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

Imię i nazwisko

_______________________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres

_____________________________________________________ __________________ _____________________________________
Telefon, fax, e-mail

NIP (dla firm)

SDA GWARANTUJE POUFNOŚĆ
DANYCH OSOBOWYCH

Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Numer dokumentu tożsamości

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 zobowiązuję 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

REGULAMIN
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 sądowym 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 licytacji bez podania przyczyn.
4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być
uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera
lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można
otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po
wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji,
a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie
zawartych transakcji.
6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na
podstawie „zlecenia licytacji” (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 możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez
telefon.
7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner.
Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem,
który zaoferował najwyższą kwotę. W razie
zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner
rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza
licytację obiektu.

8. Wszystkie obiekty na Aukcji Sztuki XXI wieku
mają cenę wywoławczą 1500 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której SDA nie
może sprzedać obiektu.
9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota
wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera
podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.
10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie
14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć
wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po
dziennym kursie średnim Narodowego Banku
Polskiego powiększonym o 3%.
11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom
Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może
odstąpić od umowy z nabywcą.
12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi
na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po 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.
TABELA POSTĄPIEŃ
cena
1 500 – 2
2 000 – 5
5 000 – 10
10 000 – 20
od 20

000
000
000
000
000

postąpienia
100 zł
200 zł
500 zł
1 000 zł
2 000 zł
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Szanowni Państwo
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog
inaugurujący nasz nowy projekt aukcyjny – Aukcję Sztuki XXI
wieku. Jest to owoc naszej wielomiesięcznej pracy, którego
głównym celem, było zebranie i wyeksponowanie w jednym
miejscu dzieł najciekawszych i najbardziej aktywnych artystów polskiej sztuki współczesnej.
Pierwsza Aukcja Sztuki XXI wieku to 49 artystów i ich 48 niepowtarzalnych prac artystycznych. Twórcy, których możecie
Państwo oglądać na kartach tego katalogu nie są już debiutantami – to osoby mające w swoich artystycznych dossier
wiele wystaw w Polsce i za granicą, nagrody i wyróżnienia
w ogólnopolskich i światowych konkursach artystycznych.
Są też bardzo dobrze rozpoznawalni na naszym rodzimym
rynku sztuki, a niektórzy również poza nim.
Zachęcamy Państwa do dokładnego zagłębienia się w nasz
katalog, ponieważ dla każdego z artystów przygotowaliśmy
dwie strony. Wszystkie pozycje zostały zaopatrzone w dodatkowe zdjęcia fragmentów i dodatkowe teksty. Z pewnością przybliżą one specyfikę danego dzieła, bądź nakreślą
ogólną problematykę twórczości poszczególnych artystów.
Kierując się doświadczeniem wyniesionym z innych aukcji,
a także biorąc pod uwagę niezwykle wysoką jakość oferowanych prac, postanowiliśmy przyjąć wspólną cenę wywoławczą w wysokości 1500 zł dla każdego obiektu.
Aukcje Sztuki XXI wieku w Sopockim Domu Aukcyjnym będą
odbywały się cyklicznie, co kwartał. Większe odstępy czasowe między poszczególnymi wydarzeniami pozwolą nam
na dokładne wyselekcjonowanie najciekawszych prac i tym
samym przygotowywanie najlepszych ofert aukcyjnych. Wierzymy, że wśród zaprezentowanych prac o tak odmiennej
i zróżnicowanej stylistyce z pewnością odnajdziecie Państwo
coś dla siebie. Życzymy Państwu wielu przyjemnych wrażeń
przy zapoznawaniu się z naszą ofertą oraz samych owocnych licytacji!
Dilan Abdulla
Katarzyna Dąbrowska
i Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern

FOT. MARCIN KANIEWSKI
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Robert Jaworski
(ur. 1968)

Zapis XVI – ziemia, z cyklu Plemię, 2015
olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'robert jaworski | zapis XVI ziemia | 2015'
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej ukończył
w 1995 roku. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie ukończył w 2009 roku. Doktorant Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa ASP Warszawa. Wystawy indywidualne:
2015 – „Plemię”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2014 – „Bezludzie”, Galeria Styk, Warszawa; 2013 – „Fortece”, Galeria DAP 022,
Warszawa; 2013 – „Karmniki”, Apteka Sztuki, Warszawa; 2011 –
„Oranżeria”, Apteka Sztuki, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe:
2015 – „4xco innego”, Galeria Lufcik DAP, Warszawa; 2012 – XI Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski.

Obraz prezentowany na wystawie Plemię w Galerii Promocyjnej w SDK w Warszawie 7.10–31.10.15,
stanowiącej część pracy badawczej prowadzonej na studiach doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.

Staram się oczyścić moje malarstwo z obrazu. W malarstwie
interesuje mnie to czego nie widać – odwrotność obrazu.
Podobnie jak może istnieć bryła i miejsce po bryle (rzeźba
zewnętrzna i wewnętrzna), tak dla mnie jednym z wyjść do
malarstwa jest przestrzeń po obrazie.
Moim tematem jest pamięć. Staram się uprzedmiotowić
pamięć, zapisać ją (przedmiotem jest fakt twórczy-zapis).
Każdy ruch który wykonuję, ślad który ten ruch pozostawia, jest przywołaniem pamięci. Proponuję malarstwo jako
bezpośredni zapis pamięci.
Rozważam jaki zapis w sobie noszę, jaką pamięć przechowuję. Myślę, że to ważne, ponieważ pamięć nie ulega biologicznemu rozkładowi i jest poza czasem. Doświadczanie
pamięci, wywoływanie jej z siebie, umożliwia mi wyjście
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poza otaczającą mnie rzeczywistość . To dla mnie zasadnicze, dlatego że w tym co mnie otacza nie znajduję (dla
siebie) powodów do malarstwa. W cyklu obrazów Plemię
skupiłem się na tej części pamięci, która dotyczy związków
krwi, mojej rodziny, mojego plemienia. Kto należy do tego
samego co ja plemienia. Gdzie są moi bracia i siostry. Dlaczego w kontakcie z pewnymi nieznajomymi czuję dziwne
wzruszenie, a inni nie robią na mnie żadnego wrażenia. Czy
to bieżące upodobanie czy ślad pamięci, związek krwi? Staram się wywołać ze swojej pamięci ułamki zdarzeń, nieostre
wizje, szczątki emocji i gestów, które nakładają się, mieszają czas, formę i przestrzeń. Odnajduję w sobie skorupy
(zapisy tego cyklu przypominają skorupy), okruchy i ślady.
Odnajduję fragmenty ruchu, kolory, strukturę. Czas biegnie
we wszystkich kierunkach. Szukam więzi, wspólnej krwi.

W czyjej brodzę krwi?
Artur Rimbaud

Były różne awangardy; wszystkie poniosły fiasko.
Całe piekło jest we mnie
Tadeusz Kantor
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

FL1, 2015
akryl, płótno, 120 × 180 cm, sygn. na odwrocie:
'A.Bakalarz | 2015 | FL1'
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. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa zbiorowa, Galeria Lameli, Kraków;
2014 – „Metafory”, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; 2014 –
Wystawa zbiorowa, Galeria Hortar, Tanrów; 2014 – „Przemieniony”,
Galeria Plus, Kraków; 2013 – „Action Calling”, Macerata, Włochy;
2013 – Wystawa zbiorowa, Galeria MINI, Kraków; 2013 – Wystawa
zbiorowa, Memphis College of Art, Memphis, USA.

(...) Problematyka ruchu stanowi tylko część tego co mnie
nurtuje, a bierze się to z mojej fascynacji obserwowania
przekształcania się ciała ludzkiego, zabawy z formą i napinania jej do granic możliwości. Wywarcie 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). Dostrzegam figury pokonujące opór własnych mięśni, siły grawitacji
i przenikające się z przestrzenią. Fascynuje mnie zacieranie
się czytelności ciała i jego fizycznych ograniczeń. Cielesność
zostaje zdeformowana, przetworzona w rzeźbiarską formę, która jednakże intuicyjnie naprowadza nas na realność
w odbiorze wykonywanej czynności. (...) Uwielbiam kolor
i fakturę starego metalu, jak w rzeźbach i grafikach 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 zostanie namalowany obraz. (...) Moje
obrazy i grafiki są efektem wielu działań, podzielonych zasadniczo na kilka etapów. Fundamentem każdej pracy są
oczywiście 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 najprzyjemniejszy 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 technicznego
podejścia do pracy. Nie lubię niedociągnięć i zabrudzeń. (...)
Korzystam z farb akrylowych ze względu na dobre krycie
i ich charakterystyczną 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 formy. Dzięki temu
postaci umieszczone w odrealnionej przestrzeni, stają się
bardziej namacalne. Dbam jednak o to, by w moich pracach
była odczuwalna równowaga pomiędzy tłem a figurą.
Adam Bakalarz
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Alina Dorada-Krawczyk
(ur. 1952)

Kolejność, 2012
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany, p.d.: 'A. Dorada
'15' oraz opisany na odwrocie
Artysta malarz, grafik. Należy do współczesnego nurtu abstrakcjonizmu emocjonalnego. Absolwentka ASP w Warszawie w pracowni prof. J. Tchórzewskiego i prof. A. Rudzińskiego. Jest wieloletnią
członkinią ZPAP, IAA/AIAP – UNESCO oraz innych międzynarodowych
organizacji min. l'Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens /APSDE/ z siedzibą w Paryżu. Twórczyni i inicjatorka
Międzynarodowego Ruchu Artystycznego ARTINTERFERENCE czy
współtwórczyni Grupy Twórczej ART. VISUAL DANCE, jak też członkini innych grup twórczych min. przy OW ZPAP: MŁODZI SZTUKĄ
czy SYMFONIA. Otrzymała wiele nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach artystycznych. Jej prace znajdują w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie. Wybrane wystawy:
2015 – „Silk Journey to Art” World Tour Exhibition, Muzeum Sztuki
China Millennium Monument, Pekin, Chiny; 2015 – „International
Art. 2015”, Andamańskie Muzeum Sztuki Współczesnej, Krabi, Tajlandia; 2015 – „Ślady”, wystawa malarstwa, Galeria DAP 1 i DAP 2,
Warszawa; 2015 – „Barwy muzyki/Synteza sztuk”, Galeria OW ZPAP,
Warszawa; 2014 – „Star of Europe POLISH MODERN ART”, Doha,
Katar; 2014 – „Polish Modern Art. Exhibition”, Porginal Gallery,
Finlandia; 2014 – Salon d’Art Contemporain par excellence | Côte
d’Azur, ART Monaco; 2013 – „AMBASADOROWIE SZTUKI”, Galeria
DAP, Warszawa; 2012 – wystawa zbiorowa, Galeria Opery, Kair;
2011 – „Interferencje”, Galeria DAP, Warszawa; 2010 – międzynarodowa wystawa malarstwa, Salon d’Arts Actuels-Magny-en-Vexin,
Francja; 2000 – wystawa malarstwa, Galeria EUROPA, Nowy Jork,
USA i wiele innych

Kreuje w swoich obrazach wymiar naszej syntetycznej osobowości w nowej, zagadkowej przestrzeni jest oryginalna
w kształtowaniu rzeczywistości – już sama czynność przekształceń jest dla niej degustacją co dzień nowego widzenia
i czucia. Swoje obrazy i obiekty przestrzenne konstruuje,
często jak gdyby w trój wymiarze. Nawet wtedy, gdy są
namalowane płasko, buduje je w sposób iluzyjny. Niepowtarzalność jej dzieł to ich nieprzewidywalność, dlatego
też dzieła, które tworzy są trudne do tradycyjnej oceny ale
fascynują zagadką. Synestezja jej dzieł trudna do naśladowania, a sekwencje abstrakcyjnych kompozycji, charakteryzuje
precyzja, niemalże pedanteryjność przedstawianych scen,
przestrzeni czy swoich nieodgadnionych wprost obiektów.
Nawiązuje do Color field painting jednej z głównych, obok
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action painting, tendencji sztuki światowej w ramach ekspresjonizmu abstrakcyjnego, której jest przedstawicielem.
Odrębną dziedziną twórczą artystki są grafiki malowane
komputerowo i utrwalane na płótnie. Nierzadko kolorowe przestrzenne działają na wyobraźnie widza w sposób
szczególny, nacechowane bogatą kolorystyką i olbrzymią
przestrzenią formy. Artystyczne kreowanie rzeczywistości
pozostawia u odbiorcy niemały ślad. Jako jedyna z niewielu
przedstawia historię naszych doznań, uczuć stanu ducha,
czy emocji a nie konkretną rzeczywistość obecnych czasów.
Ciekawym dopełnieniem działalności twórczej Aliny Dorada-Krawczyk są wideoklipy, które realizuję często w odniesieniu
do malarstwa czy grafiki.
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Marek Ejsmond-Ślusarczyk
(ur. 1974)

Stosunki przestrzenne (29/09), 2015
akryl, płótno, 73 × 92 cm, sygn. na odwrocie: ‘Marek
Ejsmond | – Ślusarczyk | 2015. | cykl: Stosunki |
przestrzenne (29/09)’
Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obronił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. Często zapraszany
do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów: na XX Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współcze-snego na Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego
(2004), na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych uzyskał 3 nagrodę (2006). W 2006 uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa
w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”,
w IV Mię-dzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce oraz w wystawie „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” w Galerii Miejskiej
BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego obrazy można było zobaczyć na 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA.
W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „Exit – nowa
sztuka w Polsce” oraz był stypendystą Fundusz Promocji Twórczości
MKiDN. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za twórczość malarską oraz za osiągnię-cia
w dziedzinie edukacji artystycznej odznaką honorową „Zasłużony dla
kultury polskiej”. W 2014 roku na Wydziale Malarstwa warszawskiej
ASP uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Twórczość Marka Ejsmond – Ślusarczyka jest to malarstwo
szczególnego rodzaju. Przygląda się malarstwu – językowi
malarstwa z dużym dystansem i skupieniem. Ejsmond-Ślusarczyk za pomocą swojej sztuki toczy nieustanny dialog
z czasem i przestrzenią. Dialog naznaczony jest powagą.
Stawką jest zrozumienie natury naszej obecności w czasie
i przestrzeni, nasze relacje z nimi, powody niemożności ich
ogarnięcia i opisania słowem czy obrazem. Jego twórczość
cechuje duży rygor i oszczędność środków wyrazu. Ta narzucona sobie dyscyplina stanowi zabezpieczającą tamę przed
zalewem tak powszechnych w jego pokoleniu, przelicytowujących się medializmów czy dydaktyzmów. Ejsmond-Ślusarczyk żyje sztuką i dla sztuki. Obserwuje i kontempluje naturę,
kontrasty i zgrzyty na jej styku z cywilizacją. W sztuce, w malarstwie widzi sposób na znalezienie modus vivendi. Jego
dużych rozmiarów, kompozycje tchną harmonią. Chociaż
często czuje się w nich niebezpieczeństwo i jakieś zagrożenie
istniejące lub dopiero mogące nadejść. Nic i niczego nie
naśladuje. O swoich obrazach pisze: „Obraz jest zamkniętym światem, istniejącym w oderwaniu od rzeczywistości.
Moje obrazy mogą kojarzyć się z naturą lub rzeczywistymi
przedmiotami.” Zarówno wybór tematu, jak i najdrobniejsze elementy budowy dzieła są wykorzystywane jako in-
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strumenty wewnętrznej informacji, np. kolor w oderwaniu
od pierwotnego znaczenia, ekspresja gestu… Zestawienia
barw, kompozycja mają służyć refleksji nad treścią obrazu,
odwracać uwagę od panującego w świecie chaosu. Autor
definiuje misję swojego malarstwa: „Czas wielkiego przepływu informacji dla sztuki stał się czasem ucieczki od niej.
Obraz zawęża gamę poruszanych problemów. Sztuka dla
sztuki, sztuka – schronienie, ucieczka w najbardziej intymne
obszary.” Gdybyśmy mieli scharakteryzować twórczość Marka Ejsmonda–Ślusarczyka musielibyśmy mówić o abstrakcji,
przetworzeniu rzeczywistości w abstrakcyjną kompozycję,
o wartościach kolorystycznych, dotykowych w budowie
przestrzeni przy pomocy najprostszych środków. Artysta
w swym malarstwie zajmuje się samym obrazem jako autonomicznym tworem, ale zawsze interesuje go również
proces jego powstawania – sam w sobie rozumiany jako
problem artystyczny. Jego sztuka karmi się wewnętrznymi
skokami wrażliwości, wyobraźni, cierpliwie doskonalonego
warsztatu i konsekwentnego poszukiwania własnych środków wyrazu dla wyartykułowania własnej prawdy o świecie.
prof. Marek Wyrzykowski
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Agnieszka Korybut-Daszkiewicz
(ur. 1982)

Dylemat, 2015
olej, płótno, 46 × 61 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2009 roku
obroniła dyplom w pracowni grafiki wydawniczej prof. L. Majewskiego, za który otrzymała wyróżnienie rektorskie. Ma w swoim dorobku
obrazy olejne, grafiki oraz plakaty filmowe. Źródłem inspiracji są dla
niej kultura popularna i życie codzienne. Centrum jej zainteresowania
stanowi człowiek. W swoich pracach poddaje reinterpretacji zdjęcia
z Internetu, kadry filmowe, fotografie z prasy. Odwołuje się także
do osobistych doświadczeń. Wybrane wystawy i nagrody: 2014
– Nominacja w kategorii „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 – Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego
Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska
BWA, Bydgoszcz; 2008 – Wystawa zbiorowa plakatu, Centrum Łowicka, Warszawa; 2007 – Wystawa zbiorowa plakatu, Centre du
Graphisme, Echirolles, Francja; 2007 – wystawa zbiorowa rysunku,
Galeria Aspekt, Warszawa.
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Rafał Podgórski
(ur. 1984)

Mitologia geometrii, 2014
technika własna (technika olejno-żywiczna, grafit, bromek
srebra), płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie +
nalepka autorska
Mieszka i pracuje w Koszalinie. W 2009 ukończył Malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego (aneks do dyplomu zrealizował w pracowni Intermediów
pod kierunkiem prof. Witosława Czerwonki). W 2015 uzyskał tytuł
Doktora Sztuki na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Marka
Modela. W 2012 otrzymał Stypendium Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmującą się twórczością
artystyczną w dziedzinie kultury. Uczestnik szeregu wystaw zbiorowych oraz autor wielu wystaw indywidualnych. Wybrane wystawy
indywidualne: 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria
na Piętrze, Koszalin; 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”,
Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „Mythen und zahlen – uber das
Wesen des Modernismus”. Germany/Karlsruhe/Poly Produzentengalerie; 2014 – „Tożsamość architektoniczna secesji północy” Galeria
Teatru Rondu, SOK, Słupsk; 2012 – „Tożsamość architektoniczna
miasta Szczecina”, Sala Elżbietańska, Zamek Książąt Pomorskich,
Szczecin; 2011 – retrospektywna wystawa indywidualna, „Stara Kotłownia”, Koszalin; 2010 – wystawa indywidualna z cyklu „Gdański
Klub Pejzażystów”, Galeria PiTiPa, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2014 – „No title”, Galeria Art-Affairs, Gdańsk; 2012–2013
– objazdowa wystawa zbiorowa 10 młodych malarzy z ASP Gdańsk
„Junge Kunst aus Polen. Malarei aus Pommern”, Neusterlitz/ Norymberga/ Hilpoltstein.

Obraz z cyklu „Mitologia struktur malarskich w odkrywaniu tożsamości architektury modernizmu”,
jako tematu rozprawy doktorskiej na wydziale malarstwa ASP w Gdańsku z roku 2015.

W centralnej scenie obrazu został przedstawiony geometryczny układ wykresu Sri Yantra, jako wzór podstawy mandali. Powstały model odpowiednio wynikających z siebie trójkątów równoramiennych, posłużył do wykreślenia okręgów,
które przecinając swoje obwody, wyrażają dynamikę torusa.
Koncepcja geometryczna wynika z ciągu liczb Fibonacciego
i kolejno złotego podziału. Symbolika geometrii jako podstawa rozumienia budowy materii, została zobrazowana
w formie strukturalizmu malarskiego. Tekstura tła obrazu
została wytworzona poprzez procesualne nawarstwianie się
różnych transparencji płaszczyzn. Strukturę obrazu możemy odczytać od strony formalnej, jak i znaczeniowej teorii
znaku i symbolu. Przenikanie się tych sfer tworzy łącznik
pomiędzy znaczeniem prezentowanego symbolu, a formą
malarską do której się on odnosi, wyrażając semiotyczną
mitologię geometrii.
Dr Rafał Podgórski
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Marzena Ślusarczyk
(ur. 1976)

I’M REAL, 2015
akryl, płótno, 120 × 150 cm, sygn. p.d.: 'MŚ 2015'
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego obroniła w 2003 roku. Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa
Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stypendystka
Prezydenta Miasta Gdańska w latach 2001/2002. Finalistka konkursu „Obraz Roku 2003” oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie w 2010 roku. Ma na swoim koncie
wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, m.in.: 2015
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot;
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria;
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...”, Galeria Next,
Bydgoszcz; 2014 – „Chwile” wystawa indywidualna, Gallery Back
Door, Katowice; 2012 – „Ein Tag am Meer”, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria; 2012 – „Marzena Ślusarczyk. Malarstwo”, Galeria
Ether; 2012 – „Cztery wymiary”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA,
Sopot; 2010 – Finalistka XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2010; 2009 – Wystawa zbiorowa malarstwa
polskiego w Kancelarii Prawniczej, Innsbruck, Austria.

Obrazy Marzeny cechuje osobiste, wnikliwe i bardzo sugestywne, podejście do otaczającego świata. Doznanie bijące
z płócien jest bardzo silnie spolaryzowane na widza. Wyraziste, umiejętnie namalowane obrazy tną metafizyczną
rzeczywistość między płótnem a odbiorcą. Kolor, forma,
faktura manifestują subtelne, nieprzegadane, i nie od razu
oczywiste znaczenie. Przekaz obrazów Marzeny jest na tyle
taktowny i niemalże wyszeptany, by nie zagłuszyć pierwszego doświadczenia zmysłów. Postać, która zazwyczaj jest tematem obrazów malarki, najczęściej istnieje w samoistnym,
odosobnionym świecie.
Tomasz Kołodziejczyk

Pomiędzy tym co w tych obrazach widać, a tym jaka treść
za nimi, jest głęboka przepaść. Przedstawione przedmioty,
bądź postacie nie są projekcją tego, co reprezentują, lecz
zaproszeniem do tego, czym tak naprawdę są. Dlatego, że
to co w nich najważniejsze, zaczyna się na marginesach tych
obrazów. Dłonie, ich ułożenie mówią swoistym językiem
gestów. Reprezentują różne uczucia; zapraszają, ostrzegają,
wspierają. Cechuje je duża ekspresyjność. Wszystkie obrazy zawierają w sobie ładunek silnych emocji zamkniętych
w materialnej formie. Obrazy Marzeny Ślusarczyk nie są narracjami. Nie opowiadają historii. To wizualizacje pewnych
stanów emocjonalnych wyrażonych przez formę. Emocje
złapane w sieć kolorów i kompozycji.
Ola Jach, krytyk sztuki
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Równoleżnik 31, 2015
akryl, płótno, 160 × 140 cm, sygn. p.d.: 'Skoczylas.
S 2015' oraz opisany na odwrocie: 'Równoleżnik 31
Sebastian Skoczylas 2015'
Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom orbonił w 2004 r. w pracowni prof. P. Błażejewskiego. Wcześniej ukończył PLSP w Lublinie. Obecnie związany z Warszawą.
Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw
zbiorowych. W 2004 r. wyróżniony w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Mito,
Warszawa; 2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa;
2012 – Galeria Elektor, Warszawa; 2005 – Centrum Olimpijskie,
Warszawa. Jego prace znajdują się w zbiorach w Polsce i zagranicą.

Malarstwo jest dla mnie czymś całkiem pierwotnym, jest po
prostu wypełnianiem obrazu kolorem. Rezygnuję ze wszystkich elementów, które mogłyby odwracać uwagę od koloru.
To co pozostaje, czyli kompozycja i faktura, pełni jedynie
funkcję wzmacniającą kolor, podkreśla barwne napięcia na
płaszczyźnie płótna. Moje malarstwo pozbawione jest narracji – jest tym, co widać. Myślę, że jednak może wzbudzać
w odbiorcy pewne emocje i przywoływać skojarzenia, tak jak
robią to dźwięki, smaki, zapachy czy doznania sensoryczne.
Staram się przy tym nie naprowadzać widza, nie sugerować,
a raczej tylko wyznaczać obszar do swobodnej interpretacji. Prowadzę pewnego rodzaju działalność badawczą
w zakresie koloru, wzajemnego oddziaływania na siebie
poszczególnych barw, ich odcieni i półtonów. Najbardziej
interesuje mnie to, co powstaje na granicy, na styku płaszczyzn ciepłych i chłodnych, jasnych i nasyconych, gładkich
i chropowatych. Te miejsca są szczególne, bo skupiają uwagę. To tutaj wyzwala się energia, która następnie wypełnia
cały obraz. Eksperymentuję z kolorem, a kompozycja pełni
raczej funkcję dopełniającą, uspokaja nieco te barwne płaszczyzny. Staram się nie pozbawiać obrazu drobnych sprzeczności i kontrastów, ale jako całości nadaję mu umiarkowany, harmonijny charakter. Moje malarstwo z założenia nie
przedstawia niczego poza sobą, choć zauważam na bardzo
ogólnym poziomie pewne analogie do świata zewnętrznego. Interesują mnie zjawiska przyrodnicze, wzajemnie oddziaływujące na siebie żywioły. Fascynuje mnie zmienność,
efemeryczność w naturze i wszystkie skrajne odczucia z tym
związane: ciepło – zimno, głośno – cicho, sucho – wilgotnie
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itp. Moje prace zmieniają się w trakcie powstawania. Zanim
ostatecznie się ukształtują, przechodzą liczne metamorfozy.
Jest w nich pewne odniesienie do pejzażu. W kompozycji
trzymam się typowych dla pejzażu podziałów: góra – dół
i dzieląca je linia horyzontu. W warstwie kolorystycznej operuję światłem, które jest nieodłącznym elementem pejzażu.
Poruszam się w bliskiej jemu gamie kolorystycznej. Nie zawsze jednak tak malowałem. Ciekawa jest historia mojego
pierwszego abstrakcyjnego obrazu, który towarzyszy mi do
dzisiaj. Doskonale pamiętam, w jak banalnych, dość przypadkowych okolicznościach powstał. Po obróceniu o 90°
martwej natury zobaczyłem nieprzedstawiającą niczego
kompozycję, w której dominująca rola przypadła kolorom.
Kolejne prace były już świadomie komponowanymi abstrakcjami tworzącymi cykle. Przechodziłem etapy fascynacji różnymi gamami kolorystycznym. Zacząłem studiować kolejno
błękity z szarościami, czerwienie i fiolety, biele, zielenie czy
oranże. Obecnie praca nad obrazem jest dla mnie szukaniem odpowiednich względem siebie barw, nakładaniem
kolejnych warstw i obserwowaniem, w jaki sposób ze sobą
korespondują. W tym czasie obraz bardzo się zmienia – od
geometrycznego ładu po ekspresyjny informel i z powrotem.
Na zmianę intelekt i intuicja. Nie jestem w stanie przewidzieć
efektu końcowego. Często wracam do punktu wyjścia. Kończę, gdy wszystko ze sobą gra, kolory zaczynają pulsować.
To jest moment, gdy obraz zaczyna żyć własnym życiem,
emitować swoje światło, emanować energią.
Sebastian Skoczylas
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Mariusz Stanowski
(ur. 1951)

Plaża P, 2010
grafika komputerowa, druk solwentowy, 50 × 68 cm
(w oprawie 60 × 80 cm), 4/20 szt., sygn. p.d. oraz na
odwrocie
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem obronił w 1979 r. Studiował w pracowniach prof. A.J. Wróblewskiego (wzornictwo) oraz prof. T. Dominika (malarstwo). W latach 1979–84 pracował jako asystent na Wydziale Wzornictwa
macierzystej uczelni. Od 1984 r. zajmuje się malarstwem, grafiką,
teorią sztuki oraz projektowaniem. Jego prace były prezentowane na
17 wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą m.in.: 2011 –
„Portrety”, Galeria PAcamera, Suwałki; 2009 – „Wybór Prac”, Galeria
Pokaz, Warszawa; 2006 – Galeria Test, Warszawa; 2004 – Galeria
Wozownia, Toruń; 2001 – BWA, Zielona Góra; 1997 – Galeria Bałucka, Łódź; 1996 – Państwa Galeria Sztuki, Sopot; 1993 – Pass Gallery,
New York, USA; 1992 – Stara Kordegarda, Warszawa; 1987 – Studio
Wizualne Kontakt, Poznań.

Działalność artystyczna Mariusza Stanowskiego stwarza
kłopoty interpretacyjne. Być może jest to przyczyną faktu,
ze krytycy niewiele dotąd o nim pisali. Niektóre cechy jego
twórczości zdają się wskazywać na związek z postmodernizmem. Artysta odrzuca przede wszystkim odniesienie do
rzeczywistości, która mogłaby zostać przedstawiona, nie
interesuje go też indywidualny sposób jej stylizacji. Nie ufa
on swobodnej ekspresji uczuć osiąganej dzięki spontanicznemu procesowi malowania czy rysowania. Nie oznacza, to
jednak, że rezygnuje z funkcji przedstawiającej i ekspresyjnej
w malarstwie. Twórcy modernistyczni dokonywali jednoznacznych podziałów – albo coś akceptowali, albo negowali
i dążyli do zastąpienia czymś innym. Postawa postmodernistyczna jest inna. Polega ona na kwestionowaniu, ale nie
odrzucaniu, unicestwianiu. (...)
Grzegorz Sztabiński, „Exit” nr 1(33)/1998
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Będąc przekonany, że dzisiejsza działalność artystyczna,
niezależnie od tego w jaki sposób i jakiej sfery rzeczywistości dotyczy, jest przede wszystkim twórczością, staram
się wyrażać metaforę twórczości. Maluję tak, żeby ujawnić
proces kojarzenia elementów formalnych. Wydaje mi się,
że właśnie w malarstwie, gdzie proces twórczy jest zwykle
ukryty, wydobycie go na zewnątrz może stać się sugestywne.
Moim zdaniem twórczość jest dzisiaj najgłębszą motywacją
wszelkich działań, a także koniecznością, na którą jesteśmy
skazani niezależnie od tego czy nasza działalność jest nowatorska, czy pozostaje jedynie subiektywną ekspresją. (...)
Mariusz Stanowski, fragment tekstu do katalogu wystawy,
Galeria Bałucka, Łódź 15.10 1996 r.
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Ewa Prończuk-Kuziak
(ur. 1983)

Z cyklu „Martwa natura”, 2015
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 'Ewa PrończukKuziak' oraz opisany na odwrocie
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – wydział malarstwa,
pracownia prof. Stanisława Baja, specjalizacja w pracowni tkaniny
eksperymentalnej prof. Barbary Łuczkowiak. W 2011 r. studiowała
w Koninklije Academie voor Schone Kunsten w Antwerpii. Mieszka i pracuje w Warszawie. Specjalizuje się w malarstwie olejnym.
Otrzymała wiele nagród i wyróżnień: 2013 – Wyróżnienie honorowe
Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy podczas 23. Ogólnopolskiego
Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 2013”, Legnica; 2013 –
Laureatka konkursu Inicjatywy ENTRY 2013; 2012 – Finalistka konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa; 2012 – Laureatka Grand Prix
Fundacji im. Franciszki Eibisch. Wybrane wystawy: 2015 – „ta-da faux
pas” Ewa Prończuk-Kuziak, Katarzyna Artymowska, Galeria Bardzo
Biała, Warszawa; 2015 – Indywidualna wystawa „Colour me” Galeria
Chłodna 31, Warszawa; 2014 – „Salon Letni”, Galeria Promocyjna,
Warszawa; 2014 – Indywidualna wystaw malarstwa, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2013 – Wystawa zbiorowa, 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 2013”, Galeria Sztuki,
Legnica; 2013 – Wystawa zbiorowa „Tkanina eksperymentalna”,
Galeria Bardzo Biała, Warszawa; 2012 – Wystawa zbiorowa finalistów Konkursu Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa; 2012
– Wystawa finalistów konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa,
Galeria Salon Akademii, Warszawa; 2012 – Wystawa Dyplomowa,
Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 2011
– Wystawa zbiorowa Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej Profesor
Barbary Łuczkowiak, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska”,
Warszawa; 2010 – Wystawa zbiorowa „Tkanina Eksperymentalna”,
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki „Miasto Gwiazd”, Żyrardów; 2009
– Wystawa indywidualna „LXI”, Wydział Malarstwa Akademia Sztuk
Pięknych w Warszawie.

To mrugnięcie oka do procesu twórczego, aktu projektowania i do samego dzieła. W prezentowanych dziełach zachowana jest równowaga pomiędzy niezwykle plastyczną
abstrakcją a rzeczywistością, jak również między rozedrganiem a nieuchronnym rozpadem. Materia (...) jest bardzo
swobodna, różnorodna i jednocześnie ulegająca stopniowemu porządkowaniu. Można odnieść wrażenie, że nastrój
i zdecydowana przestrzenność koloru mają (...) pierwszorzędne znaczenie. Celem (...) jest wyrażenie siebie w świecie
tajemniczych ogrodów, poezji i emocji.
Katarzyna Owsepian, tekst do wystawy „ta – da faux pas” Ewy
Prończuk-Kuziak i Katarzyny Artymowskiej, 11.05.-12.06.2015
Galeria Bardzo Biała, Warszawa
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Magdalena Pela
(ur. 1989)

Bez tytułu z cyklu „Plaża”, 2014
akryl, kredka, farba ftalowa, płótno, 150 × 150 cm, sygn.
na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom w 2015 roku w pracowni profesora J. Ostrogórskiego).
Ukończyła kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Gdańskiego (2011). Zajmuje się malarstwem, sztuką włókna oraz
malarstwem ściennym. Wraz z Gdańską Szkołą Muralu, Pracownią Malarstwa Ściennego i Witrażu ASP w Gdańsku oraz w ramach
asystentury na Międzynarodowym Festiwalu Monumental Art namalowała kilkanaście murali (m.in. w Gdańsku, Rumunii, Wiźnie,
Zakopanem, Mołdawii). W przestrzeni publicznej realizuje również
swój autorski projekt będący kontynuacją dyplomowego cyklu prac
„All-over. Struktura tłumu”. W 2014 roku otrzymała Stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka VII Ogólnopolskiej
Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2015.
Finalistka V Ogólnopolskiego Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża
krew” w 2015 r. organizowanego przez Galerię Socato we Wrocławiu. Finalistka konkursu „Granice Malarstwa / z cyklu Granice
Sztuki” w 2014 r. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych m.in.: 2015 – „VII Ogólnopolska Wystawa Najlepszych
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2015”, Wielka Zbrojownia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk; 2015 – V Ogólnopolski
Przegląd Młodej Sztuki „Świeża Krew” 2015, Galeria Socato, Wrocław; 2015 – „All – over. Strukura tłumu”, Gdańska Galeria Miejska
2, Gdańsk; 2015 – „Wszystko/na/nic”, Europejska Noc Muzeów,
ASP w Gdańsku, Gdańsk; 2015 – „Site Specific”, Blokfit, Gdańsk;
2014 – „Monochromatyzm, Kowalewska, Pela, Majewska”, Stacja
Orunia – Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk; 2014 – „Granice
Malarstwa” III Niezależna Wystawa z cyklu Granice Sztuki, Galeria
STYK, Warszawa; 2014 – „PELA/WARWAS – malarstwo”, SFINKS700,
Sopot; 2014 – „Street Delivery, Train Delivery”, wystawa Gdańskiej
Szkoły Muralu, Bukareszt, Rumunia; 2014 – „Eksperyment”, międzynarodowa wystawa tkaniny artystycznej, Slippery Rock University,
Pensylwania, USA; 2014 – „Kontrasty”, Galeria Refektarz, międzynarodowa wystawa tkaniny artystycznej, Kartuzy; 2014 – „Noc”,
Europejska Noc Muzeów 2014, Aula Wielkiej Zbrojowni Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk; 2013 – „Mural nas otacza”,
wystawa Gdańskiej Szkoły Muralu, ETC, Gdańsk; 2012 – wystawa
Gdańskiej Szkoły Muralu i pracowni malarstwa ściennego i witrażu
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, Wrocław.

Interesuje mnie funkcjonująca w historii sztuki od czasów narodzin nurtu action painting, malarska zasada all-over. Pozbawiona „wymaganego” ładu, harmonii, punktu centralnego, podziału
na plan pierwszy i drugi pozwala na poszerzenie wypowiedzi autora – granice płócien zatarły się
a pojedyncze obrazy są tylko częścią większej, niezamkniętej całości. W cyklu kilkunastu obrazów
badam strukturę tłumu – nawarstwiam figury ludzi/znaków. Moim celem nie jest namalowanie
konkretnej sylwetki ludzkiej lecz wtłoczenie jej w opresyjny tłum społeczeństwa nadmiaru. Maluję
masą, a nie pojedynczym znakiem. Figury multiplikuję, odbijam, rysuję w nieskończoność. Ważne
jest dla mnie poczucie mantrycznego działania.
Magdalena Pela, komentarz do wystawy
„All over – struktura tłumu”
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Leszek Margasiński
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2013
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Ukończył studia magisterskie na wydziale malarstwa na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2008–14. Dyplom w pracowni
prof. Jarosława Modzelewskiego. Specjalizacja: Struktury wizualne
pod kierunkiem prof. Jacka Dyrzyńskiego. W 2012 roku studiował
na Accademia di belle arti di Palermoprogram Erazmus. Członek
nieformalnej grupy artystycznej „Oskar Karaś”. Wybrane wystawy:
2015 – Wystawa indywidualna „Dystopia”, UV21, Warszawa; 2015 –
„Beyond Graffiti Wrighting”, Galeria Miasto Ogrody, Katowice; 2013
– Wystawa finalistów konkursu na nagrodę Siemensa, Galeria Salon
Akademii, Warszawa; 2013 – „Images of the Academy” – Akademia
Sztuk Pięknych – Ryga, Łotwa; 2012 – „Ghosts Become Real”, galeria
V9, Warszawa; 2011 – „Oskar Karaś – floating fish 2043 – Blisko
morza”, galeria Odra ZOO, Szczecin; 2011 – „Alias”, Biennale fotografii, Bunkier Sztuki, Kraków.
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Piotr Szwabe
(ur. 1975)

Oczekując na kolejne marzenie, 2015
collage, akryl, olej, płyta, 60 × 104 cm, sygn. i opisany
na odwrocie: 'piotr szwabe vel pisz tyt.oczekujac akryl na
płycie 104x60cm'
Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, performer, wokalista,
kurator. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta College of Art w
Londynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.Pomysłodawca,
organizator i uczestnik Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego,
Węzeł Kliniczna 2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa wielkoformatowego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współtwórca
trójmiejskiej formacji artystycznej „Pracownia Ludzie Gdańsk” oraz
malarskiej grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

Obrazy Piotra Szwabe sytuują się w obszarze napięcia miedzy
sztuką figuratywną i abstrakcyjną, a ich konwencja podlega
ciągłym przemianom. Luc Tuymans w jednym z wywiadów
stwierdził, że obrazy, jeśli mają oddziaływać, muszą zawierać
ogromną intensywność ciszy przed burzą. Ta charakterystyka
doskonale oddaje specyfikę najnowszych prac Piotra Szwabe. (…) twórczości Szwabe daleko do jednomyślnego obrazu świata – w swoich pracach wciąż balansuje pomiędzy
poetyckim komentarzem rzeczywistości, a jego całkowitym
odrzuceniem. Ta równoległość teraźniejszości i zaprzeczenia
jej ma swoje odzwierciedlenie w sposobie używania przez
malarza koloru. Szare płótna i kolaże kwestionują możliwość
uzyskania obiektywnego obrazu rzeczywistości. Sprowadzają go do jednego wymiaru. Odwracają uwagę od formy, koncertując się na treści. To egzystencjalna, refleksyjna strona
sztuki Szwabe. Kolor pojawia się, gdy malarz chce opowiedzieć swoje historie inaczej, bardziej ekspansywnie, kon-
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kretnie i ironicznie. Ta powracająca, z różną intensywnością,
rozpiętość buduje bogactwo jego malarstwa, powoduje że
kompozycje Szwabe wciągają w głąb, hipnotyzują i pożerają
emocjonalnie odbiorcę. Budzą niepokój niejednoznacznością i podskórnym napięciem – fascynują, choć trudno czuć
się zaproszonym do tego świata. W efekcie twórczość Piotra
Szwabe przede wszystkim prowokuje, a jego prace sytuuje
w kategorii interaktywnego dzieła sztuki, o wartości definiowanej przez odbiorcę. Rola autora ogranicza się do zakreślenia pewnego pola interpretacyjnego, co jako pierwszy
zasugerował Umberto Eco w „Dziele otwartym”. Szwabe
z powodzeniem realizuje tę strategię w malarstwie, dając
równocześnie świadectwo jego płynności, jak i własnych
poszukiwań. A otwierając obraz na widza, czyni z niego
swoje/jego własne, oryginalne medium komunikacji.
Przemysław Jędrowski

14

Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Gaja, 2015
tempera żółtkowa, płyta, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 'MM
| XV | KK'
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 Brytania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną
symboliką i językiem wyrazu.

Malarstwo dojrzewało we mnie długo. Gromadziłam w duszy obrazy ludzi, sytuacje emocjonalne, nastroje. Budowałam prywatne archiwum symboli, będących dla mnie drogowskazami i kamieniami milowymi w rozwoju duchowym.
Z czasem symbole zaczęły przybierać konkretne kształty.
Pojawiły się twarze, twarze kobiet, będące emanacją mojej
wewnętrznej siły. Potrzeba dzielenia się tymi wizjami stawała
się coraz silniejsza, zaczęłam więc szukać sposobu na zwizualizowanie swoich przemyśleń. Początkowo jako medium
wybrałam fotografię. Interesowało mnie odnajdowanie
w twarzach napotkanych kobiet śladów emocji i stanów
duchowych, które obserwowałam już wcześniej. Starałam
się dopasować obrazy do swoich artystycznych wizji. Szybko
zrozumiałam, że bardziej od rejestrowania realnego świata
interesuje mnie niczym nieskrępowane, wolne od wszelkich
kompromisów kreowanie własnego, intymnego uniwersum.
Tak zrodził się świat „moich” kobiet. Zaczęły powstawać
portrety, pełne ulotnej symboliki i metafor, które są dla mnie
kluczem do zrozumienia zawartego w nich przesłania. Ko-
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biety z moich obrazów przedstawiam na ogół w kluczowym
dla nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub
za chwilę się to stanie. Jest to magiczny moment, chwila
kiedy zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje
mieć znaczenie. Jest w tym coś z buddyjskiego „tu i teraz”.
Fascynuje mnie moment decyzji, punkt, za którym wszystko
jest już inne. Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej natury. Prowadzę widza poprzez subtelne meandry kobiecego
umysłu, pełne niedopowiedzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk
miesza się tam z nadzieją, zimne wyrachowanie z żarem
uczucia. Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace mają
skłonić do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie
pragnienia ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która
kiedyś została wybrana. Od początku mojej drogi malarskiej wybrałam technikę tempery jajecznej. Jest to świadomy
zabieg formalny. Pracochłonna i żmudna budowa obrazu
– tysiące drobnych pociągnięć pędzelka czasami o średnicy
milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną
refleksję. Nie interesują mnie „krótkie formy”. Maluję powieści, gdzie kartka po kartce zapisuję swoje stany emocjonalne.
Kolejne warstwy pigmentu zawierają „fizyczny” kod mojego
życia, czasu spędzonego przy pracy. To także pewna tajemnica, którą zaklinam w każdej pracy. Malarstwo wykonane
egg temperą jest kapryśne, pełne pułapek technicznych. To
kolejna jego cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portretowanych kobiet. Egg Tempera
(tempera jajeczna) jest jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu. Sama przygotowuję emulsję, w której zgodnie
z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka,
dodaję do niej sypkie pigmenty, nie kupuję gotowych farb,
jakość przygotowanej własnoręcznie tempery jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie
miękką szmatką to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego
też nie werniksuję swoich prac, tempera którą stosuję nie
wymaga tego. Temperą maluje się poprzez kreskowanie, nieosiągalne są tutaj łagodne przejścia tonalne jak np. w oleju.
Uważam, że obrazy malowane temperą są jedyna w swoim
rodzaju. Pozornie delikatne i ulotne w praktyce są niemal
wieczne. Znoszą upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne czy akryle. Obecnie podkłady na
których maluję wykonywane są ręcznie, specjalnie na moje
zamówienie, grunt przygotowywany jest również ręcznie
specjalnie pod temperę, aby zapewnić trwałość i piękno
moim pracom.
Katarzyna Kołtan
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Katarzyna Gauer
(ur. 1991)

Nr 23, 25, 30 z cyklu „Fragmenty”, 2015
akryl, płyta, tryptyk: 3 × 15 × 15 cm (wymiary w ramach
3 × 25 × 25 cm), sygn. na odwrocie
W 2011 roku rozpoczęła studia na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym na kierunku malarstwo. Na drugim roku (2013) w ramach
programu Erasmus, wyjechała na 6 miesięcy do Anglii na Uniwersytet
w Plymouth, który ukończyła z oceną celującą. W 2013 roku otrzymała stypendium MKiDN. W czerwcu 2014 roku obroniła licencjacką
pracę dyplomową w pracowni prof. Józefa Walczaka, uzyskując ocenę celującą. W październiku 2014 roku rozpoczęła studia II stopnia
na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, na kierunku malarstwo.
Otrzymała wiele nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich
plastycznych i fotograficznych. Jej prace prezentowane były na wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wybrane wystawy: 2015 –
„Integracja & Identyfikacja – Człowiek i...” – Międzynarodowy plener
malarski, wystawa zbiorowa, Bołszowce (Ukraina); 2015 – wystawa
indywidualna, „Przestrzeń subiektywna”, Państwowa Galeria Sztuki,
Sopot; 2015 – wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”
w Galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu; 2015 – wystawa indywidualna, „Przestrzeń subiektywna”, ODK Pod Lipami,
Poznań; 2015 – wystawa indywidualna, „Przestrzeń subiektywna”,
Galeria Gminnego Ośrodka Kultury (Siedlec); 2014 – wystawa zbiorowa, „Gdy nikt nie patrzy”, Cafe Szafe, Kraków; 2014 – wystawa
indywidualna „Przestrzeń subiektywna”, Galeria Na Polskiej, Poznań;
2013 – wystawa zbiorowa, „Second Impressions Exhibition, Plymouth University (UK).

Przemierzając myślą, granice morskiego piasku i styku niedotykalnego widnokręgu, można odtwarzać w niekończących
się kwadrach płótna, swoisty, wsobny, emocjonalny, wachlarz emocji z dalekiej i niedalekiej przeszłości. Zdaje się, że
to właśnie mówi, dedykując światu – swoją „pamięć sztuki”
– Katarzyna Gauer. Artystka mówi o procesach zamkniętych
w czasie, ale jeszcze żywych w widoku horyzontu. Maluje
z subtelnym dystansem i przeżywanym uczuciem
„idei dobra i dobrej idei” w jej relacjach bliskich osób i wraz ze śladami tychże
osób, zdarzeń w jej życiu. Ukazuje
dominujący „pejzaż przypływu i odpływu morskiej fali – czasu”. Widz
może sam odnieść wrażenie, że
historia z przeszłości emocjonalnej
artystki jeszcze jest nadal aktualna
i jakby cały czas otwarta, podatna
na dialog i zwierzenia, czy zaufanie,
będąc jednocześnie dla niego bezpieczna. Odbiorca czuje wyraźny
kontekst pojawiających się gęstości przecieranych struktur, niczym
zanurzone i obmywane kamienie
w toni morza. Morza, które dla
artystki ma dominujące znaczenie
pamięci. Odnosić można również
wrażenie, że Katarzyna Gauer obrazuje
i przekazuje istotne dla malarskiej tradycji pojęcia i malarskie problemy: przejrzystości, gęstości, jak
również przestrzeni dodatnich i ujemnych. Podobnie jak
fale morskie – malarka pracuje w tworzywie, zagarniając
gestem – coraz to nowe warstwy farby, przecieranych,
chropowatych, strukturalnych połaci płócien. Wystawa
malarstwa: „przestrzeń subiektywna”, nie ma identyfikacji tytułu każdego obrazu, bez kontekstu innego, chociaż
każdy opowiada swoją własną, intymną historię: ścierania
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gruntów, warstw i zakrywania ich w kolejnych dotknięciach
różnych narzędzi, nie tylko pędzla. Również zdecydowane,
pojawiające się w przestrzeni tła: – biele – szarości, czy błękitu – stanowią o matowej i szlachetnej materii apli. Oto
płaszczyzny, jakby wykrojone z form kamiennych struktur
i fakturalnego, zdzieranego podobrazia. Nasuwają się skojarzenia z wodą, szkłem, taflą, granicą pomiędzy tym, co
opisane jest przez krawędź form zewnętrznych i tych form,
które opisane są, jako kształty wewnętrzne. Z malarskich
gestów Katarzyny Gauer wynika prostolinijny elementarny
zapis. Dla całości ekspozycji ważna jest harmonia, łagodność
i pogodna, optymistyczna nuta samej, czystej, plastycznej
gry malarskiej. Z tytułu decyzji emocjonalnej, artystka czuje –
kiedy i dlaczego obraz uzyskuje swój końcowy efekt. Zatem
sama wie, kiedy kładzie ostatni, dokończony gest narzędzia
i dotknięcia ręki. Mimo, iż obrazy powstają w indywidualnym rytmie, to proces malowania prac jest kompleksowy,
złożony, syntetyczny. Artystce zależy na tym, aby jej obrazy
poruszały widza i dawały mu w odczuciu „azyl wolności”,
jaki stanowi on dla niej samej w potocznej rzeczywistości.
Często inspiracją dla Katarzyny Gauer były i są nadal, czarno-białe fotografie jej ojca, dokumentujące morze – horyzont
– niebo. Artystka przyznaje, że zawsze była pod wrażeniem
tychże prac. Z tego też powodu, dla swojej twórczości odkryła „barwne” monochromatyczne przestrzenie w postaci
koloru białego, który określa i definiuje jej malarskie przestrzenie. Uważa, iż biel nie jest i nie musi być „ani obojętna,
ani zimna”, bo pozwala zamykać jedne opowieści i zarazem
odkrywać inne historie, emocje, zdarzenia pamięci Jej życia.
Pozwólmy zatem tej sztuce, która wyzwala tak przyjazne
emocje u widza, przemierzać szlaki białych wydm, szarych
kamieni i zanurzać jej twórcze przestrzenie w harmonijną
toń horyzontu morza.
dr Agnieszka Balewska, „Przestrzeń subiektywna” – Galeria Pod
Lipami, Poznań, kwiecień 2015 r.
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Mirosław Brucki
(ur. 1955)

Bez tytułu, 2015
olej, płótno, 50 × 69,5 cm, sygn. l.d.
Absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Od 1978 r. zatrudniony jako konserwator modelarz
w Pracowni Konserwacji Modeli Narodowego Muzeum Morskiego
(dawniej Centralnego Muzeum Morskiego). Jest współautorem m.in.
rekonstrukcji zabytkowych modeli okrętów z kolekcji Dworu Artusa
w Gdańsku. Uprawia malarstwo pejzażowe, abstrakcyjne, maluje
też kopie dzieł innych malarzy, zajmuje się również konserwacją
malarstwa sztalugowego. Wybrane wystawy: 1989, „Plastyczny krąg
muzealny”, Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze; 2000, „Po godzinach. Mirosław Brucki – malarstwo, Wiesław Urbański – tkanina”,
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.

Malarstwem zająłem się nieświadom stojących przede mną trudności. Intuicyjnie wybrałem drogę
nauki warsztatu poprzez kopiowanie dzieł wybitnych malarzy. Każda praca stwarza nowe, nieoczekiwane problemy, ale chęć zmierzenia się z twórczością mistrzów była silniejsza od nich. Najchętniej
uprawiam malarstwo pejzażowe, pozwalające utrwalać krajobraz w naturze. Najważniejszym celem
jest dla mnie odtworzenie nastroju pejzażu, a nie drobiazgowe odwzorowanie poszczególnych jego
elementów. Obraz uważam za udany, jeżeli budzi we mnie chęć znalezienia się w namalowanym
pejzażu. Podejmowanie przeze mnie prace konserwatorskie stwarzają dodatkową możliwość zagłębiania technik stosowanych przez dawnych artystów.
Mirosław Brucki,
katalog wystawy „Po godzinach”, Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku, Wyspa Królewska Ołowianka,
kwiecień – maj – czerwiec 2000
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Martyna Borowiecka
(ur. 1989)

Covered painting, 2015
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W trakcie studiów ukończyła trzyletnią międzywydziałową Otwartą Pracownię Projektowania Mody. Dyplom zrealizowała w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Od października 2014 doktorantka na krakowskiej ASP.
Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach zbiorowych i w plenerach
malarskich. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2015 – Wystawa zbiorowa „Alternatives never found”, Arusha Gallery, Edynburg (Szkocja);
2015 – Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za obraz nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „VII Triennale
z Martwa Naturą”, BWA, Sieradz; 2015 – Wystawa indywidualna
„Przedplan – przestrzeń poza granicami płótna”, FRESZ Gallery, Kraków; 2014 – wystawa pokonkursowa 12. edycji Międzynarodowego
Jesiennego Salonu Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski; 2014 –
Stypendium Fundacji Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej przyznane
na rozwój uzdolnień malarskich; 2014 – laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki piękne; 2014 – Nagroda
Prezydenta Miasta Kielce za pracę w konkursie „Przedwiośnie 37”,
BWA, Kielce; 2013 – I miejsce w VI edycji konkursu malarskiego
„Zadra”; 2013 – wystawa zbiorowa najlepszych dyplomów ASP, Pałac
Sztuki, Kraków; 2012 – stypendystka Ministra Kultury za wybitne
osiągnięcia; 2013 – rysunek i malarstwo, Galeria Promocyjna ASP;
2012 i 2013 – finalistka konkursów: „Artystyczna Podróż Hestii” oraz
„Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”; 2011 – wystawa indywidualna,
Galeria Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa.

Prezentowany obraz eksponowany był na wystawie „Alternatives never found” Arusha Gallery,
Edynburg 2015.

Od pewnego czasu zajmuję się zagadnieniem malarstwa iluzjonistycznego, a w szczególności obrazów określanych mianem trompe l'oeil. Wywołanie złudzenia, obrazu w procesie
jego percepcji stanowi centrum moich zainteresowań. Zależy
mi na zatarciu granicy pomiędzy wykreowanym światem
malarskim, a tym dostępnym, namacalnym, obecnym tu i teraz. Powstające obiekty przedstawiam tak, aby zawłaszczały
„coś” z przestrzeni odbiorcy. Wyglądy rzeczy, ich wypukłości
i wklęsłości, wpisują się w prawa otaczającej nas rzeczywistości. W moim malarstwie istotne jest zacieranie bariery
jaką jest płaska powierzchnia płótna. Przeciwstawiam rozumienie obrazu jako okna, które otwiera się na widzenie
widza. Wyobrażam świat istniejący przed pierwszym planem malowidła. Przebijając membranę płótna, wykreowane
przedmioty wdzierają się w przestrzeń dookoła odbiorcy.
Wynik tych działań nazywam „przedplanem”. „Przedplan”
ponieważ całą uwagę skupiam na wyobrażeniu motywów
istniejących poza materialnie rozumianym obrazem. Samo
malowidło, które dla mnie stanowi jedynie fizyczny nośnik
obrazu, rozumiem jako pewien element przejścia. Bądź dojścia do poznania istoty przedmiotu.
Martyna Borowiecka
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Noemi Staniszewska
(ur. 1991)

LIVE EVIL, 2012
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrcie na
krośnie: 'NOEMI STANISZEWSKA'
Absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obroniła dyplom 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 – Wystawa pokonkursowa „Ale Sztuka”, Galeria
Solvay, Kraków; 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, Instytut Sztuki Wyspa,
Gdańsk; 2014 Wystaw zbiorowa podczas festiwali ArtNoble, Żyrardów; 2014 – Wystawa pokonkursowa „Artystyczna Podróż Hestii”,
Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, Wrocław; 2012
– „Last Minute”, Galeria Spotkań WOAK, Toruń.

Praca jest częścią cyklu LIVE EVIL złożonego z obrazów oraz animacji odnoszących się do życia jednostki wewnątrz systemu. Prace były prezentowane na wystawie LAST MINUTE w Galerii Spotkań
WOAK w Toruniu w 2012 r. Animacja zdobyła I nagrodę w konkursie kina niezależnego na Festiwalu
SOFFA w Olsztynie w 2012 r.
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Justyna Szewczyk-Iwan
(ur. 1988)

Folk III, 2012
olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie
Magister sztuki. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
na kierunku Grafika. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2012 roku.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i dizajnem, gdzie niemałą rolę pełni
inspiracja folklorem. Jak sama o sobie mówi: „Już od najmłodszych
lat rysowanie i malowanie było moim ulubionym zajęciem. Gdzie były
kredki i farby tam byłam ja”. Pochodzi ze Śląska. Obecnie mieszka,
tworzy i prowadzi firmę Art&Design w Zakopanem. Wystawy indywidualne: 2015 – wystawa prac graficznych, ROMA, Zakopane; 2013
– wystaw prac malarskich, Jutrzenka, Zakopane; 2012 – wystawa
malarstwa „Sztuka ludowa – Sztuka awangardowa”, Jasny Pałac,
Zakopane. Wybrane wystawy zbiorowe: 2013 – wystawa prac plastycznych członków Zakopiańskiego Okręgu ZPAP, Miejska Galeria
Sztuki „Baronka”, Kieżmark, Słowacja; 2011 – Wystawa malarstwa
prac studentów ASP Katowice, Jarocin; 2011 – „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci” – Zamek w Poznaniu; 2010 –
„Some books are to be teasted” – wystawa prac studentów Javeriana
University Bogota Kolumbia, UCA Maidstone Wielka Brytania, ASP
Katowice, Polska Galeria Camelot, Kraków; 2010 – FIGURAMA. Międzynarodowa wystawa projektów poświęconych sztuce figuratywnej
z kilkunastu uczelni z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Moje działania artystyczne oscylują wokół polskiej sztuki ludowej. Interpretuje ludowe wzory i wplatam do łowickich i kaszubskich wzorów motywy z regionu Podhala. Zainteresowanie folklorem
pojawiło się u mnie, gdy po raz pierwszy brałam udział jako obserwatorka w Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, który co roku odbywa się w Zakopanem. Różnorodność barw,
wzorów i motywów ludowych, tańców, zespołów oraz zderzenie różnych kultur zafascynowały mnie
i ta fascynacja trwa do dnia dzisiejszego. Zaczęłam coraz bardziej interesować się polską sztuką
ludową, a w szczególności współczesnymi projektami powstającymi w wyniku jej inspiracji. Dodatkowym czynnikiem potęgującym zainteresowanie polską sztuką ludową stała się przeprowadzka
do Zakopanego, jednego z miast tętniących żywą tradycją. Miejsce to jest dla mnie szczególne
nie tylko ze względu na piękne krajobrazy i widoki gór, ale również dlatego, że namacalnie mogę
poznać tutejszy folklor, który w stylu zakopiańskim ma swoje największe odzwierciedlenie.
Justyna Szewczyk-Iwan
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Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Kwadrat 113 (Strefa mroku), 2011
technika własna (akryl, poliuretan, masa plastyczna),
płyta, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: 'S.J.A.
Tomalak | Kwadrat 113 | (Strefa mroku) | Rok 2011'
Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej
ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg
lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu
był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku 2000 coraz
częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie
eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Swój 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 Pocysterski Lubiąż; Galeria Awangarda Wrocław; Galeria Artrakt Wrocław; Galeria DNA Wrocław; Galeria Na Antresoli Wrocław;
Galeria Zapiecek Warszawa; Zamek Wojnowice; Pałac Królikarnia
– Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; Finał konkursu Art&Business na „Obraz Roku 2004”,Warszawa, 2005; Laureat II Konkursu Malarskiego „Zadra” 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 Salon 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 Gallery, Nowy Jork 2015.

Od lat coś mnie nieustannie popychało do malarstwa.
Rozgrywce pomiędzy mną a kawałkiem płótna, płyty czy
papieru towarzyszy zwykle ciągłe niezadowolenie. Nieustannymi poprawkami psułem niektóre obrazy. Od kilku lat moja
twórczość jest bardziej konsekwentna, usystematyzowana i
rozpoznawalna. Przez malarstwo pragnę wyrazić złożoność
własnej natury. Fascynuje mnie malarska materia. Moja sztuka, która ma korzenie głównie w pejzażu, oscyluje w stronę
abstrakcji. W większości kompozycji występuje podział na
rozdzielone linią horyzontu niebo i ziemię. Powierzchnie
moich obrazów są skorodowane bo świat ulega korozji,
która w swej destrukcji jest malownicza. Nie jest to roztaczanie katastroficznych wizji, tylko stoickie akceptowanie
nieodwracalnych reakcji chemicznych, a szczególnie wszechobecnego utleniania. Można w tym dopatrywać się metafory
przemijania, starzenia, zużywania. Potrafi mnie zainspirować
odrapana ściana, zbutwiała deska, zardzewiała blacha… Za
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pomocą malarstwa próbuję oddać złożoność świata, emocje
i lęki jakie mnie wypełniają. Zagęszczam materię, unikam
kolorów lokalnych, obrabiam powierzchnię różnymi narzędziami. Czynności destrukcyjne traktuję jako twórcze, stosuję
też kontrolowaną spontaniczność. Formy organiczne łączę
z geometrycznymi, co ilustruje wszechobecną ingerencję
człowieka w naturę. Nieustannie eksperymentuję, wykorzystując przy tym skromną wiedzę chemiczną. Proces twórczy
jest bardzo zróżnicowany. Niekiedy obraz powstaje szybko,
„na gorąco”. Są jednak też takie, które po latach przeróbek
uważam za nieskończone. Moje fascynacje malarskie są bardzo rozległe a podziwiani mistrzowie to Tycjan, Rembrandt,
Turner, impresjoniści i postimpresjoniści, amerykańscy abstrakcjoniści z Jacksonem Pollockiem na czele, Gerhard Richter i wielu innych.
Stanisław Tomalak

unde mallum
strefa mroku rozlewa się toksyczną, czarną farbą
kto w nią wstąpi tego ubrudzi i wchłonie
on nigdy nie zazna jasności
w strefie mroku nie można rozróżnić mundurów ani sztandarów
epoletów i orderów
nie rozpoznasz
kto jest najeźdźcą a kto uciśniony
racje i idee
nie mają racji bytu
jest ślepa nienawiść
Stanisław Tomalak
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Krzysztof Rapsa
(ur. 1959)

Pejzaż, 2013
akryl, karton, 58 × 49 cm (w oprawie 75 × 66 cm), sygn.
l.d.: 'Rapsa'
Mieszka i tworzy w Koszalinie. Artystyczna przygoda z kolorem
prowadzi go przez szereg wystaw w kraju i za granicą. W Seulu
został okrzyknięty „poetą koloru”, a najbardziej znaczące czasopisma i magazyny o sztuce zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje
zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa Rapsy
w Galerii Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu spowodowały, że stał się on najbardziej znanym współcześnie tworzącym
polskim malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień
m.in. nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Europejskim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; nagrodę Era -Art
na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej
w Gdyni; nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina „Artysta Roku”; Gran
Prix Publiczności, EXPO MILANO 2015 Galeria Hernandez, Mediolan.
Twórczość Krzysztofa Rapsy została zaprezentowana w Teatrze Narodowym w Restauracji Sun & Moon podczas Global Cross Culture
Exchange 2015 Poland – Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego artystyczna podroż po galeriach świata. W 2014 roku swoją twórczość
prezentował w Galerii Samsunga i Galerii Foret w Seulu; w Muzeum
w Dageu i Muzeum Mosan; w Qatar Fine Arts Society w Doha (Katar). Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania wierszy
i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rapsodia”. To
projekt łączący malarstwo, poezję i muzykę, gdzie poeci z rożnych
krajów świata inspirowani obrazami polskiego abstrakcjonisty napisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Polski muzykę do poezji
inspirowanej obrazami polskiego malarza. Zagraniczna premiera albumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 30 kwietnia 2015r. w Mediolanie
podczas indywidualnej wystawy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO
MILANO 2015 w Galerii Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana
została w filmie „Na szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patronatem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obrazy Krzysztofa Rapsy
użyte zostały przy realizacji produkcji filmowym i telewizyjnych, m.in.
przez telewizję koreańską TV KBS czy przez liczne wydawnictwa. Jest
autorem okładek wydawnictw literackich. Jego prace znajdują się
w zbiorach muzeów, galerii sztuki współczesnej i kolekcji prywatnych
w kraju i zagranicą.

Abstrakcja pozwala mi zwiedzać świat mojej wyobraźni, mój
wyimaginowany świat form i kolorów. Lubię go malować,
tworząc kameralną relację między mną a obrazem. Jednak
dopiero wtedy, gdy docierają do mnie zadziwiające emocje
i interpretacje widzów, czuję się artystą, a widzowie stają
się współtwórcami mojej sztuki.

Krzysztof Rapsa jak w wierszu Zbigniewa Herberta „lekkim
krokiem przechodzi od plamy do plamy”, zamyka swój świat
w wielobarwiu, ale i wielokolorowości. A sam artysta jest
kolejną gorąca bestią w sztuce, której żywiołem jest kolor.
Justyna Hofman-Wiśniewska, krytyk sztuki, Warszawa

Krzysztof Rapsa

Skróty recenzji: Realistycznie ukazuje metaforę, która sięga
daleko poza odzwierciedlanie wizerunku. Potęgą i urokiem
Krzysztofa Rapsy jest przeciwstawianie splotów języka dynamiki i liryzmu w postaci najwyższej jakości estetyki kolorów.
Dlatego znajduje się on w gronie wielkich artystów świata.
Ryu Seok Woo, krytyk i redaktor naczelny
„The Art Magazine Misoolsidae”, Seul
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Krzysztof to wielki talent i artysta godny uwagi widza nie
tylko z Polski, ale również daleko poza nią.
Prof. Aleksiej Bogustov,
Katedra Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Grodnie
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961)

Nadzieja, 2014
olej, akryl, płótno, 60 × 40 cm, opisany na odwrocie:
'MACIEJ | KUŁAKOWSKI | „NADZIEJA” | 2014'
Studiował na Wydziale Malarstwa na ASP w Gdańsku; dyplom obronił w 1987 r. w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga. Jego prace
znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Oddział Sztuki Współczesnej), UM w Sopocie,
Kolekcji ZPAP w Łodzi, kolekcjach prywatnych. Autor cykli malarskich:
„Profile”, „Gradienty”, „Ikony”. Wypracował charakterystyczny styl
malarstwa oparty na perfekcyjnie malowanych przejściach tonalnych.
Artysta jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich
konkursów malarskich. Wybrane wystawy: 1988 – „Arsenał '88”,
Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki, Warszawa; „Dyplom 87”,
Zachęta, Warszawa; 2005 – „Pamięć i uczestnictwo”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk; III Ogólnopolskie
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto – wyróżnienie;
2006 – „Kod kreskowy”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; XXI
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2007 – „Jesienne Konfrontacje”, Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego,
BWA, Rzeszów; I Międzynarodowe Biennale Malarstwa, QUADRO-ART. 2007, Łódź, Muzeum Historyczne – nagroda Prezesa ZPAP;
2008 Galeria ZPAP, wystawa indywidualna, Gdańsk; 2008 XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – nominacja
do nagrody; 2009 – III Premio Internationale di Pittura e Grafica
„Natale di Roma“ 2009, Cascina Farsetti, 3 °Classificato ex aequo –
Sezione Pittura, Rzym, Włochy; 2012 „W drodze...” Starogardzkie
Centrum Kultury Galeria A, Starogard Gdański.

Faza projektowania komputerowego daje możliwość jednoczesnej pracy nad dowolną ilością multiplikacji jednego
pomysłu. Przestrzeń obrazu – zapisana w mono-chromatycznym (komputerowym – najczęściej) zapisie, jest podstawą do dalszej manualnej (tradycyjnej) wypowiedzi artystycznej. Właściwa realizacja na powierzchni płótna pozwala
na wprowadzenie dalszych zmian (w ramach podstawowej
struktury). Powstaje iluzyjna przestrzeń malarska – o wyraźnie duchowej wymowie.
Mariusz Kułakowski
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Obrazy Mariusza Kułakowskiego wyróżnia niezwykła harmonia form oraz nienaganna technika wykonania. Artysta
tworzy niepowtarzalne, przepełnione liryzmem i ekspresją
kompozycje, w których najlepiej uwidacznia się nieprzeciętny talent i wyczucie malarskie.
prof. Mario Nicosia
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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura (posiedzę), 2015
olej, akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. p.d.: 'MKG' oraz
na odwrocie
Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem
w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa
prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach
w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w
skład jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum, New York.
W 2015 ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität
der Künste w Berlinie.

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można
umieścić w grupie realizacji o charakterze neofiguratywnym,
gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to
jednak malarstwo w bezpośredni sposób odnoszące nas do
rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są
różnorodnym zabiegom stylistycznym, takim jak deformacja,
syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest tu do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia,
że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia,
swoistym znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie,
które poddane zostało artystycznej ingerencji malarki. Sposób malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie odnosi nas do twórczości Teresy
Pągowskiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne są
we wcześniejszych obrazach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie
artystka rozwija już indywidualny, bardziej dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze
współistniejące ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę.
Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane
na tle bliżej nieokreślonej przestrzeni, niedopowiedzianego
kontekstu. Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że kobiecych i w pewnym sensie
intymnych – emocji.
Kama Wróbel, Portal Rynek i Sztuka
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Justyna Jędrzejowska
(ur. 1986)

Druga faza snu, 2015
olej, płótno, 130 × 140 cm, sygn. na odwrocie: 'JE |
2015 | DRUGA FAZA SNU'
Ukończyła studia na Wydziale Grafiki katowickiego ASP. W 2013 r.
otrzymała wyróżnienie, za pracę dyplomową pt. Obrazy pod powiekami. W tym samym roku, wzięła udział w wystawie Najlepsze
Dyplomy 2013 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W 2014 r. otrzymała IV nagrodę w konkursie malarskim, promującym absolwentów
uczelni artystycznych, Promocje 2014. Aktualnie mieszka i pracuje
we Wrocławiu. Dyscypliną, która szczególnie ją pochłania, jest malarstwo. Silnym źródłem inspiracji dla obrazów jest fotografia. Zdjęcie
w twórczości J.E pełni rolę bazy, na którą narzucona zostaje powłoka
zbudowana z obserwacji autorki, interpretacji, oraz elementów przez
nią wykluczonych. Celem takiego działania jest przede wszystkim,
wycofanie na dalszy plan tego co oczywiste. Obraz, według założeń
artystki, paradoksalnie powinien odzwierciedlać wielowarstwowość,
zaklętej w dwóch wymiarach rzeczywistości oraz inicjować, ciągle
na nowo, chęć jego obserwacji, analizy i interpretacji.

Prezentowany obraz jest pierwszym z planowanego cyklu
erotyków, będącego kontynuacją założeń artystycznych autorki. Tym razem jednak, bazą dla powstających obrazów
jest seria fotografii, które przede wszystkim są amatorskimi
ujęciami. To dosyć kontrowersyjne źródło, nie jest w malarskich kolażach komentowane, czy też oceniane. Jest raczej
traktowane jako silny bodziec, dobry materiał dla kreowania
atmosfery intymności poprzez kolor i treść. Sensualność oraz
tabu, są w nowym cyklu środkami wyrazu. Ich zadaniem jest
wygenerowanie u obcującego z obrazem, silnego nieprzepartego odczucia bycia obserwatorem.
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Albertyna Kacalak
(ur. 1988)

Parasol, 2013
olej, żywica, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 'AK 2013'
W latach 2007 – 2012 studiowała na Wydziale Malarstwa i Rzeźby
w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studia zakończyła dyplomem z zakresu malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Janusza
Jaroszewskiego oraz z zakresu multimediów w pracowni prof. Pawła
Jarodzkiego. Obecnie doktorantka na tej samej uczelni, w pracowni malarstwa prof. Zdzisława Nitki oraz w pracowni multimediów
u prof. Pawła Jarodzkiego. Zajmuje się głownie malarstwem, jednak
w swoich poszukiwaniach artystycznych sięga także do obszarów
sztuki wideo i rysunku. Uczestniczka licznych wystaw krajowych i zagranicznych, sympozjów artystycznych oraz plenerów malarskich.
Najważniejsze wystawy/ nagrody: 2015 – I Miejsce w Konkursie
„Młody Wawrzyn”, Galeria DNA Wrocław; 2015 – Międzynarodowa wystawa sztuki, OSTRALE 2015 – Drezno; 2014 – Wystawa
Doktorantów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu „Wszystko jest
możliwe”, Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny, Milicz; 2014 – „Obrazy
i emocje”. Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych, ASP, Wrocław; 2014 – Wystawa indywidualna „Cząstki Elementarne Albertyny Kacalak”, Galeria
ODA, Piotrków Trybunalski; 2013 – Wystawa malarstwa „LUBIĄŻ”,
w Galerii Vernon, Praga, Czechy; 2013 – Wystawa malarstwa „LUBIĄŻ”, w Instytucie Polskim, Bratysława, Słowacja; 2013 – Wystawa
malarstwa, Grand Hotel, Łódź; 2013 – Wystawa Międzynarodowa,
Kunstverein, Buchholz, Niemcy; 2013 – Wystawa malarstwa w Galerii
Allerart w Bludenz, Austria; 2012 – Wystawa malarstwa w ramach
Konkursu Wojewody Dolnośląskiego, Najlepszy Dyplom Roku, BWA
Awangarda, Wrocław.

Mój stosunek do materii zawsze bardzo mocno akcentowałam we wszystkich pracach. Na początku posługiwałam
się materią farb i płótna. Kolejne lata mojej twórczości to
odchodzenie od realizmu przedstawień na rzecz emocji
i kreowania nastrojów, budowania własnych światów, czasami na krawędzi abstrakcji. Z czasem zaczęłam realizować
kompozycje łączące elementy z różnych materiałów i technik
plastycznych. Zależało mi na wykorzystaniu naturalnych dla
wielu technik środków ekspresji oraz maksymalnym wyeksponowaniu energii wykorzystywanej materii. Eksperymentując, adaptując wciąż nowe struktury i materie, przekraczając potoczną tożsamość przedmiotu utwierdziłam się
w przekonaniu, że im prostsza forma, tym bardziej wyraziste
wołanie – treść.
Albertyna Kacalak
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Agata Czeremuszkin-Chrut
(ur. 1983)

Human Landscape 6
akryl, olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka wydziału malarstwa wrocławskiej ASP (dyplom w 2008
roku w pracowni prof. A. Dymitrowicz i prof. Z. Nitki), studiowała
także na Edinburgh College of Art oraz na ASP w Warszawie. Aktualnie kontynuuje edukację w ramach Doktoranckich Studiów Środowiskowych na ASP w Łodzi. Zajmuje się malarstwem sztalugowym
i muralem. Jej prace można znaleźć w wielu kolekcjach prywatnych
w kraju i zagranicą. Od 2008 r. członkini ZPAP i grupy Młodzi Sztuką. Od 2013 roku do chwili obecnej współpracuje z „The Fine Art
Collective Poland”. W roku 2014 wzięła udział w międzynarodowej
rezydencji artystycznej The Old School Art w Bułgarii. W ramach tego
projektu odbyły się 2 wystawy (Warszawa, Berlin) oraz liczne wydarzenia towarzyszące. W lutym 2016 odbędzie się jej indywidualna
wystawa w BWA w Rzeszowie oraz w Galerii Lufcik w Warszawie
(OW ZPAP). Mieszka i pracuje w Berlinie oraz w Warszawie. Wybrane
wystawy indywidualne: 2014 – „Mięso i geometria”, Galeria Miejska
/ Galeria Bałucka, Łódź; 2014 – „To be titled” – E|C Gallery, Chicago,
USA; 2013 – „Papier – Płótno – Ściana”, Galeria BWA, MOSART,
Gorzów Wielkopolski; 2013 – „Minimalizacja”, 022 Galeria, OW
ZPAP, Warszawa; 2012 – „Łóżka”, Galeria Elektor, Warszawa; 2012
– „Zmysły Sztuki”, Pałac w Wilanowie, Warszawa; 2011 – „Skin
on skin”, E|C Gallery, Chicago, USA. Wybrane wystawy zbiorowe:
2015 – Nord Art, Kunstwerk Carlshutte, Schleswig-Holstein, Niemcy (także 2014 i 2013); 2014 – „Taboo”, Victorian Artists Society
Gallery, Melborne, Australia (kurator E.Glac); 2014 – „Interference”,
polsko-niemiecki projekt artystyczny, Second Home Project, Berlin,
DE; 2014 – „Linearium”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – 8. Biennale Miniatury w Częstochowie, Gaude Mater, Częstochowa, Polska
(wyróżnienie honorowe); 2013 – „Interferencje”, polsko-niemiecki
projekt artystyczny, Fort Sokolnickiego, Warszawa; 2013 – Trzecie
Biennale Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów (nominowana do
nagród); 2012 – „Art n’Bloom”, Bruksela, Belgia; 2009 – Reflections
Polish Center of Wisconsin Gallery, Franklin, WI, USA.

Malarstwo jest dla mnie głównym narzędziem opisywania
świata, służy jego gloryfikacji lub czasami negacji. Jednocześnie moje działania stanowią zapis emocji i obserwacji,
często podświadomych, ekspresyjnych i bardzo intuicyjnych.
Oscylują wokół człowieka, jego zależności od innych, wzajemnych wpływów, presji czy manipulacji. Interesuje mnie
życie, energia, ciało i wszelkie procesy biologiczne…fascynuje zaś to co ma swoją anatomię, wagę, skalę, ciepłotę.
Wizerunki ciała w stopniowym procesie ich przekształcani są
przede mnie deformowane, dekonstruowane by zlepić je na
nowo. Dążę do upraszczania formy – sprowadzam postać
do znaku, redukuję rzeczy zbędne, aby uzyskać większą siłę
i wiarygodność przekazu. Moja twórczość mimo że ekspresyjna i figuratywna, ociera się o abstrakcyjne formy organiczne. W sztuce nade wszystko cenię wolność – zarówno moją
jak i odbiorcy. Unikam przeintelektualizowania, nie szpikuję
mojej sztuki bełkotliwym przekazem informacji, społecznie
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czy politycznie poprawnych. Pozostawiam także dowolność
interpretacji samemu widzowi. Nie staram się o dosłowność,
większość rzeczy pozostawiam niedopowiedzianych, sugerując czasami tytułem – nadal enigmatycznym lecz nakierowującym lekko widza na mój tor myślenia. W swojej pracy
wykorzystuję materiał fotograficzny. Najczęściej są to zdjęcia
wyszukane w Internecie, znalezione w drukowanej prasie
czy też kadry z filmów. Sama prasa i słowo drukowane to
niewyczerpany arsenał materiałów i pomysłów na kolaże na
papierze, które traktuję jako szkice do obrazów olejnych.
W procesie tworzenia pomaga mi także wszechobecny
chaos i tłok jaki mam wokół siebie. Podskórny puls żyjącej
własnym rytmem metropolii, a zarazem towarzysząca życiu
w mieście anonimowość i wyobcowanie to dla mnie impulsy
do wypowiedzi artystycznej.
Agata Czeremuszkin-Chrut
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Zofia Błażko
(ur. 1986)

Na Boże Narodzenie, 2015
olej, płótno lniane, 40 × 30 cm, sygn. p.d.: 'Z.Błażko
2015'
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – studiów magisterskich kierunku Malarstwo oraz studiów pierwszego stopnia
kierunku Fotografia. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła
w 2010 roku. W 2012 roku rozpoczęła podróż artystyczną po świecie. Okres 2012–2014 spędziła w Paryżu, uczestnicząc w programach
stypendialnych w Jour et Nuit Culture oraz Rivoli 59, – centrach
kultury tworzących świat bohemy Paryża XXI wieku. W 2013 roku
pobierała lekcje u profesora Paryskiej Akademii Sztuk Pięknych – Jacques Kikoïne. W 2015 roku przebywała na rezydencjach artystycznych w Village des Arts w Dakarze (Senegal) oraz w Shangyuan Art
Museum w Pekinie (Chiny). Prace młodej malarki były prezentowane
na licznych wystawach indywidualnych organizowanych nie tylko na
terenie Europy, ale również w Afryce i Azji.

Obraz „Na Boże Narodzenie 2015” jest zwieńczeniem mojej trzyletniej podróży artystycznej na
wzór dawnych malarzy, tzw. Grande Tour, ponadto jest wynikiem czteromiesięcznych medytacji
(czasu spędzonego głównie w ciszy). W czerwcu 2015 roku rozpoczęłam praktyki duchowe w monasterze Wspólnot Jerozolimskich w miejscowości Vézelay we Francji. Kontynuacją życia, zachowując postny charakter, był pobyt w chińskiej miejscowości Shangyuan. Czas ten wypełniony był
kontemplacją bez korzystania z udogodnień XXI wieku oraz kontaktu ze światem zewnętrznym.
Oddając się wielogodzinnym medytacjom odkryłam na nowo swoje korzenienie oraz tożsamość.
Obraz rozpoczyna nowy etap w moich poszukiwaniach malarskich. „Na Boże Narodzenie 2015”
odzwierciedla mój obecny stan ducha. W moim odczuciu podświadomie nawiązuję do prac Stanisława Ignacego Witkiewicza, który był moim „pierwszym nauczycielem” – moją pierwszą malarską
miłością. W koncepcji obrazu chciałam pokazać radość, jednak analizując pracę stwierdzam, że
wyszedł mocny niepokój. W odróżnieniu od Witkacego, przy procesie tworzenia nie zażyłam żadnej
substancji psychoaktywnej. Praca była wykonana przy muzyce Vivaldiego.
Zofia Błażko
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Natalia Rybka
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2015
olej, płótno, 140 × 110 cm, sygn. na odwrocie: 'NATALIA
| RYBKA | BEZ TYTUŁU | 2015 | OLEJ NA PŁÓTNIE | 110
X 140'
Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Bytomiu w 2007 roku. Aktualnie studiuje Malarstwo na Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz
scenografią teatralną (w latach 2012–2014 zaprojektowała i zrealizowała 8 scenografii do sztuk teatralnych). W 2015 została laureatką prestiżowych konkursów malarskich „Artystyczna podróż Hestii”
oraz „Obraz roku”. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa zbiorowa
konkursu „Artystyczna podróż Hestii”, Warszawa; 2015 – wystawa
zbiorowa konkursu „Obraz roku”, Galeria Dagma Art, Katowice;
2015 – wystawa zbiorowa „Figurama 2015”, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław; 2014 – wystawa indywidualna, Klub Natura Art, Katowice; 2013 – wystawa zbiorowa „Nowy obraz/ Nowe spojrzenie”,
UAP, Poznań; 2012 – wystawa zbiorowa „Granice rysunku”, Poznań.

Prezentowany obraz brał udział w wystawach zbiorowych, a także dostał się do finału konkursu
Artystycznej Podróży Hestii w Warszawie. Należy do cyklu rozpoczętego w ubiegłym roku.
W sztuce zajmuję się badaniem człowieka w aspekcie metafizycznym. Staram się ustalić relacje
i zależność pomiędzy istotą ludzką a boską. Nawet w przyrodzie opisywanej za pomocą matematyki,
są sytuacje w których rozwiązania nie istnieją, jak w przypadku równania kwadratowego z ujemną
deltą. Jakiekolwiek wytłumaczenie jest po prostu sprzeczne z prawami natury. Ludziom, którzy
tak jak ja z matematyką nie mają wiele wspólnego, zrozumienie tego przypadku może sprawić
problem. Nie wszystko jednak pojmiemy, posługując się mechanizmami naszego świata, dlatego
często w takich wypadkach przyznajemy, że – choć przewyższa to naszą percepcję – dla Boga nie
ma rzeczy niemożliwych.
Natalia Rybka
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Renata Szyszlak
(ur. 1974)

Powidoki, 2015
technika własna, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku:
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. zw. Tadeusza Wiktora w 2001 roku. Obecnie
zatrudniona jako prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Rysunku na Wydziale Sztuki. W dorobku artystycznym 30 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu wystawach i konkursach
ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Laureatka
kilku nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, min. Grand
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Międzynarodowego
Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 2012”,
Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego- Przemyśl 2013, I Nagroda Równorzędna Itar 2012, 4th Mini Graphic World Show, Italy.

Napięcia
Napięcie jest artystyczną zasadą rysunków Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej, zaprezentowanych na wystawie w Łańcucie. Tworzy je przede wszystkim kreska, która traci swą
geometryczną liniowość i wynikającą z niej stabilność. Jest
w sobie dynamiczna, mocna i w tym sensie autonomiczna,
że wyznacza własny bieg. Czasem jest on zupełnie niezależny od formy przedmiotowej i znaku kolorystycznego.
Określa na płaszczyźnie dzieł kierunki czy też drogi, które
nie mają ostatecznego końca i które niekiedy urywają się
nagle, pozostawiając formę otwartą. To znów kreska organizuje się w formy koliste, jakby przypominając sobie swe
geometryczne źródło. Nawet wtedy nie traci jednak swej
dynamiki. W niektórych rysunkach kreska „skłonna” jest do
współpracy z kolorem i formą przedmiotową, przy czym ten
artystyczny kompromis nie dokonuje się kosztem jej dynamiki i wynikających z tego napięć. Nawet tam, gdzie otacza
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kolor i przechodzi w kontur, jej napięcie udziela się tym
elementom rysunku. Dzięki niemu przedmioty są w szczególny sposób ożywione nawet do tego stopnia, że wydają
się pędzić. Energia i napięcia kreski są w tych wypadkach
najbardziej widoczne. Czasem jednak i te elementy kompozycji rysunku przejawiają swą siłę, która ogranicza kreskę
i sprawia, że na równych prawach buduje ona harmonię
z przedmiotem i kolorem. Wówczas rysunki stają się bardziej
wyważone, zracjonalizowane, a ich ekspresja jest wypadkową wielopodmiotowej gry formalnej. Nigdy jednak nie jest
tak, że kreska zanika w całości rysunku, względnie jej wartość jest jedynie podrzędna. Nawet w tych pracach, gdzie
wizualnie przejawia się najsłabiej, jest wartość estetyczna
i artystyczna nie podlega dyskusji. Będąc jedynie śladem
w rysunku, czyni jego istotę.
Dr hab. Artur Mordka
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Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Podążanie, 2015
akryl, płótno, 150 × 100 cm, sygn. l.d.: 'Ruciak S.';
pieczęć autorska na odwrocie
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 „Najlepszych
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
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regionalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego
Malarstwa 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.

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem. To ono
tworzy obraz. Działam nim, a przez jego natężenie i rozproszenie staram się wyrazić własne emocje. To ono modeluje bryły malowanych przedmiotów. Światło w swoich
pracach buduję warstwami, za pomocą różnych narzędzi.
Ślady pędzla, gąbki czy farby wcieranej kawałkiem materiału
są bardzo osobistą formą wypowiedzi. Natężenie światła
reguluję, różnicując narzędzia. Światło raz jest miękkie, innym razem surowe, kontrastowe lub mocno rozmigotane
w zależności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji,
jakie w danej chwili chcę wyrazić. Zarówno kolor, kompozycja jak i forma powstają dzięki niemu. Światłem podkreślam
elementy, które są dla mnie najistotniejsze. Staram się przedstawić relacje pomiędzy przedmiotem, światłem i cieniem.
Malując puste wnętrza, staram się nadać im nastrój tajemnicy. Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne miejsca
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i przedmioty zyskują wymowę symboliczną. Chcę im dodać
duchowej głębi, tak by wprowadzały człowieka w stan kontemplacji, skupienia, melancholijnych emocji. Moje obrazy
początkowo były dość mroczne. Światło było uwięzione
w ramach namalowanych okien. Kolorystyka ograniczała
się głównie do bladych błękitów, szarości, bieli i czerni.
Z czasem starałam się rozwinąć pozornie znajome wątki
własnego malarstwa, rozszerzając tonację obrazów o ciepłe
brązy, ugry, żółcienie, zielenie, intensywne błękity, a nawet
czerwienie. Światło zalewające moje płótna, świeci teraz
ciepłem żółcieni, ożywiając je i sprawiając, że malowane
wnętrza, stały się przyjemniejsze, cieplejsze, jakby bardziej
bliskie. Przetwarzam światło i cień w taki sposób, by podkreślić to, co według mnie w danym kadrze jest najistotniejsze.
Sonia Ruciak
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Zuzanna Piętkowska
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2014
tempera żółtkowa, płótno, 92 × 65 cm, sygn. na
odwrocie: 'Zuzanna Piętkowska Bez tytułu 2014 tempera
żółtkowa na płótnie 92x65 cm'
W latach 2007–12 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 2012 obroniła dyplom w pracowni mistrzowskiej prof. Jarosława Modzelewskiego. Specjalizacja
główna w pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych
pod kierunkiem prof. Jacka Dyrzyńskiego. Specjalizacja dodatkowa
w pracowni tkaniny artystycznej pod kierunkiem prof. Doroty Grynczel. Mieszka i pracuje w Warszawie. Wybrane wystawy: 2014 –
wystawa zbiorowa „Salon letni”, Galeria Promocyjna, Warszawa;
2014 – wystawa indywidualna „Czyste przeżycie geometrycznej
zabawy, choć bez zrozumienia...”, Galeria Promocyjna, Warszawa;
2014 – wystawa zbiorowa „Inna formuła obrazu”, Salon Akademii,
Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „Chcę żeby ludzie widzieli to
i to…”, Żelazna 54A, Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „Zwiad
w zimie”, Żelazna 54A, Warszawa; 2013 – 9 Triennale Małych Form
Malarskich, Wozownia, Toruń; 2013 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy 2012”, Oficyna, Lubczów; 2012 – wystawa zbiorowa
„Najlepsze dyplomy 2012”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Radom;
2012 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy 2012”, Galeria Test,
Warszawa; 2012 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy 2012”,
KDK, Kutno; 2012 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy 2012”,
Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2011 – „Struktury”, Centrum Kultury
„Łazieńkowska”, Warszawa; 2009 – „Nigdzie czyli gdzie?”, Galeria
Aspekt, Warszawa.

Inspirują mnie rozmaite zapisy graficzne stosowane w naukach ścisłych, takich jak fizyka czy statystyka, których używam jako formalnego budulca swoich prac. Moim celowym założeniem, swojego
rodzaju grą z odbiorcą, jest to, aby w tych pozornie abstrakcyjnych obrazach odnaleźć kolejne,
niekoniecznie właściwe znaczenia. Z tego powodu nie tytułuję swoich prac – zależy mi na swobodzie interpretacji, którą pozostawiam odbiorcom.
Zuzanna Piętkowska
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Tomasz Mistak
(ur. 1978)

Untitled Corten Structure 2, 2015
akryl, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie:
'-UNTITLED CORTEN STRUCTURE- | AKRYL | MISTAK
2015'
Urodził się w Sanoku gdzie do dziś mieszka i tworzy. Dyplom z malarstwa na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
w 2005r. Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płótnie.
Członek ZPAP. Uczestnik ok. 30 wystaw zbiorowych i autor kilku
wystaw indywidualnych. Jego prace wielokrotnie były doceniane przy
okazji konkursów artystycznych; m.in. w 2009 roku został laureatem
Nagrody Wojewody Podkarpackiego na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” w Przemyślu.
Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Zanurzenie”, Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 2015 – „Dwadzieścia
tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
Sandomierz; 2013 – „Obszar zabudowany”, Galeria Kuratorium,
Warszawa; 2013 – „Monumenty nowoczesności”, Podkarpackie
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ICN POLFA, Rzeszów; 2013
– „Dyspersja”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków; 2012 – „Po
Ostatniej Wieczerzy”, Centrum Sztuki Solvay, Kraków; 2011 – „Luksusowe więzienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa.

(…) Czym więc są obrazy Tomka Mistaka – realistycznym
zapisem wytworów naszej cywilizacji, czy może rodzajem
malarskiej metafory? Twórczość artysty pokazuje, że jeśli
tylko potrafimy spojrzeć głębiej, niepowierzchownie ujrzymy
efektowny obraz tam, gdzie najmniej spodziewamy się go
zobaczyć. Okazuje się, że zainspirować może proste narzędzie, detal architektoniczny, kompleks budynków, a nawet
zrujnowany wrak. To tylko kilka zjawisk wartych uwagi. Bo
jeżeli na chwilę uda nam się zapomnieć o ich funkcji, to
podobnie jak artysta dostrzeżemy w nich układ brył, linii,
plam barwnych, czyli czystą formę malarską. Jednak błędem
byłoby zatrzymanie się wyłącznie na walorach wizualnych
płócien. Każdy z cykli niesie głęboką prawdę o nas samych
i naszej kulturze. Wszystko w tych obrazach jest złudzeniem,
któremu ulegamy patrząc. To, co wydaje się być twardym
betonem, okazuje się warstwami delikatnego laserunku,
łuszczące się powierzchnie wraków są również zatrzymaną
w czasie iluzją. Przedmioty trwałe i niezmienne w rzeczywistości, jak potężne statki czy miejskie gmachy, okazują się
często bardziej kruche i poddane przemijaniu niż przypuszczamy. Równie zmienne i relatywne są znaczenia, jakie im
się nadaje. Człowiek dziś tworzy, a jutro porzuca swe dzieła,
nie dbając o ich dalszy los. Artysta poniekąd przedłuża ich
życie i nadaje mu nowy sens. Subtelna materia malarstwa
pozwala uwiecznić to, co odchodzi w zapomnienie. Prace
Tomka Mistaka możemy odczytywać więc jako refleksję nad
istotą trwania i nieuchronnością przemijania, które nie prowadzi do niebytu, lecz do przemiany.
Agata Sulikowska-Dejena
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Krzysztof Nowicki
(ur. 1988)

Portret Agnolo Doni, 2014
olej, płótno, 120 × 90 cm, sygnowanie
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2013 roku. Swoją edukację wzbogacił stypendium na Uniwersytecie Marmara w Istambule.
Ma na swoim koncie wiele wystaw w kraju i za granicą. Obecnie
mieszka i tworzy w Gdańsku. Wybrane nagrody i osiągnięcia: 2014
– Artist Home Base, rezydencja artystyczna, Hong Kong Art Centre,
Hong Kong; 2013 – I Nagroda w konkursie „Artystyczna Podróz Hestii” (stypendium w Nowym Jorku); 2013 – Wyróżnienie Honorowe
konkursu Fundacji im. F. Eibisch, Warszawa; 2013 – Nominacja do
Nagrody Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie”, Poznań; 2013 – Nominacja do Nagrody
Artystycznej „Artnoble” w ramach Interdyscyplinarnego Festiwalu
Sztuk, Żyrardów. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2015
– „Martwa Natura z przesadą”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2015
– „Przez Pryzmat – Odsłona druga”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań;
2014 – „Snap to Grid”, Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles (USA); 2014 – „Welcome to the Artist Home”, HK Arts Centre,
Hong Kong; 2013 – 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych
PROMOCJE 2013, Legnica; 2012 – „Bliskoznacznie” wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław

Inspiruje mnie sztuka dawna i przełożenie jej na współczesny język. Wybrane obrazy wielkich
mistrzów poddaje obróbce w programach do grafiki dwu i trójwymiarowej, by przy zachowaniu
klimatu dawnych epok uzyskać estetycznie współczesne dzieła. To próba szukania 0-1 metody na
tradycyjne medium malarskie.
Krzysztof Nowicki
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Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Amerykańska noc, 2014
olej, płótno, 70 × 120 cm, opisany na odwrocie:
'Amerykańska noc | olej 70 × 120 cm ' 2014 r. |
Franciszek Ledóchowski'
Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem,
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go problem wielorakości perspektyw postrzegania świata. Posługując się
różnymi stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) stara się wyrazić złożoność widzenia czy lepiej nadawania znaczenia
zdarzeniom czy obrazom. Jego malarstwo pozwala się tłumaczyć na
wiele sposobów nie preferując żadnego z tłumaczeń czy żadnego
widzenia jako jedynego, właściwego. Wielokrotnie wyróżniany był
na konkursach artystycznych, m.in.: 2012 – Konkurs Fundacji im.
Franciszki Eibisch, 2012 – I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
– „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”,
Poznań; 2012 – „Triennale z Martwą Naturą”. Wybrane wystawy
indywidualne i zbiorowe: 2014 – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria MiTo, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria Elektor, Warszawa; 2012 – zbiorowa wystawa malarstwa,
Galeria Opery, Kair (Egipt); 2011 – „Hangart”, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Pałac
Pod Blachą, Warszawa.

Malarstwo powinno sprawiać przyjemność. Zrozumiałem
to siedząc w kinie na Wilku z Wall Street Martina Scorsese.
Zobaczyłem wtedy wielkie pragnienie życia – drapieżne, zaborcze, zwierzęce. Wtedy właśnie stało się dla mnie jasne,
że nie mogę już dłuższej „dłubać pędzelkiem”, zabiegać
o czysty kolor, wypełniać równo powierzchni. Zżerał mnie
głód i rozczarowanie. Zrozumiałem, że to, czego potrzebuję
to gruby pędzel, wielkie płótno i… zimne piwo. B&W wyrósł
właśnie z tego głodu i rozczarowania. Rozczarowania formą
i kolorem. Nie mogłem otrzymać świecących, intensywnych
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barw (a to z powodu struktury farb, a to z powodu uzależnienia od światła) i to w końcu sprawiło, że porzuciłem je
zupełnie. Czerń i biel jest lapidarna. To kod zero-jedynkowy.
Sprowadza wszystko do podstaw, odzierając obraz z tego,
co niepotrzebne. Czerń to pustka, śmierć i zło. Biel to pełnia, życie i dobro. Niedopowiedzenie, o które walczyłem,
teraz stało się oczywiste. Chcę tworzyć obrazy, które będą
budziły skojarzenia, będą coś przywoływać, ale same nie
będą jednoznaczne.
Franciszek Ledóchowski
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Sylwester Stabryła
(ur. 1975)

Ładunek magnetyczny, 2015
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'SYLWESTER STABRYŁA | „Ładunek magnetyczny” |
100 × 70 cm | olej na płótnie | 2015 r”
Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej (2002 r.). Dyplom
z malarstwa obronił pod okiem prof. Andrzeja Gieragi, aneks z grafiki u prof. Krzysztofa Wyzner. Zajmuje się malarstwem, grafiką,
rysunkiem i wieloma innymi niepotrzebnymi rzeczami. Wyróżniany
i nominowany do nagród, m.in.: w 2015 roku otrzymam nagrodę
specjalną na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt (Przemyśl); 2011 – Grand Prix w konkursie „Materia Medicinalis,
Materia Artificialis”, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Kontrasty”, Expo 2015, Mediolan; 2015 – „Partial Exposure”, Galeria
POSK, Londyn; 2015 – „Searching for Reality”, „Die Schöne”, Vienna;
2014 – „Realizm Niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 –
„Stopklatki ”, SH Studio, Warszawa; 2014 – „Standbild und andere
Geschichten”, „buch|bund”, Berlin; 2014 – „Nowy realizm”, ArtWay
Festiwal,Praga, Czechy; 2013 – „Kobiety”, Galeria Van Den Berg,
Warszawa; 2012 – „Duzi Chłopcy”, Centrum Sztuki Współczesnej

Solvay, Kraków; 2011 – „Duzi Chłopcy”, BWA galeria sanocka, Sanok.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – „Mistak, Stabryła, Szczepkowski”, Muzeum Historyczne w Sanoku; 2014 –„Obecności i Powroty”,BWA Galeria Sanocka; 2013 – „Young Polish Art”, POSK, Londyn;
2013 – „Szczepkowski – Stabryła – Szczur”, Salon Wystawowy Marchand, Desa Unicum, Warszawa; 2012 – Wystawa międzynarodowa
„30x30”, Galeria Miejska w Reinheim, Niemcy.

Realizm alegoryczny
Pierwszy kontakt z twórczością Sylwestra Stabryły wprawił
mnie w konsternację. Czy bowiem w XXI w. można malować
za pomocą form i środków wyrazu, którymi posługiwali
się artyści przed impresjonistyczno-ekspresjonistyczną rewolucją? Malować w konwencji dziewiętnastowiecznego
akademizmu ludzkie ciała, przedmioty i elementy architektury, malować w pracowni, ustawiając przed sobą modela
w precyzyjnie zaaranżowanej pozie? Choć, być może artysta
czasem pomaga sobie fotografią lub za podstawę obrazów
służą mu szkice, niewymagające od modeli morderczego
trwania w wymyślnych, karkołomnych, niemal akrobatycznych pozach. Na pewno na tak radykalnym, kontestującym
główne nurty współczesnej sztuki wyborze artystycznej
drogi zaważyły osobiste upodobania i artystyczne umiejętności Stabryły. (…) Oglądając jego obrazy wchodzimy do
ciasnego świata jego maleńkiej sanockiej pracowni, szczelnie wypełnionego wizerunkami ludzi i naznaczonego ich
pasjami, fascynacjami, marzeniami, emocjami, obsesjami,
pragnieniami i frustracjami, które artysta stara się wyrazić.
Jego prace są wykreowane realistycznymi środkami wyrazu, ale tworzą światy wewnętrzne, spsychizowane – przede
wszystkim obrazujące stany ducha oraz marzenia na jawie
i we śnie. Jeśli artysta skupia się na realiach, to wybiera
te elementy, które pomagają mu wyrazić „niewyrażalne”
– znaczących rekwizytach i zwykle ponurych scenografiach
(ewokujących zamknięte „światy wewnętrzne” miejscach,
podobnych do piwnic, lochów i sal operacyjnych). Realizm
pomaga Stabryle snuć metaforyczne opowieści o ludziach
i wyrażać skomplikowane przesłania. W sztuce późnej nowoczesności powraca do łask prastary środek wyrazu – alegoria. Wraca jednakże – przynajmniej w ujęciach Stabryły
i jego przyjaciela oraz sąsiada z pracowni Jana Szczepana
Szczepkowskiego – w unowocześnionym, wywiedzionym
ze współczesnej cywilizacji i dwudziestowiecznej historii
kodzie. Dawne i nowe psychologiczne, filozoficzne, religijne pojęcia oraz idee wyrażają w ich obrazach odmienne,
niekiedy arbitralne (prywatne) układy przedmiotów-symboli.
W obrazach Stabryły obecne są także jakości artystyczne
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powiązane z alegorią – ironiczny dystans i (chłodna) kalkulacja wyrazowych efektów. Skądinąd są to cechy znamionujące artystyczną dojrzałość. Pogłębiona wiwisekcja
psychologiczna i obyczajowa wyróżniająca obrazy artysty
wynika także z tego, że dobrze zna swoich modeli. A są nimi
niemal wyłącznie przedstawiciele jego pokolenia – dzisiejsi
trzydziestoparolatkowe, przechodzący właśnie conradowską
smugę cienia. W poświęconym im cyklach obrazów nazwał
ich „dużymi chłopcami” i „silnymi kobietami”. Już w tytułach manifestuje się jego zmysł obserwacji, ale i odbija
wiedza o zachodzących we współczesnym społeczeństwie
przemianach kulturowych wzorów. (…) Stabryła tworzy
swoim rówieśnikom krytyczny, ale także zabarwiony emocjami, a przez konsekwencję powtarzania gestu ich portretowania, monumentalny wizerunek. Czy się czegoś od niego
dowiadujemy o jego pokoleniu, albo choćby o jego elitarnej
części? Można sądzić, że artyści są w społeczeństwie barwnymi outsiderami albo przyjąć – do czego się skłaniam – że
są niczym czułe sejsmografy społecznych nastrojów i ważne
zjawiska, procesy, tendencje oraz mody wyrażają się przez
nich się lub manifestują w ich dziełach. Stabryła pokazuje, że on i jego przyjaciele nie są bezmyślnymi trybikami
w unifikującej, mającej ambicje kreowania wzorów i celów
życia machinie cywilizacji konsumpcyjnej. Ich kontestacja
jest jednak refleksyjna i swoiście wybiórcza, ponieważ dobrze wiedzą, że żyją w jej ramach i korzystają z wielu jej
dobrodziejstw – wolności wypowiedzi i wyboru stylu bycia,
dostępu do różnorodnych dóbr, otwarcia Polski na świat,
swobody podróżowania w realu i w świecie wirtualnym.
Także tego, że mogą – jeśli tego chcą – mieszkać i pracować
w niewielkim Sanoku, a wystawiać i sprzedawać swoje prace
gdziekolwiek się to uda, nie zaś – jak ich wielki poprzednik
Zdzisław Beksiński – są nękani ekonomicznymi, urzędowymi i wewnętrznymi środowiskowymi ograniczeniami oraz
zmuszani do zamieszkania w stolicy, co – jak wiemy – było
dla tej, tak mocno w Sanoczyznę wrośniętej rodziny, tyleż
owocne, co fatalne.
Magdalena Rabizo-Birek
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Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

Arbiter, 2015
olej, płótno, 100 × 70 cm, opisany na odwrocie: 'JAN
SZCZEPKOWSKI 2015 | – ARBITER – | Szczepkowski'
W latach 1998–2003 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, pracą
pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane nagrody:
2013 – Nagroda Dyrektora BWA Rzeszów, „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów; 2011 – II miejsce w konkursie 11 Biennale Plastyki
Krośnieńskiej, BWA, Krosno; 2009 – I miejsce, nagroda Marszałka
Województwa Podkarpackiego w konkursie „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, Rzeszów; 2009 – Nagroda Prezydenta
Przemyśla w Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt, Przemyśl. Brał
udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest
autorem szeregu wystaw indywidualnych: 2015 – „Taumaturgia”,
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015 – „Partial Exposure”, POSK,
Londyn; 2015 – „Malarstwo”, Muzeum Historyczne, Sanok; 2014
– „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, Bruksela; 2014 – „Realizm niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Muzeum znaczeń”,
CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Powracający cień”, BWA, Krosno;
2013 – „Obszar cienia”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków; 2013
– „Powracający cień”, BWA, Sanok; 2007 – „Obrazy do ciemnych
pokoi”, BWA, Sanok.

…W pracach Szczepkowskiego jest to przestrzeń iluzoryczna, zapożyczona ale i wyobrażona zarazem. Malarz tworzy
swoje kompozycje łącząc różne fragmenty wydobyte z odmętów historii, Internetu i własnej wyobraźni. Ujednolicona paleta barwna i charakterystyczny sposób modelowania
światłem scala wszystkie elementy w jedną spójną i wiarygodną całość. Obrazy te cechuje duża sugestywność bryły
i przestrzeni a jednocześnie autor odkrywa przed widzem
wszystkie tajniki swojego warsztatu. W warstwie znaczeniowej już nie jest tak łatwo, widz może się jedynie domyślać
jakie relacje łączą bohaterów poszczególnych scen. Brak
pewności co do tych relacji pozostaje źródłem napięcia,
którym przesiąknięte są jego obrazy. Sam autor mówi: Lubię tajemnice. Lubię je nawet bardziej niż ich rozwiązania.
W tym co chcę namalować, kiedy obmyślam kompozycję
obrazu, zawsze u źródeł leży jakaś zagadka która mnie
przyciąga. Coś specyficznego w układzie postaci, przedmiotów, coś co sprawia, że zaczyna się dziać nowa, jeszcze
nie odkryta historia. Z jednej strony to coś przyciąga mnie
swoją niejednoznacznością, z drugiej strony to ja mogę też
tę niejednoznaczność stworzyć. I czasem myślę, że po to się
właśnie maluje. Dla wyjątkowej przyjemności powoływania
tajemnic. Ośmielam się postawić tezę, że twórczość Szczepkowskiego wpisuje się w dużo szerszy nurt malarstwa figuratywnego charakteryzującego się porywającą indywidualną
formą malarską i niejednoznacznością przekazu. W nurcie
tym bez wątpienia należy umieścić Luciena Freuda, Erica
Fischle’a, Neo Raucha czy też rówieśnika Szczepkowskiego
Adriana Ghenie...
Sławomir Toman, wstęp do wystawy „Granice malarstwa”,
Tomasz Baran, Bartosz Kokosiński i Jan Szczepan Szczepkowski.
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„Zarówno narracyjne, metaforyczne, jak też bardziej obiektywne – naturalistyczne obrazy Jana Szczepkowskiego zdradzają temperament malarza realisty. Znakomicie wpisują
się w definicję realizmu jako formy subiektywnego zapisu
rzeczywistości obiektywnej. Jednak w wydaniu młodego
malarza z Sanoka jest to realizm rozumiany nie tylko jako
wyraźna predylekcja do plastycznej, czysto zjawiskowej
eksploracji cech świata przedmiotowego (to tylko poziom
świetnie zresztą zorganizowanego widzenia i posłusznego
mu warsztatu), ale także zaglądania pod jego naskórek, by
dotknąć niewidzialnego. Przygoda wyobraźni, która się przy
tym wydarza, daje malarzowi szansę odkrywania własnych
intuicji, snucia refleksji nieco melancholijnych i nostalgicznych, prowadzenia dialogów zarówno z tradycją malarstwa,
jak też z własnym doświadczeniem już z poza artystycznego
obszaru. To jawnie figuratywne malarstwo, gdzie postać
ludzka jest zawsze podstawowym składnikiem obrazu,
ujawniając przy tym dyskretną admirację nieco niedzisiejszej rewerencji dla urody kobiecego ciała, dzięki niewątpliwym zaletom malarskiego rzemiosła i formie znalezionej na
własny rachunek, a także wieloznacznej, poetyckiej aurze,
zyskuje wiarygodność i zapada w pamięć.”
Piotr Wójtowicz
Tekst do katalogu pokonkursowej wystawy
Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat
– Srebrny Czworokąt, Przemyśl 2009.
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Michał Warecki
(ur. 1970)

Burbery, 2015
akryl, płótno, 92 × 65 cm, sygn. p.d.: 'WaR | ECKI | 2015'
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył. Uprawia nadekspresjonizm oraz ekshibicjonizm. Jest malarzem żyjącym.
Pytany o inspiracje ucieka. Uczestnik szeregu wystaw zbiorowych
i autorów wielu wystaw indywidualnych. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 – Ekshibicja 0914, Fort Sokolnickiego, Warszawa; 2013
– Centrum sztuki Cartonovia, Warszawa; 2012 – „Fort Wiosenny”,
Fort Sokolnickiego, Warszawa; 2011 – Po Prostu Art, Warszawa;
2010 – „X”, Biosfeera, Warszawa; 2009 – Domoteka, Warszawa;
2009 – „Ekshibicja II”, Biosfeera, Warszawa; 2008 – „Ekshibicja”,
Biosfeera, Warszawa; 2007 – „Nudy”, Dom&Home, Warszawa; 2002
– „Wino gratis!”, Euro RSCG, Warszawa; 1998 – BWA, Skierniewice;
1997 – Galeria Praska w Centrum Telekomunikacji, Warszawa; 1997
– BWA, Skierniewice; 1996 – Galeria Stary Rynek, Łódź.

„Warecki przenosi na płótno kwiaty, biblijne stwory i monstra, zwierzęta, co do których pochodzenia niejeden zoolog miałby wątpliwości. Ale najbardziej ulubionym tematem
Wareckiego są kobiety: wesołe, roztargnione, smutne, czasem bezwstydne.”
Lucjan Strzyga,
„Młoda Sztuka jako inwestycja”, Polska The Times
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„Zapytany o swoją twórczość Michał Warecki ucieka od jakiegokolwiek patosu. „Budzę się, palę papierosa, piję kawę
i po prostu maluję (…) Takie bezpretensjonalne podeście
widzimy w jego obrazach – pozornie prostych, operujących
wyrazistą kreską i kolorem i jednocześnie w zaskakujący sposób odnoszących się do codzienności”.
Zuzanna Ducka –Lubas,
„Michał Warecki. Malarstwo jest przyjemnością”, Nowy dziennik
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Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Aglomeracja XXIX, 2014
olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn.: 'J. Kosin 2014'
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014;
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch,
Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format”
w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”,
Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna
„Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa
indywidualna „Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.

Prezentowany obraz zdobył Grand Prix na II Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Pejzaż
Współczesny” w Częstochowie, 2014 r.
Inspirację do moich obrazów czerpię z różnych źródeł. Są to m.in. mapy, zdjęcia satelitarne, pejzaże
fotografowane z samolotu lub wzniesienia. Materiały, które gromadzę, wykorzystuję w sposób
pośredni. Biorę z nich elementy, które są niezbędne dla kompozycji, stworzenia całości. Zdarza się,
że jest to sam układ linii, form, tonacja itd. w których dostrzegam jakiś potencjał. Dobieram sobie
części składowe, które powoli formują obraz w wyobraźni i prowadzą do jego realizacji.
Juliusz Kosin
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Anna Kloc
(ur. 1982)

PSYCHOPOMPOS, 2014
grafit, papier, 86 × 61 cm, sygn. p.d.: 'KLOC'
Studia w latach 2002 – 2008 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego z aneksem w Pracowni Rysunku
prof. Marii Targońskiej. Laureatka „Pomorskiej Nagrody Artystycznej”
za realizację „Mapy Heweliusza” w technice sgraffito w Gdańsku,
uczestniczka Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie, Laureatka miesięcznego stypendium w Walencji konkursu
„Artystyczna Podróż Hestii”. Udział w wystawach w kraju i za granicą.
Wybrane wystawy: 2015 – III Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA,
Piotrków Trybunalski, 2014 – „Przez Pryzmat. Odsłona druga”, wystawa laureatów konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Galeria Arsenał,
Poznań; 2014 – „Przez Pryzmat”, wystawa laureatów konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Pałac Sztuki, Kraków; 2011 – I Piotrkowskie
Biennale Sztuki, ODA, Piotrków Trybunalski; 2011 – Wystawa zbiorowa scenografii i form przestrzennych, Instytut Polski, Praga, Czechy;
2010 – DKV Grand Tour, CuidART Space, Denia Alicante, Walencia,
Hiszpania, 2010 – 8. Triennale Małych Form Malarskich. Wystawa pokonkursowa, Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń; 2009 – „Artystyczna
Podróż Hestii”, wystawa laureatów konkursu „Ergo Hestia”, Zielona
Brama – Oddział Muzeum Narodowego, Gdańsk; 2007 – Wystawa
zbiorowa „Scenografia i Formy Przestrzenne”, Muzeum Narodowe
w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk – Oliwa. Prace
w zbiorach prywatnych w Europie, Kanadzie, USA.
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Katarzyna Gołębiowska
(ur. 1982)

02.15, 2015
akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie:
'Katarzyna Gołębiowska | 2015 r.'
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
podyplomowe z Architektury wnęrz w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania. 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 asystentką 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.

Maluję obrazy do patrzenia. Dla mnie obraz niczego nie musi. Nie musi przedstawiać świata,
ani niczego udawać. Ma po prostu być. Sprawiać, że chcemy na niego patrzeć, że chcemy
z nim być, albo wręcz odwrotnie, że pociąga
nas, ale nie moglibyśmy znieść jego stałej
obecności. Ma być kolorem, światłem, materią.
Emocją związaną z patrzeniem.
Katarzyna Gołębiowska
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Wojciech Brewka
(ur. 1980)

Horse, 2015
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. p.g. znakiem
autorskim oraz opisany na odwrocie
Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum,
tworząc rysunki na ścianach pokoju w domu rodzinnym. Po jakimś
czasie przeniósł swoją twórczość do klubu osiedlowego, a następnie na ulicę. Ten etap twórczości to malowanie, robienie vlepek,
tagowanie murów. Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze
było przeprowadzenie się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył
swoją pierwszą małą pracownię. W Łodzi pierwszy raz spotkał się
z malarstwem wielkoformatowym – muralami, które ukształtowały
jego sposób widzenia sztuki. Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych
działań i scena Urban Art jest mu bardzo bliska, to jednak nie uważa
się już za jej członka. Wybrał inną drogę, koncentrując się na malarstwie sztalugowym. Stara się opracować rozpoznawalny warsztat,
w ramach którego korzysta z klasycznych narzędzi malarskich, ale
też i tych wykorzystywanych przez artystów działających na ulicy.
Chcąc przybliżyć swoją twórczość masowemu odbiorcy, wykonuje
kopie prac w formie vlepek, które rozkleja w przestrzenie miejskiej.
W twórczości zależy mu przede wszystkim na kontakcie z odbiorcą.
Dialog w sztuce jest dla niego priorytetem. W latach 2010–2015 brał
udział w około 40 wystawach zbiorowych. Wystawy indywidualne:
2014 – Galeria Chłodna 31, Winosfera, Warszawa; 2013 – Klub Sens
Nonsensu, Warszawa.

Od kiedy pamięta rysował i malował na wszystkim co
znalazło się pod jego ręką. Sztuką na poważnie zajął się
w czasie studiów prawniczych, które podjął na Uniwersytecie Łódzkim. Wynajmował wtedy małą pracownię i spędzał
w niej prawie każdą wolną chwilę. Nigdy nie wiązał swojego
dalszego życia z zawodem prawnika, skończenie studiów
traktował jako „narzędzie” do osiągnięcia wytyczonego celu.
Tworzenie sztuki wymaga nakładów, a ukończenie studiów
prawniczych oraz czasowa praca w zawodzie pomogła mu
w zgromadzeniu środków niezbędnych do realizacji swojego
marzenia. Bez wątpienia osiągnął już pewien sukces – jego
obrazy są rozpoznawalne i cieszą się niemałym zainteresowaniem. Nic jednak nie przyszło samo z siebie. Przez 15 lat
ciężko pracował nad wypracowaniem techniki malarskiej
i ukształtowaniem indywidualnego języka artystycznego.
Przez długi czas musiał pogodzić życie zawodowe w kance-
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larii z kilkugodzinnymi sesjami malarskimi (często bywało, że
w weekendy spał ok. 4 godzin). Jego obrazy są przemyślane
– na etapie szkiców klarują się jego pomysły, dzięki czemu
jest w stanie szybko i sprawnie przenieść je na wielkoformatowe płótna. Najbardziej odpowiadają mu szybkoschnące farby akrylowe i nitro – malując jest zbyt niecierpliwy,
by czekać aż wyschną kolejne warstwy na jego obrazach.
Twórczość Brewki kojarzone jest przede wszystkim z tematyką animalistyczną, prace te stanowią jednak wyłącznie
pewien jej wycinek. Jak sam mówi: „maluje obrazy o różnej
tematyce, myślę obrazami, a tworząc nie myślę czy jest to
zwierzę, człowiek, czy architektura, po prostu wyrzucam na
płótno to co siedzi we mnie. W obrazie najważniejsze jest
dla mnie pierwsze wrażenie, musi to być mocne uderzenie.
Dla tego używam dość mocnych i kontrastowych kolorów.”
Oprac. Wojciech Brewka/ SDA Modern
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Falochron – Sopot, 2015
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie
Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wydziale
Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot;
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria;
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...”, Galeria Next,
Bydgoszcz; 2014 – Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 –
„Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – „Ein tag am meer”
Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać,
zredukować i uprościć. W sposób naturalny dokonuje się to
w mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest czymś,
do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach,
jest uspokojony, nie ma w nim wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę
zawieszenia mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię je,
choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności, którą
jemu udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym
sensie malarzem klasycznym, to znaczy pochylam się nad
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kompozycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam
złotego podziału i staram się panować nad elementami
obrazu, żeby był rzetelny. Świat, który przedstawiam jest
w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to
konkretne miejsca. I choć korzystam również z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego, aby maszyna wyręcza mnie w myśleniu.
Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na
płótno zdjęć przefiltrowanych przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle po to, aby później
je przetwarzać.
Tomasz Kołodziejczyk
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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Chrysanthemum, 2015
olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.: 'Urszula | Tekieli |
2015 r.' oraz opisany na odwrocie: '„Chrysanthemum”
2015r. | Urszula Tekieli'
W 1999 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego (Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego
w roku 2005). Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem
graficznym. Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej
sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka
i tworzy w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych
zbiorach w Polsce i Europie. Wybrane wystawy indywidualne: 2014
– „Malarstwo Urszuli Tekieli”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa;
2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP.OPTIMUM,
Katowice; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg, Szwecja. Wystawy
zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice; 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”,
Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Renata Fine
Arts, Hudson NY (USA); 2012 – Kraków Art Expo, Tomaszowice;
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 +
1 Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg (Szwecja); 2003 – „Impresja” Galeria Pod
Śrubką, Żywiec.

Obraz prezentowany na wystawie „STYL JAPOŃSKI – STYL PIĘKNY. ULA I KAZU”, Muzeum Historii
Katowic, 25 września – 23 październia 2015
To, co w postmodernistycznej epoce jest cechą charakterystyczną w kreacji hybrydycznych dzieł
zespalających harmonijnie elementy formalne i tematyczne w jednorodną estetycznie całość, możecie Państwo zaobserwować w prezentowanych pracach (...) polskiej malarki zafascynowanej
kubizującą formą Tamary Łempickiej, której idealizujące, bezosobowe portrety pięknych kobiet,
jak japońskie BIJINGA, zawieszone są w umownej przestrzeni i udekorowane przedmiotami rodem z muzealnych kolekcji Feliksa Manggha Jasieńskiego! Ich cechą wspólną jest dekoracyjność,
estetyzm oraz nawiązanie do japońskich kryteriów piękna z epoki Ogaty Korina oraz szkoły RINPA.
Urszula Imamura, kurator wystawy „Styl japoński – styl piękny.
Ula i Kazu”, Muzeum Historii Katowic 2015
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Przemysław Antoszko
(ur. 1987)

Niedobre wiadomości, 2012
technika mieszana, płótno, 115 × 140 cm, sygn. na
odwrocie: 'Przemysław Antoszko'
Absolwent koszalińskiego Liceum Plastycznego. Studiował Malarstwo w Gdańskiej ASP (specjalizacja sitodruk), następnie został absolwentem ASP w Warszawie na kierunku malarstwo w pracowni
prof. Wiesława Szamborskiego, robiąc aneks w Pracowni Sztuki
w Przestrzeni Publicznej, dyplom uzyskał z wyróżnieniem dziekańskim. Uprawia malarstwo w szerokim zakresie tematycznym, a także
grafikę komputerową. Interesuj się estetyką komiksu, ilustracji, ale
również skłania się ku rozwiązaniom realistycznym. Projektuje grafiki
do gier.

Malarstwo Przemysława Antoszko można śmiało określić
jako eklektyczne. Na swoich płótnach niezwykle sprawnie
potrafi łączyć ze sobą zupełnie odmienne style, wykorzystując do tego celu bogaty zasób środków artystycznych.
Uwidacznia się na nich estetyka sztuki komiksu, street artu,
a także „tradycyjnego” malarstwa realistycznego. Inspiracje
do swoich obrazów czerpie on z przeróżnych źródeł, a są
nimi m.in. mitologia grecko-rzymska, popkultura, a czasem
również pojedyncze wydarzenie z aktualnej sytuacji politycznej. „Niedobre wiadomości” to obraz niezwykle ciekawy zarówno od strony formalnej jak i znaczeniowej. Namalowany
został w mocnych, nasyconych i kontrastujących ze sobą
barwach z potężną dominacją czerwieni. Jego głównym
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bohaterem jest postać anonimowego prezentera programu informacyjnego, uchwyconego w charakterystycznej
dla siebie pozie. Wokół tej postaci i „biurka”, przy którym
siedzi, rozgrywa się to o czym zdaje się nas informować. Pod
postacią przedziwnych, nachodzących na siebie form dochodzi do nas zalew informacji, od których zdaje się eksplodować głowa samego prezentera. Artysta nie daje widzowi
gotowej recepty na interpretacje swojego obrazu. Poprzez
swoją pracę zadaje natomiast wiele pytań dotyczącej potęgi informacji, bądź dezinformacji w ówczesnym świecie,
a także o świadomość przeciętnego widza telewizyjnego
chłonącego i (najczęściej) nie wnikającego w treść przekazu,
który bezwolnie przyswaja.
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Bartłomiej Radosz
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2014
olej, płótno, 145 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Radosz'
Edukację artystyczną rozpoczął od nauki w Liceum Plastycznym
w Kielcach, które ukończył w 2008 roku. W latach 2009 – 2014
studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obronił dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy w 2014
roku, który został nagrodzony Medalem Rektora za najlepszy dyplom.
Uprawia malarstwo olejne i kolaż. Autor wystaw indywidualnych oraz
uczestnik licznych ekspozycji zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Bartłomiej Radosz Malarstwo”, Galeria Lidzbarskiego
Domu Kultury, Lidzbark Warmiński; 2015 – „Leprozorium”, Otwarta
Pracownia, Kraków; 2015 – „Niepokorni”, Galeria na Poddaszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Kraków; 2014 – „Doświadczenie”,
CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Bartłomiej Radosz malarstwo”, Galeria
Tycjan, Kielce; 2013 – „Inni”, Arsene Galeria Wiatrak, Kraków; 2011
– Wystawa indywidualna, MDK, Myszków; 2008 – Wystawa indywidualna, Pałacyk Zielińskiego, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe:
2015 – „Na początku było słowo”, Galeria Akademia w Bronowicach;
2015 – Wernisaż Gruby Exaequo i Bartłomieja Radosza, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna, Olsztyn; 2014 – „Najlepsze dyplomy Akademii
Sztuk Pięknych”, Wielka Zbrojownia ASP, Gdańsk; 2014 – „Najlepsze
dyplomy ASP w Krakowie”, Pałac Sztuki, Kraków; 2013 – „Talk to
me”, Łódź; 2013 – Wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona marchewka”, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok; 2013 – Wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona machewka”, Galeria DAP2,
Warszawa; 2013 – Wystawa zbiorowa w ramach projektu „Dramat
wolności”, Galeria Drewutnia, Poznań; 2013 – „Projekt Witkacy”,
Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnów; 2013 –,,Czułe nerwy’’, Galeria
Sezonowa, Kraków; 2013 – wystaw pokonkursowa „Dzieło ASP”,
Galeria Promocyjna ASP, Kraków.

W malarstwie interesuje mnie brutalizacja życia, biologiczność procesów ludzkich, przedstawienie
człowieka pozbawione idealizacji i „sztuczności” obecnej w popkulturze. Świadomie rezygnuje
z pozornej estetyzacji i zabiegów mających na celu „upiększanie” obrazu; tematyka jest dla mnie
nadrzędna i decyduje poniekąd o zastosowanych malarskich zabiegach. Moje obrazy to miejsce dla
wykluczonych, chorych, odbiegających od normy, pomijanych we współczesnej kulturze wizualnej.
Życiowe, osobiste doświadczenia są dla mnie inspiracją i ukierunkowaniem działań, solidaryzowaniem się z ludźmi, których wstydliwa nieobecność w kulturze jest bardzo wymowna. Kulturze,
dyktującej normy, moralność i granicę między pięknem a brzydotą. Choroba dermatologiczna, na
którą sam cierpię jest ważną inspiracją zauważalną w obrazach, jednak nie chciałbym aby były
one odczytywane jedynie w jej kontekście. Interesuje mnie swoisty dialog z historią sztuki, przedstawieniem człowieka i formalnymi zabiegami.
Bartłomiej Radosz
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Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

Drzazga 2, 2015
akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent ZSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, wyróżniony przez obserwatora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Uzyskał
dokument Europass potwierdzający zdobyte kwalifikacje w systemie Unii Europejskiej. Obecnie jest studentem ASP im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. Brał udział
w wystawie zbiorowej „Na tych samych sztalugach” w Łodzi oraz
w Radomiu, a także wystawie zbiorowej w HFBK w Dreźnie w ramach
wymiany międzynarodowej.

Twórczość Bartosz Stępińskiego skupia się głownie wokół
malarstwa, jednak odnajduje się on też w grafice artystycznej i cyfrowej. Stara się po przez obserwacje świata, wyodrębnić jego elementy, takie jak struktura skały, drewna czy
też faktura rdzy, a następnie umieścić je w swoich pracach.
Często przedstawienia te są sama forma, jednak artysta stara
się czasem zawrzeć w nich swoje osobiste emocje, uczucia
czy przemyślenia. Bartosz Stępiński to młody artysta, jak sam
mówi, nie ma on jeszcze zdefiniowanej własnej teorii sztuki.
Stara się cały czas rozwijać swój warsztat oraz pogłębiać
świadomość artystyczną.
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2015
olej, płótno, 200 × 130 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska
2015 r.' oraz na odwrocie
Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku
2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka
Cześnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego,
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni
Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej
boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Na
50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. 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 Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych
obrazów”, ZPAP, Warszawa.

Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, szczerym wyznaniem, moim odbiciem na płaszczyźnie płótna. Pragnę
uchwycić nieuchwytne „wynajdywać rzeczy niewidzialne
kryjące się pod wygląd prawdziwych i utrwalić je ręką,
tak by udowodnić, że to, czego nie ma – istnieje” [Daniel
J. Boorstin, Twórcy. Geniusze wyobraźni w dziejach świata,
2002]. Szukam znaku, formy osobistego przekazu, szukam
czegoś co z jednej strony wyrażałoby mój sposób myślenia
i równocześnie określało moje emocje. Życie to brzemię,
które człowiek dźwiga od początku do końca, chcę by mój
obraz stał się wizualną formą jego treści.
Sandra Arabska

…Słowa słynnej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow: „Ze wszystkich przejawów tego co ulotne, ciało jest najbardziej wrażliwe, jest jedynym źródłem radości, bólu, prawdy” …Głównym motywem obrazów Aleksandry Arabskiej jest poszukiwanie i utrwalanie piękna kobiety. Domeną artystki jest
malarstwo posługujące się tradycyjnym, figuratywnym porządkiem wyrazu. Monochromatyczne tło współtworzy klimat bezczasowości, zawieszenia, letargu. Kolor odrealnia tu
postać, wzmacniając siłę oddziaływania; zawieszona w nieokreślonej przestrzeni wydaje się ona egzystować w swoim
autonomicznym świecie. Anonimowe modelki Aleksandry
Arabskiej nie mają w sobie nic z tak charakterystycznej dla
prac wielu artystek kobiecej eteryczności. W jej obrazach
delikatność, subtelność harmonijnie łączy się z wrażeniem
wewnętrznej siły; siły spokoju. Poprzez zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych prac artystka prezentuje całą
gamę ulotnych stanów kobiecej duszy. Dla Arabskiej ważny
jest sam smak malarstwa a także uniwersalny, intymny przekaz. W prezentowanych w oliwskiej galerii „Warzywniak”
pracach uczucia i emocje szczęśliwie nie zostały sprowadzone do banału sentymentalizmu. Redukcja, budowanie
kolorem podbija przestrzeń niedopowiedzeń, wzbogaca
pole interpretacji. Efektem jest plastyczna opowieść o bliskości i emocjach towarzyszących kobietom w przeżywaniu
świata, ubrana w mowę i milczenie ciała. Powstaje intymny,
wewnętrzny pejzaż emocjonalny, z „wąwozami ciszy' i „nie-
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tkniętymi ogrodami”. Jak trafnie zanotował pisarz Kazimierz
Bukowski: „ Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat
byłby nudny.”
Rafał Radwański,
fragment recenzji wystawy „Duet” Galeria Warzywniak 2013 r.

…Przestrzeń artystyczna, w którą wprowadza nas autorka
jest niezwykłym, intymnym światem, pełnym emocjonalnej
i zmysłowej energii. Tematem dominującym w pracach Sandry jest postać kobiety. Akty, które pojawiają się na obrazach
i rysunkach są zmysłowe, cielesne, pozbawione idealizacji
czy zbędnego sztafażu. Artystka portretuje swoje modelki
w nieokreślonych wnętrzach, malując ich kształty intensywnym, chłodnym światłem podkreślając tym samym istotne
elementy kompozycji. Gest, faktura, wrażeniowość, paleta
ograniczona do głębokich czerni, bladych szarości i bieli
przełamanych ciepłą barwą to charakterystyczne elementy malarstwa Sandry. Intensywny kontrast światła i cienia
świadomie wykorzystany przez artystkę nie jest tylko pustym, formalnym zabiegiem. Każda z kompozycji malarskich
nasycona jest emocjonalnym napięciem i autentycznym duchowym przeżyciem. Zmysłową kontemplację rzeczywistości
odnajdujemy w obrazach Sandry, gdzie postać staje się tylko
pretekstem do wizualizacji wewnętrznego świata artystki.
Indywidualny, intymny charakter kompozycji malarskich,
w których dominuje jedna figura, podkreśla emocjonalny
stosunek autorki do własnych wypowiedzi artystycznych.
Obraz staje się zapisem przeżyć i emocji, jest osobistym
pejzażem wewnętrznym, przestrzenią autonomiczną gdzie
każdy gest i ruch mają swoje znaczenie. …Obnaża dla nas
swój świat wewnętrzny malując to co duchowe i niewidzialne tym co cielesne i namacalne. Pod zasłoną ciała pojawia się
dusza. Nie dostrzegam w takiej postawie artystycznej żadnej
fałszywej nuty emocjonalnej egzaltacji. Artystka pozostaje
szczera w stosunku do widza i nie stara się nikomu narzucać
własnej wizji świata.
Dr Marek Wrzesiński. Recenzja pracy dyplomowej Aleksandry
Arabskiej pt.: „Dzień”. Biblioteka ASP Gdańsk
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MONSTFUR
data utworzenia 2006

1977, 2015
akryl, szablon, blacha, metalowe tabliczki informacyjne,
51 × 127 cm, sygn. na odwrocie: MONSTFUR, 1977,
2015
MONSTFUR to organizm żyjący na polu sztuki, który żywi się pozostałościami poprzedniej epoki oraz produktami popkultury. Został
powołany do życia jako niezobowiązujący koncept, by z czasem ewoluować do obecnego stanu. Swoją sztukę tworzy na zardzewiałych
blachach, starych tablicach informacyjnych, murach czy wreszcie
płótnach. Prace kolektywu można spotkać na prestiżowych targach,
m.in. STROKE ART FAIR w Monachium, gdzie jego prace wystawiane
są obok takich postaci jak BANKSY czy MR.BRAINWASH. W 2015
roku MONSTFUR został uhonorowany nagrodą Grand Prix w konkursie STENCIL ART PRIZE organizowanym przez aMBUSH Gallery
w Sydney (w konkursie brało udział 92 uczestników z 21 krajów).
Prace kolektywu MONSTFUR znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych – w kraju i za granicą, od niedawna także w zbiorach muzealnych.Wybrane wystawy indywidualne:2015 – SIGNS, Warszawa;
2015 – RUST IN PEACE, Warszawa; 2013 – 250x110 vol.2, Kraków;
2011 – LOW LIFE, Częstochowa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 –
YOUR KID CAN'T DO THIS, Sydney; 2014 – POLISH URBAN ART, Berlin,
Paryż, Sztokholm; 2011 – COME INSIDE, Warszawa; 2009 – STENCIL
HISTORY X, Berlin; 2009 – CHIC'N'STENCIL, Paryż.

(...)Został powołany do życia jako niezobowiązujący koncept, by z czasem ewoluować do obecnego stanu. Od samego początku głównymi inspiracjami dla niego był szary
świat, który po wchłonięciu i przetworzeniu stawał się nową
jakością. Swoją sztukę tworzy na zardzewiałych blachach,
starych tablicach informacyjnych, murach czy wreszcie płótnach. Jako okaz występuje w tym samym czasie na wszelkiej
maści obszarach - od prestiżowych galerii, przez uliczne
zakamarki, kończąc na opuszczonych fabrykach.
Gdyby można było opisać go jednym wyrażeniem byłby to
polski horror - film klasy B zainspirowany rodzimą rzeczywistością i w niej mający swoją genezę. Co ciekawe autorzy nie
podpisują swoich prac, od początku współpracy kreowana
jest wirtualna postać - Monstfur, będąca połączeniem słowa
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„monster” i „potfur”. Ich podstawowym środkiem wyrazu
jest szablon - licząca tysiące lat technika graficzna, która
w kreacjach grupy spotyka się z nowoczesną technologią
farb aerozolowych. Matryce szablonowe przygotowują ręcznie. Interesuje ich przede wszystkim realizacja na ulicy. Obok
działań streetartowych malują w pracowni. Stosują blachy,
które znajdują np. na złomie. Wykorzystują zastane podłoża
w ich naturalnym kształcie: tlenek żelaza, korozja, resztki
liternictwa z blach informacyjnych, pozostałości po czymś,
co już nie funkcjonuje.
Piotr Ciastek,
fragm. artykułu: „Kamyk: Mural duetu Monstfur
powstał na ścianie jednej z firm”,
Dziennik Zachodni, 17 kwietnia 2015

Henryk Siemiradzki, Studium z natury do sceny rodzajowej, Rzym, l. 1870–1880
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