codziennego. Spe-
cjalizuje się w portretach. Mieszka i pracuje 
w Warszawie.

Cyprian Nocoń36

Elżbieta 
Nowakowska37 
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Bez tytułu  2015

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: NURKAN oraz opisany na odwrocie

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 Nurkan38 
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Top  2014

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

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 Orzechowski39
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Wenus  2015

akryl, płótno, 85 × 70 cm, sygn. l.d.: Pelipas

W latach 2003–2007 studiowała w krymskim Ko-
legium Artystycznym, a następnie w latach 2007–
2013 studiowała na Akademii Wzornictwa i Sztuk 
Pięknych w Charkowie w zakresie malarstwa monu-
mentalnego. Uczestniczka wielu wystaw i festiwali 
m.in.: festiwal „Wszystko, co jest piękne w świecie 
ma taką samą nazwę” Charków 2008; festiwal „Stre-
et art” Charków 2009; wystawa „Przyjaciele w kon-
takcie” galeria „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 „Ko-
styurinsky zaułek” w Charkowie.

To ona  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 latach 
2000, 2001 i 2002. Uczestnik wielu 
plenerów malarskich oraz wielu in-
nych przedsięwzięć artystycznych. 
Prowadzi warsztaty artystyczne. 
Zajmuje się książką art., akcjami 
plenerowymi i ceramiką. Wybrane 
wystawy: 2014 – Wystawa indywi-
dualna, Galeria Szklana Zator; 2014 
– Wystawa indywidualna, Galeria 
Weissa, Kalwaria Zebrzydowska; 
2014 – Galeria Epicentrum, Cheł-
mek; 2011 – Wystawa indywidualna, 
Galeria BWA, Gorzów Wlkp.; 2011 
– Wystawa indywidualna „Formy-
me”, Galeria Sztuki R7, Andrychów; 
2009 – Galeria Arsprototo, Erlangen, 
Niemcy.

Olga Pelipas40

Grzegorz L. 
Piotrowski41 
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Ciekawość  2015

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

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

Abstrakcja  2015

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

Ur. w 1987 r. w Gdańsku. Ukończyła studia w Polsko-
-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych 
w Gdańsku (obecnie Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych) na kierunku Grafiki Projektowej. Dy-
plom licencjacki uzyskała w 2014 r. Jest stypendystką 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie studiuje 
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Interesuje się grafiką warsztatową oraz sztuką nowych 
mediów. Tworzy mało- i wielkoformatowe formy gra-
ficzne oraz plakaty o tematyce kulturalnej i społecznej. 
Często inspiruje się muzyką i jej połączeniami ze sztuka-
mi wizualnymi. Laureatka wielu konkursów krajowych 
i międzynarodowych o związanych z grafiką i fotografią, 
m.in.: 2014, II miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
plakat „Moja Wolność”, wyróżnienie w międzynarodo-
wym konkursie na ekslibris i małą formę graficzną; 2013, 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie na plakat „Chory, 
Taki Sam Jak Ja”, finał międzynarodowego festiwalu 
fotografii „Time Stop”, Iran, wyróżnienie w międzyna-
rodowym konkursie na plakat wizerunkowy Instytutu 
Polskiego w Wiedniu; 2012, finał międzynarodowego 
festiwalu typografii „Sense”, Iran; 2013–2015 wyróż-
nienia w międzynarodowym konkursie na plakat FETY. 
Uczestniczka wielu licznych wystaw indywidualnych 
i zbiorowych w Trójmieście, Szczecinie, Płocku, Malbor-
ku, Wiedniu i Hong Kongu.

Marta Julia Piórko42 

Teresa Płotkowiak43 
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Mewy  2015

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. Jest autorem multi-
medialnego projektu artystycznego – SOCIAL ART, w którym 
biorą udział osoby z różnych części świata, jednak przede 
wszystkim zajmuje się malarstwem pejzażowym. Współpra-
cuje z galerią Ether w Warszawie.

Dama w kapeluszu  2015

olej, płótno, 115 × 75 cm, sygn. p.d.: Porada

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy w Belgii. 
Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na 
którym uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława 
Białogłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz 
grafikę. Główną tematyką obrazów są portrety, które w sposób 
niejednoznaczny 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 po-
szukuję prostoty i harmonii oraz indywidualnych wartości. Jego 
prace znajdują się w prywatnych miejscach w kraju i zagranicą. 
Wybrane wystawy: 2015 – wystawa indywidualna, Dom Polski, 
II deptak Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 – wystawa indywi-
dualna, Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 – wystawa 
indywidualna, Art Bar 25, Kraków.

Jakub Podlodowski44 

Paweł Porada45 
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Portret II  2011

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

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

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

Justyna Posiecz-Polkowska46
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Spokój  2015

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

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

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

Sonia Ruciak47 
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Nosiła się z klasą  2015

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

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

She is Like the Wind  2015

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

Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi 
w 1999 r. Dyplom z malarstwa i projektowa-
nia ubioru, zdobyła nagrodę Prezydenta Miasta 
Łodzi w 2000 r. W 2004 r. miała wystawę zbio-
rową z najzdolniejszymi absolwentami pracowni 
malarskiej prof. M. Wagnera i M. Wilczyńskiego. 
Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym (te-
matem są ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat 
Kobiet) i ilustracje.

Mateusz Rybka48 

Małgorzata Sęk49 
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Sen o Kazimierzu M  2012

olej, płyta pilśniowa, 70 × 200 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 Sowiak50 
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E19 z cyklu „Obrazy o prędkości maluje się powoli”  2013

olej, płótno, 75 × 60 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 Staniszewska51
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Jedna szansa  2015

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

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

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

Mirella Stern52
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Improwizacja II   

2015

akryl, płótno, 100 × 90cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1992 r. Absolwent ZSP im. 
Jacka Malczewskiego w Często-
chowie, wyróżniony przez ob-
serwatora ASP w Katowicach za 
całość dyplomu. Uzykał doku-
ment Europass potwierdzający 
zdobyte kwalifikacje w systemie 
Unii Europejskiej. Obecnie jest 
studentem ASP im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi na wy-
dziale Grafiki i Malarstwa. Brał 
udział w wystawie zbiorowej 
„Na tych samych sztalugach” 
w Łodzi oraz w Radomiu, a tak-
że wystawie zbiorowej w HFBK 
w Dreźnie w ramach wymiany 
międzynarodowej.

Klaun  2015

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

Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej i studia 
artystyczno- pedagogiczne na UŚ w Kato-
wicach. Zajmuje się malarstwem, witrażem 
oraz edukacją artystyczną. Jest kierownikiem 
Magazynu Sztuk w Warszawie i instruktorką 
młodzieżowej grupy „Forma i wyobraźnia”. 
Wybrane wystawy: 2013 – wystawa malar-
stwa – GCK Mrozy, Mrozy; 2011 – wystawa 
malarstwa, Hotel Hilton, Budapeszt; 2008 – 
wystawa malarstwa, Northrup King Building, 
Minneapolis (USA).

Bartosz 
Stępiński53 

Joanna Sułek- 
-Malinowska54
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Blue Buick w zaułku  2015

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

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

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

Longin Szmyd55
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Bransoletka
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: 
D.Sz.

Ur. w 1973 w Gołdapii, gdzie mieszka 
i maluje. W swojej twórczości podejmu-
je bardzo często tematykę florystyczną 
utrzymaną w konwencji hiperrealistycznej.

bez tytulu  2015

akryl, collage, płyta, 70 × 78 cm, sygn. 
na odwrocie: piotr szwabe vel pisz 2015

Malarz, poeta, instalator form prze-
strzennych, performer, wokalista, kurator. 
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta 
College of Art w Londynie oraz absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego.Pomysłodawca, 
organizator i uczestnik Europejskiej Gale-
rii Malarstwa Ściennego, Węzeł Kliniczna 
2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa 
wielkoformatowego na wielkiej płycie 
(Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współ-
twórca trójmiejskiej formacji artystycznej 
Pracownia Ludzie Gdańsk oraz malarskiej 
grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

Dorota Szurc56 

Piotr Szwabe57 
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Kiszące z oddaniem  2015

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie: T. Tajak Kraków 2015

Ur. w 1988 r. Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozow-
skiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach 
Artystycznych oraz Edukację Artystyczną w zakresie sztuk plastycznych 
na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 2014 roku obronił z wyróżnieniem 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje 

się malarstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. Od 
niedawna współpracuje z krakowskim teatrem Plejada w charakterze 
scenografa. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Tomasz Tajak58
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RIDER-12  2015

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

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy oraz Architektury na Politechnice Po-

znańskiej. Związany ze sztuką graffiti. Po kilku latach nieobecności 
powraca z serią malarstwa sztalugowego.

Adrian Tkaczyk59 
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Fragment 296  2015

technika własna, akryl, płótno, 100 × 110 cm, sygn. p.d: S.J.A. Tomalak oraz opisany 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 Tomalak60
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WIND PAINTED
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 znaczenie nie tylko ogólne 
lecz także osobiste. Nadając każdej plamie, płaszczyź-
nie, kresce, każdemu dotknięciu pędzla indywidualnego 
przesłania. To w nich kryją się moje nadrzędne warto-
ści i osobiste demony. Malarstwo jest dla niej jedyną 
i najtrafniejszą formą wypowiedzi, może opowiedzieć 
wszystko, obnażyć duszę myśli, najbardziej skrywane ta-
jemnice. Operuje własnym kodem, symbolem, skrótem, 
aby tworzyć dla tego jedynego wyjątkowego odbiorcy.

Magdalena Trocka62 

Bezpieczna z cyklu „Trzy siostry”  2014

olej, płótno, 115 × 165 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1987 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Dyplom uzyskała w 2012 w Pracowni Malarstwa prof. A. Tobisa. Dy-
plom dodatkowy w Pracowni Rzeźby dr G. Majchrowskiego. W 2014 
ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego. W 2012 i 2014 została finalistką Konkursu 
Fundacji im. Franciszki Eibisch. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa 

indywidualna „Trzy siostry”, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa; 2012 – Wystawa zbiorowa, Rondo Sztuki, Katowice; 2011 
– Wystawa zbiorowa „Obszary rysunku” Rondo Sztuki, Katowice-Po-
znań; 2011 – Ogólnokrajowy Przegląd Rysunku „Figurama”, Praga; 
2011 – Wystawa zbiorowa „Sezon ogórkowy”, Centrum Kultury im. 
Krystyny Bochenek, Katowice

Michalina Trefon61
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Rua Nossa  2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
l.d. monogramem autorskim, 
na odwrocie pieczęć autorska

Absolwent Wydziału Artystyczne-
go UMCS w Lublinie. W 2000 r. 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem 
dziekańskim z malarstwa pod 
kierunkiem W.Wróblewskiego. 
W latach 1997–2005 pracował 
jako plastyk w Państwowym 
Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. Od 2005 r. związany 
z Trójmiastem. Uczestnik wystaw 
indywidualnych: Galeria 31; Lu-
blin, Karczma Złoty Osioł, Lublin; 
i zbiorowych: „Autograf 2001”, 
Teatr Osterwy, Muzeum Lubel-
skie, „Polsk Konst”, Malmö. Prace 
artysty znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Szkocji 
i Niemczech.

Moja tęcza V  2015

akryl, płótno, 100 × 100, sygn. na 
odwrocie certyfikatem autorskim

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest 
stypendystka Fundacji Joana Miro (Hisz-
pania), laureatką IV edycji programu sty-
pendialnego Młoda Polska MKiDN i sty-
pendystką MKiDN. Uczestniczyła w wielu 
wystawach indywidualnych i grupowych 
podczas najważniejszych prezentacji gra-
fiki współczesnej. Jest artystką multime-
dialną – uprawia grafikę warsztatową, 
malarstwo, wideo, instalację. Jej prace 
znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, Muzeum Współ-
czesne Wrocław, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Międzynarodowego Trien-
nale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach 
prywatnych. W 2014 roku obrazy artystki 
były licytowane na aukcji w Domu Au-
kcyjnym Christie’s w Londynie. Dom Au-
kcyjny Sotheby’s ufundował stypendium 
dla artystki za niekonwencjonalne techniki 
graficzne.

Andrzej Tuźnik63

Viola Tycz64 
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Loren  2015

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

Studia na ASP w Krakowie, ukończone 
w 2001 r. dyplomem na Wydziale Grafiki, 
w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejmana 
(cykl kolorowych akwafort pt.: „Mitoma-
nia” – parafrazy greckich mitów). Obecnie 
doktoryzuje się w Instytucie Sztuk Pięknych 
UJK w Kielcach, na kierunku malarstwo, 
w pracowni prof. W. Łuczaja. Uczestnik 
wielu zbiorowych wystaw krajowych m.in.: 
„35 Przedwiośnie” BWA Kielce; „Kapitał 
sztuki” BWA Kielce; „Obraz między racjo-
nalnością a ekspresją” wystawa malarstwa 
profesorów i doktorantów Instytutu Sztuk 
Pięknych UJK Kielce, zeszów, Polska. Jego 
wystawy indywidualne można było zoba-
czyć w galerii Baltable, Limerick, Irlandia; 
galerii DruchStudio, Trenton, USA oraz 
w BWA Kielce.

Jeździec tatarski  2015

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

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 architekto-
nicznych i wystaw. Zawodowo spe-
cjalizuje się głównie w zabudowie 
jednorodzinnej i tu uzupełnieniem ar-
chitektury jest sztuka. W sposób płyn-
ny łączy ją z malarstwem, a tematyka 
obrazów powiązana jest z autorskim 
projektowaniem, znajduje spełnienie 
w całościowym i wynikowym postrze-
ganiu przestrzeni. Z racji zainteresowań 
teoretycznych i praktycznych architek-
turą, zagadnienia sztuki stają się w du-
żej części polem jego pracy naukowej 
i kierunku, w który upatruje swój dalszy 
rozwój.

Piotr Urbanek65

Sławomir 
Wojtkiewicz66
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Wspomnienie II  2014

olej, płótno, 100 × 90 cm, sygn. i dat. 
p.d.

Ukończył ASP w Łodzi, wydział grafiki 
i malarstwa. Dyplom obronił w 2008 r. 
w pracowni technik drzeworytniczych 
i pracowni rysunku A. M. Bartczaka. 
Prace prezentował na wystawach indy-
widualnych: w Szczercowie 2006, Beł-
chatowie – Dworek Olszewskich – 2004, 
2005, 2006, 2007 oraz w Piotrkowie 
Trybunalskim – „Mała galeria” – 2004. 
Brał też udział w wystawach zbioro-
wych, m.in.: w 2010 r. w Krakowie 
w galerii „Szał dla Plastyków”.

Portret Daniela  2015

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

Od 1998 studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych 
UMCS w Lublinie – specjalizacja z malarstwa 
w pracowni prof. J. Wojciechowskiego. W 2003 
r. obroniła pracę magisterską i dyplom magistra 
sztuki – kierunek edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych. Pracując nad różnymi realiza-
cjami artystycznymi (m.in. projekty witraży), nie 
rezygnowała z malarstwa. Nadal maluje, a in-
spiracje czerpie z otaczającej ją rzeczywistości. 
W malarstwie szczególnie pociąga ją ekspresja, 
silne emocje, tajemnica, zabawa kolorem, sym-
bolami, wolnymi indywidualnymi skojarzeniami 
na temat rzeczywistości i osobistych doświadczeń. 
Inspiruje ją taniec współczesny, teatr, wybrana 
muzyka, ludzka dusza, egzystencja, ludzkie in-
stynkty... Wystawiała m.in. w Akademii Centrum 
Kultury w Lublinie, Klubie Centrala w Lublinie oraz 
w Lipskim Centrum Kultury.

Dominik 
Woźniak67 

Danuta Wójcik68 
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Bez tytułu  2015

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn. p.d.: 2015/JZ oraz opisany na odwrocie: Janina Zaborowska 2015

W latach 2007–2012 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódz-
kiej ASP. Dyplom w pracowni Malarstwa prof. M. Dawidziuka (aneks 
do dyplomu wykonany w pracowni Ilustracji i Komiksu prowadzo-
nej przez prof. G. Kołata). Artystka zajmuję się głównie malarstwem 
sztalugowym. Tworzy prace o zróżnicowanej tematyce, posługując 

się różnorodnymi środkami malarskiego wyrazu. Jej obrazy charak-
teryzują się nastrojowością budowaną za pomocą harmonijnej palety 
barw. Wybrane wystawy: 2013 – Wystawa Absolwentów Pracowni 
Malarstwa, Galeria Pod Napięciem; 2010 – Wystawa poplenerowa, 
Galeria Biała Ściana ASP, Łódź

Janina Zaborowska69 
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Gra umysłów i karuzela zapisanych wspomnień  2015

akryl, płótnie, 100 × 100 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 Zalewska70
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Industrialny koń  2015

akryl, płótno, 90 × 80 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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Mister squid  2015

technika mieszana, płyta, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Samouk artystyczny.Absolwent Kulturoznawstwa na Warszawskim 
SWPS.Instruktor kulturystyki. Brał udział w wernisażu „Hochsztaple-

rzy” w Pracowni Wschodniej razem z Martyna Bałką, Karoliną Pietrzyk 
i Beatą Pofelską. Aktywny artystycznie na ulicy.

Maciej Zych (Millionerboy)72
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