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tel.: 22 828 96 98, tel. kom. 603 949 004
e-mail: mlodasztuka@sda.pl; warszawa@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 10 WRZEŚNIA

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 
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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 lub przesłać e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż  
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem na nr. konta: BANK ZACHODNI WBK SA:  
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559. 

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji  
w katalogu

Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

ZLECENIE LICYTACJI

młodasztuka

SDA GWARANTUJE POUFNOŚĆ 
DANYCH OSOBOWYCH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULAMIN
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ARTYSTA NA START
Mirella Stern  54

Całe moje malarstwo nazwałabym jedną, wielką rozmo-
wą. W fazie tworzenia jest to moja rozmowa z samą sobą. 
Powstaje obraz. Rozmowa jest kontynuowana, tym razem 
pomiędzy pracą a człowiekiem po drugiej stronie obrazu, 
który akurat chciał się przed nim zatrzymać. 

Co jest tematem rozmowy? Ogólnie rzecz ujmując: człowiek, 
a może lepiej: istota ludzka. Na swoje własne potrzeby rozu-
miem ją jako pełny obraz człowieka, z jego doświadczeniami, 
zachowaniami, przeżyciami, emocjami, marzeniami, frustra-
cjami, niewypowiedzianymi słowami, karmą i tym podobnym. 
Obserwuję istoty i czasem jakieś wydarzenie lub któreś z ich 
lub moich zachowań, obudzi moje zainteresowanie. Wtedy 
zatrzymuję się na moment, powstaje obraz, stop klatka. Jest 
czas i przestrzeń na refleksje. Wykonana przy okazji praca 
staje się komentarzem do zaistniałej sytuacji i zarazem głosem 
w rozmowie o życiu.

Moim życiem rządzą dwie miłości: wschodnie sztuki wal-
ki i malarstwo oraz dwie „podmiłości”: teatr lalek i plakat. 
Wszystkie te miłości przenikają się i wpływają na mój warsztat 
pracy jak i na sposób wypowiedzi artystycznej. Sztuki walki 
mają pewne odbicie w sposobie mojej pracy: idea, jeden cel 
i szybka realizacja najprostszą drogą,. Dlatego też korzystam 
z farb akrylowych, a zważywszy na fakt, że nie potrafię two-
rzyć kilku prac jednocześnie, to technika farb szybkoschną-
cych jest tu bardzo pomocna. Jeśli chodzi o teatr fascynuje 
mnie scenografia teatralna, która poprzez ograniczoną prze-
strzeń, wymusza na widzu skupienie na każdym scenograficz-
nym detalu, mającym znaczenie dla całości przekazu. To samo 
jeśli chodzi o lalkę teatralną – dzięki zniekształceniom, prze-
rysowaniom formy oraz atrybutom dodanym, otrzymujemy 
dodatkowe pozawerbalne treści, informacje naprowadzające. 
Takie zabiegi teatralne wykorzystuję w swoim malowaniu. 
Proste drewniane lalki, zostają umieszczone w konkretnej 
przestrzeni i odgrywają jakąś scenę będącą ilustracją z życia, 
a całość przekazu domyka tytuł. I tu wychodzi moja słabość 
do plakatu teatralnego, a w szczególność do starej szkoły 
polskiego plakatu. Zawsze fascynowało mnie to, że  w tak 
niewielkiej artystycznej formie można przekazać tak wiele tre-
ści, bazując tylko na połączeniu słowa, obrazu i skojarzeniach 
przytomnego umysłu. 

Urodziłam się w latach siedemdziesiątych. 
Nie tak znowu odległych ale naprawdę 
innych. Czas płynął trochę wolniej, 
pisało się długie listy i prowadziło takie 
też, bezpośrednie rozmowy. Wyrosłam 
w rodzinie, w której rozmawiało się 
dużo (nie mylić z mówiło) i najwyraźniej 
pozostała we mnie taka potrzeba. 
Nieustająca chęć prowadzenia dialogu, 
opowiadania, słuchania i autorefleksji. 
Niedobory tych potrzeb w organizmie 
uzupełniam dzięki malowaniu. 

Choć raz poza horyzont, 2013, technika własna, akryl, płótno, 50 × 70 cm
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I tak czerpiąc stąd inspiracje - maluję sobie, rozmawiam, oddaję 
jakieś swoje prawdy. Ktoś kto ogląda moje obrazy czyta w nich 
swoje prawdy. Parafrazując fragment tekstu jednego z moich 
ulubionych dramaturgów, Luigi Pirandello: „I jakże możemy się 
porozumieć, proszę pana, jeżeli obrazom, które maluję nadaję 
znaczenie i wartość według tego, jak się one układają we mnie, 
gdy tymczasem dla innego, który je ogląda, obrazy te nabierają 
z konieczności znaczenia i wartości zależnie od świata jaki w nim 
się znajduje. Zdaje się nam, że się rozumiemy, nie rozumiemy 
się nigdy”.

W moim przypadku, nie zależy mi tak bardzo na rozumieniu się 
wzajemnym, co  tym subtelnym dialogu, wymianie myśli, które 
stają się naszą wspólną inspiracją. Bo akurat, jeśli chodzi o sztukę, 
zawsze byłam przekonana, że prawdą jest to, co nam się zdaje.

oprac. Mirella Stern

Łowca planet, 2013, technika własna, akryl, płótno, 60 × 90 cm

Krótki sen, 2012, technika własna, akryl, płótno, 60 × 90 cm

Romeo i Julia, 2012, technika własna, akryl, płótno, 100 × 100 cm Właściwy klucz, 2013, technika własna, akryl, płótno, 30 × 60 cm
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Bez tytułu IV z serii „Formy barwne”  2015

olej, płótno, 122 × 91 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 Abdulla01 
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K47.618 z cyklu „Zawodnicy”  2015

akryl, płótno, 150 × 110 cm, sygn. na odwrocie

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

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

Adam Bakalarz02
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Szarości V  2015

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: BRUDKOWSKA MILENA, 
SZAROŚCI, 2015

Ur. w 1988 r. w Lublinie. Absolwentka 
Wydziału Artystycznego UMCS, gdzie 
w 2015 r. uzyskała dyplom z wyróżnie-
niem w Pracowni Malarstwa Sztalugo-
wego. Uczestniczyła w wielu wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych. Zaj-
muje się głównie malarstwem olejnym, 
rysunkiem oraz instalacją. Motywem 
przewodnim jej prac są wizerunki jej 
własnego obuwia, prywatnych przed-
miotów oraz szersze ujęcie postaci 
w postindustrialnym obrazie.

Linear  2015

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

Artysta pracujący pod tym pseudonimem. 
Brał udział w wielu wystawach i konkursach 
sztuki współczesnej. W ostatnich latach 
maluje obrazy zbliżone do nurtu optical 
art. W swych pracach kładąc nacisk na ko-
lory, ich wzajemną relację i oddziaływanie 
na percepcję wzroku. Obrazy przedstawia-
ją proste formy geometryczne, pojedyncze 
lub zmultiplikowane. Prace artysty bywają 
więc minimalistyczne, co jednak często 
zmienia się przez zwielokrotnienie i boga-
tą kolorystykę.

Milena 
Brudkowska03

Campio04
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Pamiętniki z krainy czarów VIII  2015

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

W latach 2009–2015 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP we Wro-
cławiu 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 otrzymywała stypendium rektorskie 
dla najlepszych studentów. Wybrane wystawy: 2011 – Wystawa ma-
larstwa, Browar Mieszczański, Wrocław; 2012 – Wystawa malarstwa, 
Galeria N..., Jelenia Góra; 2012 – Wystawa malarstwa, Galeria Pod 
Brązowym Jeleniem, Jelenia Góra; 2013 – Wystawa malarstwa, Krakauer 
Haus, Norymberga (Niemcy); 2014 – Wystawa malarstwa, Accademia 
di Belli Arti di Brera, Mediolan (Włochy).

Michalina Choroszczak05

Bez tytułu  2014/2015

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

Ur. w 1992 r. Obecnie student IV 
roku malarstwa naWydziale Arty-
stycznym UMCS w Lublinie. Inspi-
racji malarskich – rytmów, świa-
tła, koloru poszukuje w naturze. 
Na płótnach przedstawia bliskie 
sobie wnętrza (pracownię, miesz-
kanie), krajobraz zaobserwowany 
w drodze do nich, a także martwe 
natury. Obrazy maluje dość dłu-
go, ciągle je przemalowując, gdyż 
rzadko kiedy obraz jest w stanie 
w pełni go zadowolić. Wybrane 
wystawy: 2015 – wystawa zbio-
rowa „Przestrzeń intermedialna“, 
Galeria Kont, Lublin; 2014 – wysta-
wa indywidualna, Galeria Jednego 
Obrazu, Lublin; 2014 – wystawa 
zbiorowa Koła Malarskiego „Nie 
pamiętam“, ACK „Chatka Żaka“, 
Lublin; 2014 – wystawa zbiorowa 
„Pokaż co masz“, Kazimierski Ośro-
dek Kultury Promocji i Turystyki, 
Kazimierz Dolny; 2013 – wystawa 
zbiorowa Koła Malarskiego LSP im. 
C.K. Norwida „Krój niezdefiniowa-
ny“, Lublin.

Jan Chwedoruk06
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Historia z pewną kobietą 
i czortem  2015

olej, akryl, płótno, 140 × 80 cm, sygn. p.d.: 
Maciej Cieśla oraz na odwrocie: Maciej Cieśla 
2015

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku ma-
larstwo. W okresie studiów rozwijał umiejętno-
ści w zakresie malarstwa abstrakcyjnego oraz 
ekspresji o tematyce animalistycznej, która była 
tematem dyplomu. Po ukończeniu studiów 
kontynuował ścieżkę artystyczną poszukując 
rozwiązań artystycznych i technicznych, obej-
mujących także tematykę ekspresji w pejzażu 
miejskim. W 2014 r. przeniósł wartości tech-
niczne wyniesione z dotychczasowych poszuki-
wań na malarstwo surrealistyczne. W ostatnim 
czasie wyklarował swój charakterystyczny styl, 
łącząc ze sobą doświadczenia surrealistyczne 
oraz ilustracyjne z formami ekspresywnymi 
i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń trak-
tuje lekko, utrzymując kierunek gestu oraz za-
chowując warunki poprawnego operowania 
kompozycją.

Art Patron  2015

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

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 Cieśla07

Damian Cosma08
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Słońce na 
horyzoncie  2015

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

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

Królowa Margo  2015

litografia barwna, tusz, piórko, 
100 × 70 cm, sygn. p.d. oraz na 
odwrocie

Ur. 1987 rok w Namysłowie. W 2007 r. 
ukończyła LP im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Jeleniej Górze w specjalizacji: snycerstwo. 
Studentka UŚ w IS w Cieszynie na kierunku: 
grafika. Jest w  trakcie realizacji dyplomu 
magisterskiego. Dyplom licencjacki zre-
alizowany w pracowni litografii dr hab. 
Krzysztofa Pastuły oraz w pracowni pro-
jektowania graficznego prof. UŚ dr hab. 
Ryszarda Pielesza. Brała udział w wysta-
wach:  2013 – wystawa Koła Artystyczno 
– Naukowego Litografów „Kurant”, Galeria 
„Na Starówce”, Żory; 2012 - „Graficy z po-
łudnia” Bydgoszcz. 

Monika Dałek09 

Maria 
Domalewska10 
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Animozje  2015

olej, akryl, płótno, 130 × 100 cm, 
sygn. p.d.: And. Domżalski

Wszechstronny artysta – malarz, grafik, 
scenograf, architekt. Ukończył malarstwo 
w gdańskiej ASP, w pracowni prof. J. Żu-
ławskiego. 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, Niemcy, USA). Wybrane wysta-
wy: 2008 – Galeria Midea Bis, Warszawa; 
2005 – The Galery Wawgh, Los Angeles 
(USA); 1987 – Michael Kazan, Nowy Jork 
(USA).

Przemiany 5  2013

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakow-
skiej ASP. W 2009 r. obroniła dyplom w pra-
cowni prof. Jacka Waltosia. Stypendystka 
Ecole Nationale Superieure des Beaux- Arts 
w Paryżu, w ramach programu Sokrates-Era-
smus. Od 2014 r. jest uczestniczką środowi-
skowych studiów doktoranckich karkowskiej 
ASP. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
rysunkiem i fotografią. W twórczości artystki 
dominuje surrealizm, zwłaszcza idea łącze-
nia w swobodny sposób różnych, pozornie 
odległych od siebie światów. Obecnie pracu-
je nad projektem malarskim opartym o tekst 
Alfreda Kubina pt. „Po tamtej stronie”. Wy-
brane wystawy i konkursy: 2014 – wystawa 
pokonkursowa III Triennale Malarstwa Ani-
malis, Galeria MM, Chorzów; 2014 – wy-
stawa pokonkursowa 12 Międzynarodowy 
Jesienny Salon Sztuki – Medal Rektora ASP 
w Krakowie, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski; 
2013 – „Mały format 2013” – nagroda „Pa-
leta” Klubu Malarzy ZPAP OK; 2013 – Galeria 
Dyląg, Kraków.

Andrzej 
Domżalski11 

Blanka Dudek12 
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Sowy II  2015

akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.d.: 
ed2015 oraz opisany na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Upra-
wia malarstwo na płótnie oraz video art. 
Jej obrazy znajdują się w kolekcjach 
prywatnych i firmowych. Ważniejsze 
nagrody i wystawy: 2015 – finalistka 
konkursu Anonymous Drawings, Gale-
rie Nord, Berlin; 2015 – nominacja do 
Nagrody Artystycznej w ogólnopolskim 
konkursie Nowy obraz/Nowe spojrze-
nie, Uniwersytet Artystyczny, Poznań; 
2014 – Mediations Biennale Inn., Po-
znań; 2014 – finalistka 2,3 i 5 rundy 
międzynarodowego konkursu ArtSlant, 
USA; 2014 – wyróżnienie w konkursie 
„Postawy” II edycja, Wrocław; 2014 – 
III Międzynarodowa Wystawa Sztuki 
w Nyiracsad, Węgry; 2013 – Strangers 
in Paradise, Amsterdam; 2013 – Prix de 
Peinture 2013, Paryż; 2013 – pokaz gru-
powy, Galeria Brenart, Bruksela; 2013 
– finalistka konkursu malarskiego „Po-
stawy” I Wrocław; 2013 – dwukrotne 
wyróżnienie obrazu przez kurator Ga-
lerii Saatchi Art; 2013 – wystawa zbio-
rowa, Woliery 7, Muzeum Współczesne, 
Wrocław.

Edyta Duduś13 

Zamgliste metropolis I  2015

technika własna, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: 
A. Fronczak 15

Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział 
w 39 wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie, 
Toruniu, Koszalinie, Słupsku, Bydgoszczy, Włocławku, 
Ciechocinku, Paryżu, Detroit, Chicago, a także w oko-
ło 90 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą 
(Dania, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandia, Serbia, 
Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 50 kon-
kursów o charakterze ogólnopolskim, regionalnym, 
jak również międzynarodowym. Na swoim koncie ma 
liczne nagrody i wyróżnienia, a jego prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych oraz w instytucjach pań-
stwowych i muzealnych.

Andrzej Fronczak14 
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Człowiek walczący nr 9  2015

technika mieszana, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Iwona Gabryś

W 2009 r. ukończyła Policealne Studium w Plastycznym Collage 
w Warszawie na kierunku projektowanie i dekorowanie wnętrz. 
W l. 2009–2012 Studiowała w KSP w Kazimierzu Dolnym (filia Wy-
działu Artystycznego UMCS w Lublinie) na kierunku grafika. Następnie 
kontynuowała naukę na kierunku grafika na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. W 2014 r. obroniła dyplom magisterski oraz aneks 
z malarstwa. Stypendystka rektora UMCS. Zdobywczyni wielu na-
gród i wyróżnień m.in.: I miejsce w konkursie na plakat promujący 

rozwój technologii gazu skroplonego (LNG). Wybrane wystawy: 2014 
– IV Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew, Galeria SOCATO, Wrocław; 
2011 i 2013 – IV i VI Konkurs malarski Zadra 2011 i 2013, Galeria 
Zadra, Warszawa; 2013 – Wiersz+, Sopot; 2013 – Inspiracje Colo-
rovo, Galeria ABC Data, Warszawa; 2012 – Autoportret z …, Lublin; 
2012 – Świat bez dyskryminacji, Koszalin; 2011 – Inspiracje Marią 
Curie-Skłodowską, Lublin.”

Iwona Gabryś15 
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Parasole nr 2  2015

akwarela, tusz, papier, 38 × 50 cm, 
sygn. p.d.: Gniazdowski 2015 i na 
odwrocie: PARASOLE NR 2 |KAROL 
GNIAZDOWSKI

Ur. w 1991 r. w Warszawie. Jest inicja-
torem i współtwórcą nieformalnej grupy 
malarskiej, działającej w l. 2010–2012 
pod nazwą Tymczasowa Robocza Grupa 
Akwarelowa.

St. Gianni V  2013

akryl, płótno, 55 × 46 cm, sygn. 
p.d.: B. JARMOLIŃSKI oraz na 
odwrocie

Urodzony w Łodzi - ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych im. Wł. Strze-
mińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał 
w 2001 roku w Pracowni Intermedia 
oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa 
prof. Romany Hałat. Ma w swoim 
dorobku kilkanaście wystaw indywi-
dualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. 
Z powodzeniem brał udział w Au-
kcjach Promocyjnych organizowa-
nych przez Rynek Sztuki. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem i sztuką 
wideo.

Karol 
Gniazdowski16 

Bartłomiej 
Jarmoliński17 
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En la Sombra  2011

akryl, deska, 50 × 36 cm, sygn. p.d.: Michał Janicki

W 2006 r. ukończył LP im. M. Rościszewskiej w Płocku pod kierunkiem 
prof. J. Mazusia i prof. A. Lewandowskiej. W l. 2009–2012 pracował 
nad serią obrazów „Havana”. Inspiracje artystyczne czerpie z architek-

tury kolonialnej i renesansowej. Obrazy artysty oddają klimat starych 
historycznych miast i małych miasteczek. Przedstawia w nich zabu-
dowę oraz sceny rodzajowe z różnych stron świata.

Michał Janicki18 
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Środek lata  2015

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

Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we 
Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił w Browarze Mieszczańskim we 
Wrocławiu instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył 
nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie 

„Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą.Łukasz Jankiewicz inspi-
ruje się impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach przez po-
łączenie intensywnych barw. Brał udział w wielu wystawach w kraju 
i za granicą, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.

Łukasz Jankiewicz19



18

Widok z okna
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d. Magdalena 
Jankowska

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. So-
pocianka, obecnie mieszka i tworzy w Warszawie. Artyst-
ka maluje obrazy olejne i akrylowe na płótnie, korzystając 
z technik laserunkowych, dzięki czemu obrazy uzyskują głę-
bię. Tematyka prac artystki odnosi się do osobistych przeżyć 
i wspomnień. Duże formaty, żywe kolory, kontrasty i charak-
terystyczne cienie, przenoszą nas w radosny, pełen słońca 
i przestrzeni świat Magdaleny. Obrazy artystki znajdują się 
w prywatnych 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.

Niejasna sposobność  2015

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

Absolwentka LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie, które 
ukoczyła na specjalizacji wyroby unikatowe oraz Kra-
kowskich Szkół Artystycznych na kierunku Projektowanie 
Wnętrz i Przestrzeni. Studiowała Grafikę Komputerową 
w Mediach w WSIiZ w Rzeszowie. Obecnie jest studentką 
grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. W malarstwie 
interesuje się ukrytymi emocjami zawartymi w twarzach 
portretowanych osób. Jej uwaga skupiona jest głównie 
na człowieku. Zajmuje się także projektowaniem i aran-
żacją wnętrz, jak również poszerza wiedzę w zakresie 
fotografii analogowej. Brała udział w wystawach zbio-
rowych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą.

Magdalena 
Jankowska20 

Dominika Jasińska21 
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Nadzieja  2015

olej, płótno, 60 × 120, sygn. p.d.: ŁUKASZ KAMIŃSKI 2015

Artysta znany również jako „Kresopotomek Malowniś na diamen-
towym szlaku”. Zajmuje się działalnością o charakterze plastycznym 
odkąd pamięta. Rdzeniem jego twórczości jest malarstwo ścienne. 
Zajmuje się również rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Bezpo-

średnio po ukończeniu edukacji podjął pracę złotnika. W malarstwie 
sztalugowym rezprezentuje bezkompromisową odmianę surrealizmu 
symbolicznego, w życiu umiarkowany caravaggionizm.

Łukasz Kamiński22
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Sopot  2015

akryl, płótno, 50 × 60 cm (owal), sygn. na odwrocie

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

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

Natalia Karasińska23 
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Agawa  2015

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Artysta urodził się w 1988 r. 
w Radomiu. Dyplom z malarstwa 
ukończył w pracowni Prof. Ewy 
Pełki. Głównymi tematami ob-
razów są: portret oraz martwa 
natura. Artysta traktuje swoją 
sztukę głównie jako możliwość 
samodoskonalenia poprzez po-
znawanie nowych zagadnień 
warsztatowych

Michał 
Kaszewski24 

Bad Horsie  2015

technika własna, płótno, 
100 × 130 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. 
W latach 2008 – 2013 uczęsz-
czał do wrocławskiej ASP, gdzie 
obronił dyplomy w pracowni 
malarstwa i rysunku prof. Woj-
ciecha Lupy i dr. Łukasza Hu-
culaka; w pracowni malar-
stwa prof. Stanisława Kortyka 
i dr. Michała Sikorskiego oraz 
w pracowni rysunku prof. Prze-
mysława Pintala. Wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany był 
w konkursach artystycznych. 
Brał udział w wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. 
Wybrane wystawy: 2012 – Wy-
stawa indywidualna, Galeria 
DNA, Wrocław; 2012 – Wysta-
wa pokonkursowa „Drawing 
Osten”, Skopie, Macedonia; 
2012 – Wystawa indywidualna 
„Elementy większej całości”, 
Galeria MD_S, Wrocław; 2012 
– Wystawa zbiorowa „Blisko-
znacznie”, ASP, Gdańsk; 2011 
– Wystawa pokonkursowa 
Triennale rysunku, Muzeum Kre-
sów, Laczów; 2010 – Wystawa 
indywidualna, MOK, Kłobuck.

Grzegorz 
Klimek25 
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Możdżer  2012

olej, płótno, 95 × 95 cm, sygn. p.d.: KNOP oraz 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 Knop26 
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Nuna  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 Kołtan27



24

Truly Sharp Jam  2015

akryl, płyta, 93 × 103 cm, sygn. 
p.d.: P.I.K 2015 oraz opisany na 
odwrocie

Mieszka i tworzy w Gdyni. Nieistotne 
są dla niego fakty z życiorysu bo nie 
o to chodzi w malarstwie. Zatem do 
właściwego odbioru jego malarstwa 
nie jest konieczna znajomość jego 
biografii, gdyż biografia ta ujawnia 
się niejako sama- przemawiając po-
przez płótna językiem wyjątkowym, 
specyficznym i indywidualnym, 
a przecież jednak znanym i rozpozna-
walnym. 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 uni-
wersalności ich przekazu- właśnie to 
odniesienie do doświadczenia ogól-
noludzkiego sprawia, iż czynią one 
takie a nie inne wrażenie i w prze-
ciwieństwie do wielu dzieł współ-
czesnych nie są „sztuką dla sztuki” 
i zachowują autentyzm, wchodząc 
w nieustanny dialog między twórcą 
a odbiorcą. Prawdziwy twórca szcze-
ry, który tworzy to, co jest dla niego 
ważne, a nie dla pieniędzy. Nie su-
geruje 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 ar-
tysty poczucie wyjątkowości. Sztuka 
to przeciwieństwo marketingu.

PREmedytacja  2013

pastel, karton, 65 × 100 cm 
(w oprawie 75 × 110 cm), sygn. 
u dołu

Architekt, redaktor, mieszka we 
Wrocławiu. Od wielu lat specjali-
zuje się w rysunku pastelą. Poprzez 
cielesną dynamikę, kontrasty, bu-
duje obrazy, niczym reżyser teatral-
ny swoje spektakle. Surrealistyczną 
akcję, napięcie, uzupełnia kolorem, 
walorem kreski, formatem i kom-
pozycją. Malarstwo jest dla niego 
sposobem myślenia. Zazwyczaj 
wie, co chce narysować, ale najcie-
kawsza jest dla niego improwizacja 
prowadząca do niespodziewanie 
nowego wizerunku obrazu. O swo-
jej twórczości nie lubi rozmawiać, 
bo, jak mówi: „po to maluję, by 
widz sam mógł sobie je interpreto-
wać i opowiadać”. Autor i uczest-
nik wielu wystaw indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Wykonał szereg projektów plaka-
tów dla Opery Wrocławskiej.

Piotr Ignacy 
Kopczyński28

Aleksander 
Korman29 
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After falling going up  2015

olej, płótno, 100 × 73 cm, sygn. p.d. oraz opisany na odwrocie

Architekt, wprawny rysownik, ilustrator oraz akwarelista. Od po-
czątku wiodącym nurtem był dla niego hiperrealizm (w tej stylistyce 
powstało wiele udanych dzieł). Obecną twórczość najtrafniej defi-
niują same prace. Oparte na silnym warsztacie architektonicznym 
i doświadczeniu, zyskują na wierności przełożenia rzeczywistości na 
papier, jednocześnie oddając klimat prezentowanej przestrzeni oraz 
całokształt walorów wizualnych ujęcia. W swoich pracach skupia się 
na relacji wielu aspektów, takich jak relacje form, światła i cienia, 
proporcji i innych. Pomimo młodego wieku ma na swoim koncie 

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

Bartłomiej Koter30
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Ptaki z jednego gniazda  2015

akryl, werniks, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: KAROLINA KUCHARSKA 2015

Ur. w 1980 r. Mieszka i tworzy w Warszawie. Malując nie używa pędzli, jedynie 
szpachelki. Swym pracom nadaje wyrazistość za pomocą węgla i pasteli. Brała 
udział w wystawach w Służewieckim Domu Kultury i Domu Kultury Imielin.

Origami Geisha V  2015

akryl, płótno, 110 × 30 cm, sygn. l.d.: MK oraz na odwrocie

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

Karolina Kucharska31 

Marta Kurczyńska32 
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City II  2014

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

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

Venus II  2015

akryl, płótno, 73 × 92 cm, sygn. 
l.ś.: MŁ015 „Venus” oraz opisany na 
odwrocie

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 także w projekto-
waniu graficznym. Żyje i tworzy w głuszy 
ziemi płockiej.”

Lily Woo33

Małgorzata 
Łodygowska34 
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Kobiece rozmowy  2015

akryl, płótno, 110 × 75 cm, sygn. l.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 Magda35 
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Czarna torba  2014

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

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. Miał 21 wystaw indywidualnych 
i brał udział w ponad 150. wystawach malarstwa. Jego prace znajdują 

się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie oraz 
w kolekcjach sztuki w Polsce, USA i Niemczech.

Jan Wojciech Malik36
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Il vicolo veneziano  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 Ak-
tywności Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazynie Sztuk prowadzi 
zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych. Realizuje projekty spo-
łeczne, artystyczne i kulturalne w ramach Stowarzyszenia Wspierania 
Aktywności Twórczej FreeArt, którego jest prezesem.

Jacek Malinowski37

Zakonnice grające w palanta z cyklu „Déja vu”  2008

olej, płótno, 140 × 190 cm, opisany na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, który ukoń-
czyła z wyróżnieniem w 2008 r. Dyplom obroniła w pracowni malar-
skiej Krzysztofa Bartnika. Mieszka w okolicach Lublina, gdzie prowadzi 
własną pracownię artystyczną. Artystka ma na swoim koncie liczne 
nagrody i osiągnięcia, m.in.: 2014 i 2015 – Stypendium Marszałkow-
skie w dziedzinie twórczości artystycznej, Lublin;  2008 – I Nagroda 
Rektora za najlepszy dyplom; 2008 – Wyróżnienie dziekańskie w kon-
kursie „Autograf”, Lublin; 2006 – Wyróżnienie w Międzynarodowym 
konkursie studenckim Autoportret, Stalowa Wola; 2006 – „Finałowa 

100”, Obraz Roku 2005, Warszawa. Wybrane wystawy indywidualne: 
2014 – 8 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa; 2014 – 
Międzynarodowe Triennale Malarstwa Animalis, Chorzów; 2013 – Mię-
dzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2013 – „Koniec człowieka” 
II Piotrkowskie Biennale Sztuki, Piotrków Trybunalski; 2009 – „I love 
You…” malarstwo, Galeria Biała, Lublin; 2008 – „Autograf” wystawa 
pokonkursowa, Zamek Lubelski, Lublin; 2008 – „Déjà vu”, malarstwo, 
Galeria Es, Międzyrzec Podlaski oraz Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 
2007 – „Między nami”, malarstwo; Galeria Podlaska, Biała Podlaska.

Angelika Milaniuk-Mitruk38 
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Lapis lazuli  2015

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

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale cera-
miki i szkła. Malarstwo studiowała w pracowni 
prof. K. Jarodzkiego. W jej każdej pracy widać 
umiłowanie do materii przestrzennej (cerami-
ki). Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura oraz 
często używane różne odcienie złota nadają spe-
cyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym 
obrazom. Jej prace znajdują się w kolekcjach róż-
nego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych 
w kraju jak i za granicą

Queen of the 60’s  2015

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d. oraz na 
odwrocie

Młoda projektantka, artystka specjalizująca się w gra-
fice komputerowej (malarstwo cyfrowe, animacja, 
projektowanie 2 i 3D). Laureatka wielu nagród 
i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynaro-
dowych. Zainspirowana sztuką street artu wplata 
w nią motywy zwierzęce i kobiece. Jej zamiłowanie 
do kolorów metalicznych przywodzi na myśl sztukę 
aztecką. Obrazy porywają intensywnością kolorów, 
często są to kompozycje o charakterze dekoracyjnym. 
Swoje prace publikuje pod pseudonimem cakeQme.

Joanna Misztal39 

Monika Mrowiec40
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Ulotność z cyklu „Pory roku”  2015

tempera, akryl, deska, 60 × 30 cm, sygn. p.d.: KAMIL NIEWIŃSKI 2015

Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu. 
W trakcie nauki reprezentował szkołę na VII Ogólnopolskim Prze-
glądzie Rysunku Malarstwa i Rzeźby. W 2012 r. zdobył Grand Prix 

na I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Śladami Kulisiewicza – 
szkice z podróży”. Od 2013 r. jest studentem wrocławskiej ASP na 
Wydziale Rzeźby.

Kamil Niewiński41 
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Kształtowanie  2015

tempera żółtkowa, płótno, 90 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1982 r. w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł mgr pedagogiki 
resocjalizacyjnej na UW. W 2012 r. ukoczyła APS im. M. Grzego-
rzewskiej w specjalności arteterapia. Dyplom malarski zrealizowała 
w pracowni prof. M. Wróblewskiej. Artystka zajmuje się malarstwem 
sztalugowym i ściennym oraz grafiką. Jej prace znajdują się w ko-
lekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy: 2012 – 

wystawa zbiorowa, Malarstwo Magistrów Edukacji Artystycznej APS, 
CPK Praga Południe, Warszawa; 2012 – wystawa zbiorowa, Wystawa 
dyplomowa studentów, Instytut Edukacji Artystycznej APS, Warszawa; 
2006 – wystawa indywidualna, Moje letnie klimaty, Stara Papiernia, 
Konstancin – Jeziorna.

Małgorzata Nuit42
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Rybobranie  2015

technika własna, płótno, 
40 × 50 cm, sygn. i dat. na 
odwrocie: Natalia Pastuszenko 
2015

W 1996 r. ukończyła Wydział 
Architektury UAS w Kijowie, 
w pracowni prof. I. Szpary. Zaj-
muje się grafiką, malarstwem, 
ilustracją książkową oraz pro-
jektowaniem wnętrz. Prowadzi 
zajęcia plastyczne z dziećmi. 
W 2007 r. była stypendystką 
programu „Gaude Polonia” 
Ministra Kultury RP. W 2010 r. 
jako ilustrator współpracowała 
z pismem Zwierciadło (ilustra-
cje do powieści filmowej Ma-
cieja Stuhra). Obecnie mieszka 
i pracuje w Kijowie. Brała udział 
w licznych wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w Ukra-
inie, Polsce, Niemczech, Słowacji 
i w Czechach.

DSC_8001  2015

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

Ur. w 1989 r. Absolwentka kierun-
ku malarstwa na ASP w Katowicach. 
Dyplom magisterski w pracowni 
malarstwa prof. I. Walczaka obro-
niła z wyróżnieniem. Laureatka 
Nagrody Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Statuetki Srebrna 
Ostroga oraz Nagrody Kwartalnika 
Artystycznego EXIT na 23. Ogól-
nopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych „PROMOCJE 2013” w Ga-
lerii Sztuki w Legnicy. Wielokrotna 
stypendystka Rektora ASP w Kato-
wicach. Zajmuje się malarstwem 
i grafiką. Wybrane wystawy: 2014 
– Wystawa zbiorowa malarstwa, 
Art-galeria, Bytom; 2013 – Wysta-
wa indywidualna „Print_SCREEN”, 
Galeria Aya, Katowice; 2013 – Wy-
stawa indywidualna w galerii Art-
-Galeria, Bytom; 2012 – Wystawa 
zbiorowa „Kulik/Piotrowicz/Walczak 
– Tylko painting”, Galeria Bibu, Ka-
towice.

Natalia Pastuszenko43 

Katarzyna 
Piotrowicz44 
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Pomarańcza Ona  2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.g.: 
Piotrowski oraz na odwrocie

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Pozna-
niu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w pracowni prof. Kowalskiego w 2004 r. 
Trzykrotny stypendysta Prezydenta Miasta 
Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. 
Uczestnik wielu plenerów malarskich oraz 
wielu innych przedsięwzięć artystycznych. 
Prowadzi warsztaty artystyczne. Zajmuje 
się książką art., akcjami plenerowymi 
i ceramiką. Wybrane wystawy: 2014 – 
Wystawa indywidualna, Galeria Szklana 
Zator; 2014 – Wystawa indywidualna, 
Galeria Weissa, Kalwaria Zebrzydowska; 
2014 – Galeria Epicentrum, Chełmek; 
2011 – Wystawa indywidualna, Galeria 
BWA, Gorzów Wlkp.; 2011 – Wystawa 
indywidualna „Formyme”, Galeria Sztuki 
R7, Andrychów; 2009 – Galeria Arspro-
toto, Erlangen, Niemcy.

Powitanie  2015

olej, płótno, 115 × 55 cm, sygn. p.d.: Porada 2015

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. Inspi-
racje 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 
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 indywidualna, 
Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 – wystawa indywidualna, Art 
Bar 25, Kraków.

Grzegorz L. 
Piotrowski45

Paweł Porada46 



36

Serce  2015

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: 
BSP 2015 oraz opisany na odwrocie

W 2011 r. ukończyła studia na Wy-
dziale Sztuki UR, gdzie uzyskała dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni 
malarstwa prof. S. Białogłowicza. 
Dwukrotna stypendystka Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 
autorką 13. wystaw indywidualnych, 
brała udział w ponad czterdziestu 
wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą oraz plenerach międzynaro-
dowych. Laureatka nagród, m.in.: 
2012 – Nagroda „Obraz Roku 
2012”, Łańcut; 2012 – Biennale 
Młodych – Sztuki Piękne – nagroda 
w kategorii malarstwo, Radomsko; 
2012 – I miejsce Artist Event „Bel-
le Époque” Bad Gastein, Austria; 
Nagroda Specjalna Muzeum Sztuki 
w Miszkolcu; 2010/2011 – Nagroda 
im. Jerzego Panka – I wyróżnienie za 
dyplom artystyczny Wydziału Sztu-
ki UR; 2011 – II nagroda za zestaw 
obrazów w pokazie poplenerowym 
„Żar” – I Europejskie Dni Dziedzictwa 
na Podkarpaciu. Jest członkiem ZPAP 
oraz Redaktor Naczelną biuletynu in-
formacyjnego rzeszowskiego okręgu 
ZPAP „Sztuka i Życie”.

Portret I  2011

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

W 2005 roku ukończyła PLSP w Nałęczowie. Jest 
absolwentką Wydziału Malarstwa Gdańskiej ASP 
z pracowni prof. Macieja Świeszewskiego, ze 
specjalizacją malarstwo ścienne i witraż w pra-
cowni prof. Jacka Zdybla. Jej prace znajdują się 
w zbiorach polskich oraz zagranicznych. Wybra-
ne wystawy i osiągnięcia: 2014 – stypendystka 
Marszałka Województwa Podkarpackiego; 2013 
– 1 nagroda w międzynarodowym konkursie 
muralowym Mall Wall Art; 2013 – realizacja 
muralu na Galerii Krakowskiej przy współpracy 
z Anną Taut, Wojciechem Wożniakiem, Kamilem 
Kuzko oraz firmą Good Looking Studio; 2013 
– wystawa zbiorowa Nouvelles Metamorpho-
ses 2013, Francja; 2013 – wystawa zbiorowa 
Nouvelles Metamorphoses 2013, Szwajcaria; 
2012 – wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wo-
zownia, Toruń; 2011 – wystawa indywidualna, 
klub Plama, Gdańsk.

Barbara 
Porczyńska47 

Justyna Posiecz- 
-Polkowska48 
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Jej świat zamknięty w bańce  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 Gdyni 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.

Mateusz Rybka49
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Glace myrtille mangue
technika mieszana, płótno, 60 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1977 r. Wychowała się w domu artystów rzeźbiarzy. Studiowa-
ła na Wydziale Malarstwa i Grafiki gdanskiej ASP. Uzyskała dyplom 
w pracowni prof. M. Świeszewskiego w 2006 r. Aktualnie mieszka 
w Genevie, gdzie pracuje i tworzy. Zajmuje sie malarstwem, dekoracją 
wnętrz, instalacjami obiektów z papieru mache, modą i fotografią. 
Jej sztuka charakteryzuje sie wrażliwosciż, precyzją i wyczuciem świa-

tła, barw i detali. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Polsce i zagranicą. Wybrane wystawy: 2015 – „Horizons”, wystawa 
zbiorowa, Cite du Temps, Geneva; 2015 – „Splash”, wystawa zbio-
rowa, ARTraction, Geneva; 2011 – „Paranoide”, wystawa zbiorowa, 
L`atelier, Geneva.

Dorota Smolana-Tomić50 
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Polyphony  2015

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

W l. 2002–2007 studiował na Wy-
dziale Malarstwa PAT w Krakowie pod 
kierunkiem profesorów: R. Oramusa, 
R. Łaciaka i G. Bednarskiego. W 2008 
r. ukończył Studium Podyplomowe na 
Politechnice Krakowskiej z dziedziny 
Architektury, Konserwacji i Aranżacji 
Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczest-
niczył w wielu krakowskich wystawach 
oraz w Międzynarodowym Plenerze 
w Rawennie w 2007 r.

Sen o Kazimierzu 
M  2015

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

Od 1986 r. zajmuje się twórczością 
artystyczną. Od początku lat 70. 
związany ze sztuką i środowiskiem 
artystycznym. Kolekcjoner sztuki. 
Pomysłodawca i współorganizator 
Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współ-
czesnej na rzecz MKZ Solidarność Zie-
mi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel 
jedynej w Polsce w stanie wojennym 
niezależnej, samofinansującej się, pod-
ziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów 
– od 20 marca 1982 do 13 grudnia 
1982 r. Współwłaściciel podziemne-
go wydawnictwa „Zakaz Zawracania” 
(1985–1986). Inicjator Instytutu Sztuki 
im. Społecznego Protestu z tymcza-
sową siedzibą w Kopenhadze, gdzie 
w 1983 r. zostały wysłane zbiory 
i dokumentacja Galerii Czyszczenie 
Dywanów. Prace wróciły do Polski i na-
stępnie zostały przekazane Muzeum 
Sztuki w Łodzi. W 2011 r. zostały za-
prezentowane wraz z pracami Adama 
Paczkowskiego i Radosława Sowiaka 
na Wystawie Czyszczenie Dywanów, 
która odbyła się w ramach Festiwalu 
Sztuka i Dokumentacja. W 2011 r. od-
była się również wystawa „Dywaniarze 
chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” 
– Archiwa Galerii Czyszczenie dywa-
nów, malarstwo Radosława Sowiaka 
„Sen o Kazimierzu M.” w Centrum 
Kultury Koneser. Jego prace znajdują 
się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi 
oraz w kolekcjach prywatnych.

Dominik 
Smolik51 

Radosław 
Sowiak52 
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NL |PL  2013

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

Ur. 1991, Gdańsk. Absolwentka wydziału malarstwa ASP w Gdańsku. 
Obroniła dyplomu z wyróżnieniem w 2014 r. pod kierunkiem prof. J. 
Ostrogórskiego wraz z aneksem z animacji pod kierunkiem dr. Roberta 
Turło. W roku 2013 studiowała na Royal Academy of Art w Hadze. 
Stypendystka MKiDN w okresie od 2013–2014 i Prezydenta Miasta 
Gdańska w latach 2011–2014. Otrzymała szereg nagród, m.in.: 2015 
– główna nagroda w kategorii Malarstwo na „9th Arte Laguna Prize” 

w Wenecji; 2015 – druga nagroda w konkursie „Ale Sztuka! Młode 
Malarstwo Polskie w Krakowie”. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – 
Premio Combat Prize, Museo Civico G. Fattori, Livorno; 2015 – Młode 
Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2014 na ASP w Gdańsku, Gdańsk; 
2014 – „Biennale Gdańskie”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2014 
– BlackOut, ISW, Gdańsk; 2012 – „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, 
Wrocław; 2012 – „Last Minute”, Galeria Spotkań WOAK, Toruń.

Noemi Staniszewska53 
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Wielkie wojny małych chłopców  2015

akryl, technika własna, 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 Stern54
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Temporales de 
viento  2015

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

Absolwentka ASP we Wrocławiu oraz w Kra-
kowie. W 2003 r. obroniła dyplom z malar-
stwa w pracowni S. Rodzińskiego. Brała udział 
w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: 2009 
– Browary Mieszczańskie, Wrocław; 2003 – 
Pałac Sztuki, Kraków; 2002 – Bunkier Sztuki, 
Kraków oraz indywidualnych: 2009 – Cafe 
Traiteur, London; 2009 – Galeria OkiDoki, 
Berlin; 2008 – Camden Art Gallery, Londyn; 
2006/2008 – Hause Jungfried, Lahnstein, 
Niemcy.

WINDY SUMMER  2015

akryl, płótno, 80,5 × 65 cm, sygn. na 
odwrocie

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 zbiorowych w całej Polsce. Finalistka kon-
kursu „Oskary Fashion”. Udział w licznych 
wystawach zbiorowych (2000–2006): 
Radom, Poznań, Cieszyn, Kraków, Nowy 
Wiśnicz, Łódź, United Kingdom, Sztok-
holm. Kilka wystaw indywidulnych: 2004 
r. – w Galerii Forum w Łodzi; 2005 i 2008 
r. – w budynku Polskiej Akademii Nauk, 
Klub Nauczyciela, Łódź; 2012 r. – wysta-
wa rysunku, malarstwa, grafiki, Galeria 
Chełm, Chełm.

Agata Strzałka55 

Marta Szarek56
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Północna wiosna  2015

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

Ur. w 1955. Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplo-
mowe Studium Filmu Animowanego w PSTiF w Łodzi. Grafik, reżyser, 
autor opracowań plastycznych i producent. Zrealizował 30 filmów 
krótkometrażowych i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych fe-

stiwalach filmowych w Polsce i za granicą, otrzymując na nich nagrody 
specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową 
i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.

Longin Szmyd57
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W gąszczu emocji  2014

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

Malarz, poeta, instalator form prze-
strzennych, performer, wokalista, kurator. 
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta 
College of Art w Londynie oraz absolwent 
UG.Pomysłodawca, organizator i uczest-
nik Europejskiej Galerii Malarstwa Ścien-
nego – Węzeł Kliniczna w l. 2000–2005. 
Twórca kolekcji malarstwa wielkoforma-
towego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, 
os. Młyniec). Współtwórca trójmiejskiej 
formacji artystycznej Pracownia Ludzie 
Gdańsk oraz malarskiej grupy SAM im. 
Vincenta van Gogha.

Edi  2015

olej, akryl, płótno, 90 × 90 cm, 
sygn. na odwrocie: „Edi” Hono 
Św. 2015

Ur. w 1977 r. Absolwentka PLSP 
w Nałęczowie oraz malarstwa 
na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie, który ukończyła z wy-
różnieniem dziekańskim za pra-
cę zatytułowaną „Scheda“ (luty 
2015 r.). Wybrane wystawy: 2015 
– wystawa indywidualna „Scheda“, 
GOKSIR, Niedrzwica Duża; 2015 
– wystawa dyplomowa „Sche-
da”, galeria UMCS, Lublin; 2014 
– wystawa stypendialna „Folklor 
Lubelszczyzny”, Stypendium Ar-
tystyczne Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego; 2013 – wystawa 
indywidualna „IMAGO“, „Sala 
Kolumnowa” GOKSIR, Niedrzwica 
Duża oraz „Cafe Galeria”, Sando-
mierskie Centrum Kultury, Sando-
mierz; 2012 – wystawa zbiorowa 
poplenerowa „Paleta rozmaitości“, 
galeria „Na Płocie”, Górecko Stare.

Piotr Szwabe58

Honorata 
Świderska59 
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Marianna śniła o rozkoszy  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odrocie: T. Tajak 
2015 Równe

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Kro-
śnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szko-
łach Artystycznych oraz Edukację Artystyczną w zakresie 
sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
W 2014 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się ma-
larstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją kul-
tury. 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.

Nieobecność  2015

olej, płótno, 92 × 73 cm, sygn. p.d. i na 
odwrocie: TATAI

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie obroniła 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. K. Skarb-
ka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia 
malarstwo sztalugowe, rysunek i fotografię. 
Malarstwo jest dla niej podróżą, poszukiwaniem 
i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie miejsca-
mi granicznymi w kondycji człowieka, na styku 
różnorodnych kultur, pomiędzy realizmem i sym-
bolizmem. Nie utożsamia się z żadnym nurtem. 
Bierze udział w wystawach pokonkursowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą.

Tomasz Tajak60 

TATAI61
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Top Rider  2015

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 
znakiem autorskim oraz opisany na odwrocie

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Byd-
goszczy oraz Architektury na Politechnice Po-
znańskiej. Związany ze sztuką graffiti. Po kilku 
latach nieobecności powraca z serią malarstwa 
sztalugowego.

Adrian Tkaczyk62 

Fragment 312  2015

technika własna, akryl, płótno, 50 × 100 cm, sygn. l.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 Tomalak63 
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Ksymena  2015

akryl, płyta, 93 × 103 cm, sygn. 
p.d.: Magdalena Trocka 2015 
oraz opisany na odwrocie

Urodzona w Gdyni gdzie obecnie 
mieszka i tworzy. W swoich pra-
cach stara się operować pewne-
go rodzaju przekazem, przypisu-
jąc mu znaczenie nie tylko ogólne 
lecz także osobiste. Nadając każ-
dej plamie, płaszczyźnie, kresce, 
każdemu dotknięciu pędzla indy-
widualnego przesłania. To w nich 
kryją się moje nadrzędne wartości 
i osobiste demony. Malarstwo 
jest dla niej jedyną i najtrafniej-
szą formą wypowiedzi, może 
opowiedzieć wszystko, obnażyć 
duszę myśli, najbardziej skrywa-
ne tajemnice. Operuje własnym 
kodem, symbolem, skrótem, aby 
tworzyć dla tego jedynego wyjąt-
kowego odbiorcy.

Jake’s Cafe  2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
l.d.: znakiem autorskim

Absolwent Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie. W 2000 r. uzy-
skał dyplom z wyróżnieniem dzie-
kańskim z malarstwa pod kierun-
kiem W.Wróblewskiego. W latach 
1997–2005 pracował jako plastyk 
w Państwowym Teatrze im. Juliu-
sza 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.

Magdalena 
Trocka64

Andrzej 
Tuźnik65 
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Na krawędzi 
RGB XIV  2015

akryl, płyta, 50 × 50 cm, sygn. 
na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocła-
wiu. Jest stypendystka Fun-
dacji Joana Miro (Hiszpania), 
laureatką IV edycji programu 
stypendialnego Młoda Polska 
MKiDN i stypendystką MKiDN. 
Uczestniczyła w wielu wysta-
wach indywidualnych i grupo-
wych podczas najważniejszych 
prezentacji grafiki współczesnej. 
Jest artystką multimedialną – 
uprawia grafikę warsztatową, 
malarstwo, wideo, instalację. Jej 
prace znajdują się w kolekcjach 
m.in. Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, Muzeum 
Współczesne Wrocław, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, 
Międzynarodowego Triennale 
Grafiki w Krakowie oraz kolek-
cjach prywatnych. W 2014 roku 
obrazy artystki były licytowane 
na aukcji w Domu Aukcyjnym 
Christie’s w Londynie. Dom Au-
kcyjny Sotheby’s ufundował sty-
pendium dla artystki za niekon-
wencjonalne techniki graficzne.

Szał  2015

akryl, olej, 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 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.

Viola Tycz66 

Sławomir 
Wojtkiewicz67



49

Pejzaż  2015

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

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

Bez tytułu  2015

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

W l. 2007–2012 studiowała na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa w łódzkiej ASP. Dy-
plom obroniła w pracowni Malarstwa 
prof. M. Dawidziuka (aneks do dyplomu 
wykonany w pracowni Ilustracji i Komik-
su prowadzonej przez prof. G. Kołata). 
Artystka zajmuję się głównie malar-
stwem sztalugowym. Tworzy prace 
o zróżnicowanej tematyce, posługując 
się rozmaitymi środkami malarskiego 
wyrazu. Jej obrazy charakteryzują się na-
strojowością, budowaną za pomocą har-
monijnej palety barw. Wybrane wystawy: 
2013 – Wystawa Absolwentów Pracowni 
Malarstwa, Galeria Pod Napięciem; 2010 
– Wystawa poplenerowa, Galeria Biała 
Ściana ASP, Łódź.

Rafał Wysocki68 

Janina 
Zaborowska69 
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W pracowni  2015

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

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

Patageneza 
dresiarza 
polskiego  2014

akryl, olej, płótno, 80 × 80 cm, 
sygn. p.d.: PZ

Absolwent Realizacji Tv PWSFTViT 
w Łodzi, Kulturoznawstwa w War-
szawie oraz były student ASP w Po-
znaniu na Wydziale Multimediów. 
Prace artysty charakteryzują się czar-
nym poczuciem humoru, ekspresją 
oraz syntezą formy, nawiązując do 
estetyki street artu, nowego ekspre-
sjonizmu, czy niektórych dzieł pol-
skiej sztuki plakatu. Artysta realizuje 
się w zakresie filmu, sztuki wideo, 
malarstwa i grafiki.

Marcin Zaborski70

Paweł 
Zakrzewski71 
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Psylocybina  2015

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

Ur. w 1981 r. W 2007 r. ukoń-
czyła Wydział Malarstwa i Gra-
fiki na ASP w Łodzi. W 2008 r. 
obroniła dyplom pod kierun-
kiem prof. K. Wawrzyniaka 
w pracownii technik wklęsło-
drukowych, aneks do dyplomu 
pod kierunkiem prof. R. Hun-
gera w pracownii malarstwa. 
W 2007 r. odbyła stypendium 
w Centrum Grafiki Artystycznej 
Kaus w Urbino we Włoszech. 
Wybrane wystawy: 2011 – 
„XXIV międzynarodowe bien-
nale małej formy graficznej 
i exlibrisu” Muzeum Miasta, 
Ostrów Wlkp.; 2010 – „Grafi-
ka studentów pracowni tech-
nik wklęsłodrukowych z lat 
2003–2010”, Galeria Kobro, 
Łódź; 2008 – „Urbino – miasto 
grafiki”, Ośrodek Propagandy 
Sztuki, Łódź; 2007 – „Urbino 
z wiszącego ogrodu”, Galeria 
Bałucka, Łódź.

Dziwne jajo
technika mieszana, płótno, 
100 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Samouk artystyczny. Absolwent Kulturo-
znawstwa na Warszawskim SWPS. Instruk-
tor kulturystyki. Brał udział w wernisażu 
„Hochsztaplerzy” w Pracowni Wschodniej 
razem z Martyną Bałką, Karoliną Pietrzyk 
i Beatą Pofelską. Aktywny artystycznie na 
ulicy.

Paulina 
Zalewska72

Maciej Zych – 
Milionerboy73 
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