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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: 22 828 96 99 lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji  
w katalogu

Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

ZLECENIE LICYTACJI

młodasztuka

SDA GWARANTUJE POUFNOŚĆ 
DANYCH OSOBOWYCH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULAMIN
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ARTYSTA NA START
Bartłomiej Koter 35

w Łodzi. Zapomniałem całkowicie o swoich umiejętnościach pla-
stycznych, nie ćwiczyłem rzemiosła, nie myślałem nawet o nim. 
Kolejnym krokiem miało być PWSFTiT i wydział aktorski, może re-
żyseria. Nie pasowało mi jednak odkrywanie się na scenie i odgry-
wanie przeróżnych dziwnych ról. Wolałem być sobą, więc często 
świadomie nie brałem udziału w sztukach i przedstawieniach, które 
wówczas były nieodłącznym elementem podjętej edukacji. Moja 
ambicja by tworzyć nie ustawała, ale też nie potrafiła odnaleźć 
ujścia. Całkowicie pogubiony, spędzałem samotnie ciężkie i smutne 
chwile, tułając się po mieście z walkmanem; patrząc przez szyby 
w obskurnych tramwajach i autobusach, kompletnie nie widząc 
sensu i celu. Stawałem się miejskim zwierzęciem. Życie towarzy-
skie w metropolii kwitło i wzięło górę, niemniej szczęśliwie w tym 
okresie poznałem czołowych przedstawicieli łódzkiej sceny graffiti. 
Paradoksalnie spędzając czas na niczym odnalazłem kreację. Na 
ścianach budynków miasta powstawały konkretne dzieła sztuki 
w ogromnej skali. Świat ten pochłonął mnie bez reszty, przypo-
mniałem sobie o dawnych umiejętnościach, znowu chciałem two-
rzyć, rysować. Pragnąłem sprawdzić się w tej dziedzinie, zwłaszcza 
w formach 3D, świetnie prezentowanych wówczas przez składy 
futurystyczne. 

Działałem, i tak własnym sumptem powoli powraca-
łem na ścieżkę plastyczną. Pragnąłem pokazać światu coś 
swojego – niekoniecznie twarz – dać od siebie niepowtarzalny, 
oryginalny styl kojarzony wyłącznie z moim nazwiskiem lub ksywą. 
Tuż przed maturą miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w moim 
życiu, ostatecznie potwierdzające wybór nowej drogi. Podczas wi-
zyty u warszawskiego architekta i akwarelisty doznałem czegoś 
w rodzaju „oświecenia”, niezwykłego momentu w mojej historii, 
impulsu, który całkowicie odwrócił mój los. Od tamtej pory dokład-
nie wiedziałem, czym na poważnie zajmę się w życiu. Człowiek ten 
zainspirował mnie warsztatowo, popchnął do malarstwa akware-
lowego i wręcz „powołał do twórczego życia”. Dynamicznie przy-

Właściwie od początkowych lat życia wykazywałem spo-
ry entuzjazm do tworzenia sztuk wizualnych. Pamiętam 
pierwszą szkołę i 3 godziny zajęć plastyki :) Poza nią rysowałem 
sam i od zawsze traktowałem to bardzo poważnie. Brałem udział 
w konkursach plastycznych na niemal każdej płaszczyźnie – od 
rysowania kredą po ulicy do okładek szkolnych gazetek. Towarzy-
szył temu nieustanny optymizm, który przynosił zazwyczaj nagro-
dy. Zdarzało się, że bawiłem się w urbanistę i składałem miasta 
z tektury by móc bawić się na nich resorakami, dostępne zabawki 
nie spełniały moich oczekiwań, były zbyt sztuczne, więc budowa-
łem swoje. Potrafiłem też bawić się czymkolwiek, chusteczkami, 
szczoteczkami do zębów, dezodorantami, długopisami, linijkami… 
Wyobraźnia tworzyła własne światy. Pisywałem nawet wiersze, ale 
tylko dla rozrywki, nigdy nie traktując ich poważnie. 

Artystyczna dusza nie pozostawała bierna i w wieku 11 lat 
wraz z przyjacielem założyliśmy własny zespół taneczno-akroba-
tyczny, opierając go później na całej grupie ludzi od różnorodnych 
zadań scenicznych. Moja artystyczna droga rozpoczęła się więc 
we wczesnym dzieciństwie i tak trwała, ale stopniowo coraz mniej 
w sensie plastycznym, ustępując rozwojowi aktorskiemu. Gdy sze-
dłem do liceum nie było wiadomo czy powinienem zostać aktorem 
czy malarzem. Zdecydowałem się na aktorstwo, wybierając klasę 
humanistyczną o poszerzonej edukacji teatralno-filmowej w VI LO 

Katedra w Łodzi 2010, ołówek, papier, 70 × 50 cm
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gotowywałem się do studiów Architektury i Urbanistyki; zdałem 
egzamin, by rozpocząć nowy rozdział w moim życiu. Politechnika 
poukładała mnie, nauczyła logiki, szacunku do porządku i detalu, 
pewnej dyscypliny projektowej. Analizowałem i skupiałem się na 
strukturach przedmiotów, które znałem tylko pobieżnie: właściwie 
konstruowałem je od nowa. Etap ten z drobnymi wyjątkami trwa 
do dziś. Mimo blisko 6-letniej aktywnej działalności zawodowej 
wciąż malowałem i rozwijałem swój warsztat. Promowałem go 
poprzez współpracę z galeriami, wydawnictwami, muzykami, de-
weloperami oraz na rynku sztuki. Zrobiłem kilka indywidualnych 
wystaw. Przez 13 lat budowałem podwaliny finansowe pod re-
alizacje największego marzenia... Od pewnego czasu je spełniam 
w Warszawie. Teraz głównie maluję, dotykając zupełnie nowych 
technik, jak akryl czy olej. Od jakiegoś czasu stałem się multitech-
niczny. Jako architekt doradzam w Biurze Infrastruktury Specjal-
nej MON, które wciąż korzysta z mojej wiedzy. Prowadzę swój 
autorski kurs rysunku i malarstwa KEEF oraz poszerzam grono 
indywidualnych klientów z różnych środowisk.

W twórczości ważna jest dla mnie widoczna perfekcja 
warsztatowa z domieszką malarskiego luzu. Świetnie, 
gdy artysta czuje komfort nieopowiadania o swoim obrazie, ale 
z przekonaniem i pewnością powierza dzieło odbiorcy pod jego 
własną interpretację, a obraz broni się sam i przekonuje o swojej 
wartości widza, który wyczuwa doświadczenie i intencje autora. 
W twórczości od zawsze skupiam się na tym, co jest, co widzę, 
czego mogę dotknąć i opisać w sposób przystępny dla mojego 
odbiorcy. Rozpoczynałem od hiperrealizmu, by stopniowo od-
chodzić od niego ku malarstwu interpretacyjnemu. Ważny jest 
klimat, temperatura i nastrój przedstawianych scen. Analizuję przy 
tym przestrzenie miejskie, kompozycje relacji płaszczyzn i brył, gry 
światłocienia i zjawisk atmosferycznych, wnętrz, maszyn, zieleni, 
prostych martwych przedmiotów itd. Interesuje mnie więc to, co 
nas otacza. Myślę, że dużo nam brakuje do całkowitego poznania 
tego, co widzimy, co wydaje się nam takie oczywiste. Pamiętam 
obrazami i zmysłami, dopiero później emocjami i relacjami z in-
nymi. Być może to powoduje, że tak bardzo chcę przywoływać 
wspomnienia, zapisując na płótnie własne spojrzenie na świat, 
który jest przecież taki niesamowity!

Liczę, że się odnajdziemy, gdyż miedzy mną a Tobą nie 
ma wyraźnych granic. Myślę, że jesteś w stanie zrozumieć 
moje odczuwanie, ponieważ dążę, by łączyła nas niewidzialna 
nic porozumienia. Żyjemy w świecie, który sami kreujemy, ale 
najpierw powinniśmy mu skrupulatnie się przyjrzeć, by móc go 
przetworzyć i ukazać jego piękno w odmienionej formie. A może 
właśnie takim, jakim jest…? Obraz „The streets: Snowstorm” jest 
takim właśnie zapisem obrazu – wspomnienia i poniekąd tęsknoty 
za specyficzna aurą, klimatem i smakiem chwili, której wraz ze 
zbliżającym się okresem zimy mam wielką chęć ponownie do-
świadczyć.

Dubrownik – Zapowiedź 2009, akwarela, papier, 37 × 77 cm

Cuba VII 2013, akryl, płótno, 35 × 21,5 cm

Before darkness 2015, olej, płótno, 100 × 70 cm 
rekord artysty w SDA: 5 500 zł na 50 AMS
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26/15/48 2015

olej, płótno, 100 × 100 cm, na odwrocie 
opisany + nalepka autorska

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP 
w Koszalinie i studia z historii sztuki na UG. 
W swoim malarstwie nacisk kładzie przede 
wszystkim na formę i kolor. Uczetnik VI edy-
cji ART FRESH FESTIVAL w Warszawie (2015) 
i 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 
2015”. Wybrane wystawy: 2014 – wysta-
wa pokonkursowa ogólnopolskiego kon-
kursu Zadra VII, Galera Zadra, Warszawa; 
2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria Sztuki 
Disegno – BTD, Koszalin; 2013 – „Odkrytki 
z pamięci”, CK Białogard; 2013 – „Sztuka 
Młodych II”, Galeria Sztuki Disegno – GO-
K,Ustronie Morskie.

Dilan Abdulla01 

Mapa nieba I i II dyptyk, 2015

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

Absolwentka filozofii na UZ oraz Mediacji Sztuki na ASP we Wrocła-
wiu. Dyplom obroniła w 2014 r. w pracowni rysunku prof. D. Mileckiej. 
Tworzy głównie malarstwo abstrakcyjne, a za główną inspirację uważa 

muzykę eksperymentalną i aleatoryczną. Zajmuje się także grafiką 
komputerową i ilustracją. Obecnie pracuje w Muzeum Współczesnym 
Wrocław.

Dorota Atamanik02 
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Oni (2) 2015

tusz, papier, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie: ONI (2) | 
Bezpańska | 2015

Ur. w 1979 r. we Wrocławiu. Ukończyła wrocławską ASP, 
studiowała także w Institut D’Arts Visuels w Orleanie. Od 
paru lat zajmuje się głównie rysunkiem, ilustracją i foto-
grafią uliczną. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów 
(Młoda Polska – stypendium NCK), uczestniczką międzyna-
rodowych wystaw (m.in. Międzynarodowe Biennale Plaka-
tu w Warszawie, Targi Ilustracji w Bolonii). Tematem jej prac 
są ludzkie skłonności, dążenia, możliwości i sposoby ich 
postrzegania. Inspiracje czerpie z obserwacji codziennego 
życia. Fascynuje ją człowiek.

Bezpańska03 

INGENIUM IV 2015

akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygn. l.g. oraz na 
odwrocie

Ur. w 1975 r. Mieszka i tworzy w Sanoku. Zajmu-
je się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. Wziął 
udział w kilkunastu wystawach zbiorowych m.in.: 
2015 – Skład Doczepiony, Galeria Łaźnia, Radom; 
2015 – XV Łemkowskie Jeruzalem „AUTOPOR-
TRET POTRÓJNY”; 2015 – Stan podgorączkowy 
– wystawa Otwartej Pracowni 37,1, BWA, Sanok; 
2015 – ART INN – Targi Młodej Sztuki, Galeria 
Labirynt, Lublin; 2014 – Skład Doczepiony, Re-
sursa Obywatelska, Radom; 2014 – Industrial! 
Festiwal Sztuk, Starachowice; 2013 – Człowiek 
istota energetyczna”, Karpackie Biennale Sztuki, 
RCKP, Krosno (wyróżnienie); 2013 – Koniec czło-
wieka, 2 Piotrowskie Biennale Sztuki, Galeria ODA, 
Piotrków Trybunalski. Jest także autorem wystaw: 
2015 – Femininum, Galeria MDK, Sanok; 2013 – 
Lynchowanie, Galeria MBP, Sanok.

Daniel Białowąs04 
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Waterland XX 2014

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

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malar-
stwa na ASP w Łodzi. Dyplom uzyskała 
w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. 
M. Czajkowskiego i w Pracowni Technik 
Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka reali-
zując projekt książek autorskich. Jej ma-
larstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi 
nowoczesne połączenie natury, pejzażu 
i przestrzeni, gdzie światło i przejrzysta 
woda metafizycznie reprezentują czystą 
duszę. Rzeki wartko płynące do głębokie-
go morza są metaforą odwagi w życiu, 
pokonywania przeszkód i możliwości 
zmian. Powracający motyw w twórczości 
to labirynty, które są symbolem poszuki-
wań właściwych ścieżek i prawdy. Prace 
prezentowała na wystawach indywidual-
nych oraz zbiorowych w Polsce i za gra-
nicą (2012–2015) m.in. w Korei, Austrii, 
Norwegii, Danii.

Bez tytułu z cyklu Szarości, 2015

olej, płótno, 160 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS, 
gdzie w 2015 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa 
Sztalugowego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych oraz 
zbiorowych. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem oraz 
instalacją. Motywem przewodnim jej prac są wizerunki jej własnego 
obuwia, prywatnych przedmiotów oraz szersze ujęcie postaci w post-
industrialnym krajobrazie.

Marta Bilecka05 

Milena Brudkowska06 
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Spotkanie 2014

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1976 r. w Zamościu. Do 1984 r. mieszkała w Wenezueli towa-
rzysząc rodzicom w ich podróżach artystycznych. W 1995 r. ukończyła 
Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie gitary klasycznej. Rok później 
uzyskała dyplom z projektowania graficznego zamojskiego LP. Stu-
diowała na wydziale malarstwa wrocławskiej ASP w l. 1996–2001. 
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa A. Dymitrowicza, 
aneks z rysunku z wyróżnieniem w pracowni N. Nascova. Po stu-
diach zajęła się freskami(ale secco, al fresco); podróżując po Europie 

zdobywała ogromne doświadczenie i mistrzowskie umiejętności. Po 
intensywnym czasie malowania na ścianach postanowiła przenieść 
swoją działalność do pracowni, podporządkowując drogę życiową 
malarstwu sztalugowemu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Wybrane 
wystawy indywidualne: Wrocław, Galeria Lemur, maj/czerwiec 2015; 
Wrocław, Galeria Vinci Art, Sukiennice, marzec 2015; Warszawa, 
Galeria Klitka, maj 2007.

Joanna Burda07
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Mglisty 
świt 2015

olej, płótno, 80 × 80 
cm, sygn. p.d. oraz na 
odwrocie

Artysta wszechstronny. In-
teresuje się różnymi dzie-
dzinami twórczości arty-
stycznej. Poza malarstwem 
sztalugowym zajmuje się 
graffiti, fotografią oraz site-
-specific. W swoich pracach 
poszukuje ciekawych kontra-
stów, zarówno formalnych 
jak i ideowych. Brał udział 
w wielu wystawach zbioro-
wych oraz konkursach sztuki 
współczesnej.

Bio-Portal 2014

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

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk, 
studiowała pod okiem m.in.: J. Dudy-Gracza, 
W. Zina, F. Starowieyskiego. Dyplom z malarstwa 
uzyskała w 2001 r. Mieszka i pracuje w Warsza-
wie, prezentuje prace na wystawach indywidual-
nych i zbiorowych od 1998 r. Obrazy znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. 
Poza malarstwem olejnym i akrylowym tworzy 
również obiekty przestrzenne oraz mozaiki. 
W jej pracach pobrzmiewają echa fascynacji or-
namentyką Dalekiego Wschodu, w połączeniu 
z intensywnym kolorem. Chętnie też ekspery-
mentuje z technikami fluorescencyjnymi, zarów-
no w malarstwie sztalugowym, jak i w formie 
performance’u, opartym na fluorescencyjnym 
body-paintingu. Ciągłe twórcze poszukiwania 
na rozmaitych polach, doprowadziły autorkę do 
instalacji łączących w sobie malarstwo, assem-
blage, mozaikę i rzeźbę. Motywem przewodnim 
tych obiektów są cytaty z cyber-rzeczywistości, 
takie jak układy scalone, mikroprocesory, frag-
menty telefonów komórkowych czy elementy 
zużytych opakowań, będące odpryskiem ota-
czającej nas współcześnie kultury konsumpcji. 
W jej pracach stają się one symbolami naszych 
czasów i wchłaniającej nas cyberkultury. Rzeźby 
z najnowszego cyklu prac były prezentowane na 
trzech wystawach towarzyszących tegorocznemu 
Biennale Sztuki w Wenecji.

Campio08

Eva Chełmecka09 
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XXXZD 2014

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

Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych UR. Dyplom z wyróżnieniem 
w 2005 r. w pracowni malarskiej prof. T.G. Wiktora. Brała udział 
w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Laureatka Nagrody 
Specjalnej Cris Country Museum, Oradea, Rumunia – Międzynarodo-
we Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 2015”; 
Węgierskiej Nagrody Krajowej na Międzynarodowym Triennale Malar-
stwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 2009”, Przemyśl; Nagrody 

Prezydenta Miasta Przemyśla na Międzynarodowym Triennale Malar-
stwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 2006”, Przemyśl; Nagro-
dy Art&Business w konkursie „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 
2006”, BWA Rzeszów. Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Au-
toportret inspirowany Twórczością Olgi Boznańskiej”, Stalowa Wola, 
2003. Należy do ZPAP. Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
oraz fotoreportażem dla redakcji Rzeszów News.

Urszula Chrobak10



12

Jagoda jedzie na 
wilkołaku przez 
Szklarską Porębę 2015 

olej, akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierun-
ku malarstwo. W okresie studiów roz-
wijał umiejętności w zakresie malarstwa 
abstrakcyjnego oraz ekspresji o tematyce 
animalistycznej, która była tematem dy-
plomu. Po ukończeniu studiów konty-
nuował ścieżkę artystyczną poszukując 
rozwiązań artystycznych i technicznych, 
obejmujących także tematykę ekspresji 
w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł 
wartości techniczne wyniesione z do-
tychczasowych poszukiwań na malar-
stwo surrealistyczne. W ostatnim czasie 
wyklarował swój charakterystyczny styl, 
łącząc ze sobą doświadczenia surreali-
styczne oraz ilustracyjne z formami eks-
presywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor 
i przestrzeń traktuje lekko, utrzymując 
kierunek gestu oraz zachowując warunki 
poprawnego operowania kompozycją.

Chowa się za mną dobry 
duch 2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: MDałek 2015

Absolwentka ASP w Łodzi. Dyplom obroniła w 2008 r. 
na Wydziale Edukacji Wizualnej w Pracowni Malarstwa 
i Rysunku prof. W. Stelmaszczyka, aneks do dyplomu 
– książka artystyczna w Pracowni Projektowania gra-
ficznego ad. W. Morawskiego. Zajmuje się różnymi 
dziedzinami sztuk wizualnych, głównie malarstwem. 
Bohaterami czyni postacie lub obiekty uwikłane w „teatr 
sytuacji”. Wierzy w ciągłą zmienność sztuki. To prze-
konanie przemyca w swych pracach stosując różne 
konwencje. Autorka wystaw indywidualnych i uczest-
niczka wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 
– „Inspiracje filmowe”, Muzeum Kinematografii, Łódź; 
2014 – „Artygiel”, 2 kielecka wystawa artystów regionu; 
2012 – „12 + 1”, Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, 
Zgierz; 2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, Łódź; 2009 
– „Akcja Re:akcja”, Muzeum Sztuki 2, Łódź; 2009 -„Naj-
lepsze dyplomy”, Biała Fabryka, Muzeum Włókiennic-
twa, Łódź; 2008 – Wystawa rysunków, Galeria „Pod 
Napięciem”, Łódź.

Maciej Cieśla11 

Monika Dałek12 
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Elżbieta I 2014

litografia barwna, 70 × 50 cm, sygn. u dołu

Ur. w 1987 r. w Namysłowie. LP im. St. Wyspiańskiego w Jeleniej Gó-
rze o specjalizacji: snycerstwo ukończyła w 2007 roku. Absolwentka 
UŚ: Wydział Artystyczny Instytut Sztuki w Cieszynie na kierunku 
grafika. Dyplom licencjacki zrealizowany w pracowni druku płaskie-
go – litografii, pod kierunkiem dr hab. K. Pasztuły oraz w pracowni 
projektowania graficznego u prof. UŚ dr hab. R. Pielesza oraz prof. 
zw. J. Hołarda. W 2015 roku uzyskała tytuł magistra sztuki. Udział 
w wystawach: „Graficy z południa” Bydgoszcz, 2012; wystawa Koła 
Artystyczno-Naukowego Litografów „Kurant” w galerii „Na Starów-
ce”, Żory, 2013; „Od matrycy naturalnej do cyfrowej” – wystawa prac 
studentów Katedry Grafiki Instytutu Sztuki w Cieszynie, Katowice, 
12.2014–01.2015; I Przegląd Twórczości Studentów „A Rt+”, Cie-
szyn, 2015; Tokyo International Mini – Print Triennial, Tokio, 2015; 
Międzynarodowy Festiwal „Jazz w Ruinach”, Ruiny Teatru Victoria 
w Gliwicach, wystawa plakatu „Młody jazz”, 2015 r.

Maria Domalewska13 

Zima 2015

akryl, kredka, płótno, 60 × 50 cm, sygn. p.d.: ed 
2015 oraz opisany na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Uprawia malarstwo 
na płótnie oraz video art. Jej obrazy znajdują się w ko-
lekcjach prywatnych i firmowych. Ważniejsze nagro-
dy i wystawy: 2015 – finalistka konkursu Anonymous 
Drawings, Galerie Nord, Berlin; 2015 – nominacja 
do Nagrody Artystycznej w ogólnopolskim konkursie 
Nowy obraz/Nowe spojrzenie, Uniwersytet Artystycz-
ny, Poznań; 2014 – Mediations Biennale Inn., Poznań; 
2014 – finalistka 2., 3. i 5. rundy międzynarodowego 
konkursu ArtSlant, USA; 2014 – wyróżnienie w kon-
kursie „Postawy” II edycja, Wrocław; 2014 – III Mię-
dzynarodowa Wystawa Sztuki w Nyiracsad, Węgry; 
2013 – Strangers in Paradise, Amsterdam; 2013 – 
Prix de Peinture 2013, Paryż; 2013 – pokaz grupowy, 
Galeria Brenart, Bruksela; 2013 – finalistka konkursu 
malarskiego „Postawy” I Wrocław; 2013 – dwukrot-
ne wyróżnienie obrazu przez kurator Galerii Saatchi 
Art; 2013 – wystawa zbiorowa, Woliery 7, Muzeum 
Współczesne, Wrocław.

Edyta Duduś14 
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Lekkość bytu 2015

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

Studia licencjackie w Kazimierzu 
Dolnym w pracowni grafiki dr 
hab. K. Szymanowicza, ukończo-
ne z wyróżnieniem. Stypendystka 
programu Erasmus w Univerzita 
Hradec Králové w Czechach. Dy-
plom magisterski na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie 
na kierunku grafika warsztatowa. 
Zajmuje się szeroko pojętą grafiką, 
malarstwem oraz animacją. Prace 
artystki były wystawiane w wielu 
miejscach w kraju i za granicą, 
m.in.: Stalowa Wola, Kazimierz 
Dolny, Lublin, Kraków, Wrocław, 
Toruń, Kutno, Płock, Sandomierz, 
Hradec Kralove – Czechy, Bad Ge-
stein – Austria, Londyn.

Ewa Dybek15

Żubr duży model Kiss 2015

ceramika szkliwiona malowana czerwienią naszkliwną i złotem, 22 × 27 × 14 cm, od spodu logo artysty i opis numeryczny 72/2015

Ur. w 1979 r. Ukończył Meblarstwo Artystyczne w PLSP w Tarnowie 
oraz wydział rzeźby krakowskiej ASP w 2004 r. Przed i w trakcie stu-
diów działał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome 
Święto”. W trakcie studiów brał udział w wielu wystawach zbioro-
wych oraz dwukrotnie, na zaproszenie Commune de Lorentzweiller, 
Luksemburg w projektach malarskich „Mieszkańcy Lorentzweiller” 
i „Pejzaże Lorentzweiller”. Jest laureatem nagród i wyróżnień dla ob-
razów z cyklu www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. 
W 2007 r. otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa, w któ-
rym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, 
filmu, reklamy, muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce, 

Muzeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. 
Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbignie-
wem Blajerskim). Od 2008 r. tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice 
odlewanej, które tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz 
z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma 
na celu promować markę oraz artystów zaproszonych do jej budowy. 
Jest autorem projektu figur do wielkopomnikowego założenia archi-
tektonicznego dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczo-
ści inspiruje się liniami przecięć mitologii i sztuki, tradycją mistrzów 
i wizytą w hipermarkecie.

Mariusz Dydo16 
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Meanwhile 2010

akryl, płótno, 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.

Ur. w 1987 r. w Warszawie. 
W latach 2008–2012 stu-
diowała na Instytucie Sztuk 
Pięknych UMCS w Lublinie 
na kierunku malarstwo, gdzie 
zdobyła stypendium za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. Wzięła 
udział w wielu wystawach zbio-
rowych oraz indywidualnych. 
Uprawia malarstwo, rysunek, 
ceramikę oraz instalację.

Nadrzeczne 
metropolis 2014

technika własna, płótno, 
70 × 100 cm, sygn. p.d.: 
A. Fronczak 14 r.

Ur. w 1959 r. w Brześciu 
Kujawskim. Od 2004 r. jest 
członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Upra-
wia malarstwo sztalugowe 
i rysunek. Brał udział w 39 
wystawach indywidualnych, 
m.in. w Warszawie, Toruniu, 
Koszalinie, Słupsku, Bydgosz-
czy, Włocławku, Ciechocinku, 
Paryżu, Detroit, Chicago, 
a także w około 90 wysta-
wach zbiorowych w Polsce 
i za granicą (Dania, Czechy, 
Niemcy, Włochy, Holandia, 
Serbia, Słowacja, Ukraina). 
Jest uczestnikiem blisko 50 
konkursów o charakterze 
ogólnopolskim, regional-
nym, jak również międzyna-
rodowym. Na swoim koncie 
ma liczne nagrody i wyróż-
nienia, a jego prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych 
oraz w instytucjach państwo-
wych i muzealnych.

Diana Fict17 

Andrzej 
Fronczak18 
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Martwa 
natura 2014

olej, płótno, 50 × 90 cm, sygn. 
na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Giżycku. Absol-
wentka PLP im. Ericha Mendels-
sohna w Olsztynie. Od 2012 r. 
studentka Wydziału Malarstwa 
ASP w Gdańsku. Zajmuje się 
głównie malarstwem olejnym, 
rysunkiem, grafiką oraz fotogra-
fią. Brała udział w różnych wysta-
wach, plenerach oraz działaniach 
artystycznych w przestrzeni pu-
blicznej.

Karolina 
Futyma19

Bryły nr 512 2015

akryl, suchy pastel, węgiel, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. W 2009 r. ukończyła PSP Collage w Warszawie na 
kierunku projektowanie i dekorowanie wnętrz. W latach 2009-2014 
studiowała w KSP w Kazimierzu Dolnym (filia Wydziału Artystycznego 
UMCS) na kierunku grafika. Stypendystka rektora UMCS. Zdobywczyni 
wielu nagród i wyróżnień: I miejsce w konkursie na plakat promujący 
rozwój technologii gazu skroplonego (LNG) (2014); III miejsce w II 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na ilustrację do tekstów piose-
nek Jeremiego Przybory (2012). Wyróżnienia w konkursach: Wyróżnie-
nie w VI Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym Manufaktura Satyry, 
Żyrardów 2015; w I Międzynarodowym Konkursie Kaszubskiej Sztuki 
Wizualnej CASSUBIA VISUALES (2015); na plakat „Aby każdy mógł 
powiedzieć: Wracam do domu!” (2013); w konkursie na widokówkę 
Magia Dzielnicy Czterech Wyznań (2013) oraz w konkursie Wszystkie 
Barwy Unii Europejskiej (2013). Udział w wystawach m.in.: Grand 
Prix Młodej Grafiki Polskiej Kraków 2015, Galeria ASP, Kraków 2015; 
Wystawa pokonkursowa I Międzynarodowego Konkursu Kaszubskiej 

Sztuki Wizualnej CASSUBIA VISUALES, Reda 2015; Międzynarodowa 
wystawa pokonkursowa Satyrykon 2015, Legnica 2015; II Międzyna-
rodowy Konkurs Artystyczny Pejzaż współczesny, Częstochowa 2015; 
IV Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew, Wrocław 2014; IV i VI Konkurs 
malarski Zadra 2011 i 2013, Warszawa 2011 i 2013; II, III, IV Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny na ilustrację do tekstów piosenek Jere-
miego Przybory, Kutno 2012, 2013, 2014; Magia Dzielnicy Czterech 
Wyznań, Wrocław 2013; Wiersz+, Sopot 2013, Inspiracje Colorovo, 
Warszawa 2013; Autoportret z …, Lublin 2012; Świat bez dyskrymi-
nacji, Koszalin 2012; Inspiracje Marią Curie-Skłodowską, Lublin 2011. 
W swoich obrazach podejmuje różne zagadnienia dotyczące człowie-
ka i przestrzeni społecznej oraz kulturowej, w jakiej funkcjonuje na co 
dzień. Przedstawia to w sposób metaforyczny. Poprzez zastosowanie 
różnorodnych układów form geometrycznych stara się stworzyć iluzję 
trójwymiarowej, abstrakcyjnej przestrzeni.

Iwona Gabryś20 
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Załamanie pogody 2015

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

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

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

Hugo Giza21
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Plac Konstytucji 2015

akwarela, tusz, papier, 40 × 99 cm, 
sygn. p.d.: Gniazdowski 2015 oraz na 
odwrocie

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

Most 2 2015

akryl, olej, płótno, tondo, śred. 80 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwentka Wydziału Malarstwa 
i Rzeźby na ASP we Wrocławiu. Dyplomowana Stylistka-Pro-
jektantka Ubioru. Zwyciężczyni konkursów malarskich oraz 
konkursów dla młodych projektantów. Autorka kilku wystaw 
indywidualnych. Obrazy artystki znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą.

Karol 
Gniazdowski22

Sabina Maria Grzyb23 
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Bez tytułu 2015

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

Ur. w 1986 r. Ukończyła PLSP w Olsztynie – specjalizacja reklama 
wizualna. W latach 2007–2012 studiowała na ASP w Gdańsku na 
Wydziale Malarstwa. Obroniła dyplom pt. „Wizerunki zoomorficzne” 
pod kierunkiem prof. M. Olszewskiego, aneks artystyczny z grafiki 
warsztatowej (algrafia) pod kierunkiem prof. Z. Gorlaka. Zajmuje się 
głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką. Mieszka i tworzy w Gdań-
sku. Realizacje malarskie i graficzne znajdują się w prywatnych kolek-

cjach w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2013 – I Triennale Sztuki 
Pomorskiej, PGS, Sopot; 2012 – „Wizerunki Zoomorficzne” – wystawa 
dyplomowa, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – Wystawa zbiorowa 
„Hortus Conclusus. Ogród szalony”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 
– Wystawa zbiorowa „VerticART”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – 
Wystawa zbiorowa „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, Wrocław.

Edyta Hul24
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Brujo 2011

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

Ur. w 1985 r. w Płocku. 
W roku 2006 ukończył 
LP im. M. Rościszew-
skiej w Płocku. W latach 
2009–2012 pracował 
nad serią obrazów 
„Havana”. Główne in-
spiracje to architektura 
kolonialna, renesanso-
wa, klimat starych histo-
rycznych miast, małych 
miasteczek. Tematami 
prac jest przestrzeń 
miejska i architektura 
oraz sceny rodzajowe 
z różnych stron świata.

Bez tytułu 2015

własnoręcznie wykonana odbitka srebrowa 
(silver gelatine print) na papierze barytowym, 
odbitka 3/10, 40 × 30 cm, w p-p 70 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie

Skupia się na relacjach zastanej rzeczywistości 
i świata kreowanego, realnością a fantazją. Stara 
się przedstawiać balans pomiędzy tymi dwoma 
elementami. Buduje przekaz na uniwersalności 
symboli. W swoich pracach sięga do odniesień do 
sztuki klasycznej w malarstwie i poezji – łącząc je 
z elementami otaczającego nas świata. W foto-
grafiach poszukuje relacji pomiędzy człowiekiem 
i przestrzenią. Pracuje w klasyczny sposób, robiąc 
zdjęcia na negatywie, a następnie własnoręcznie 
odbitki na papierze barytowym. Miał wiele wystaw 
indywidualnych, m.in.: „Akt”, Wałbrzych 2012; 
„Povidky”, Nachod, Czechy 2012; „Messa in Sce-
na”, Casarano, Włochy 2012; „Retrospektywa”, 
Tychy 2011; „M”, Wałbrzych, 2013. Brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych: I, II, III Triennale 
Fotografii Wałbrzyskiej 2007/2010/2013; „Akt”, 
Wrocław 2014; „Modernistyczny Wałbrzych”, 
Wałbrzych 2012; „Uffo”, Trutnov, Czechy 2012; 
„World Pinhole Day” Zamek Książ 2012. Mieszka 
i pracuje w Wałbrzychu.

Michał 
Janicki25 

Jarosław Jarema26 



21

Tajemniczy ogród 2015

olej, płótno, 150 × 130 cm, sygn. na 
odwrocie

Studentka V roku na Wydziale Malarstwa 
ASP w Katowicach. Założycielka niefor-
malnej grupy Klakier oraz Galerii Klakier. 
Członek Śląskiej Fundacji Street-artowej 
Modro. Zajmuje się malarstwem wielkofor-
matowym oraz sztalugowym, działa również 
w przestrzeni miejskiej pod pseudonimem 
MiszmaszZ. W jej malarstwie kluczową rolę 
odgrywa podświadomość, przez co jej twór-
czość jest czysto intuicyjna.

Anna 
Jarzymowska27 

Wspomnienie 2014

olej, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. l.d.

Ukończyła Wydział Malarstwa 
ASP w Krakowie. Dyplom uzyskała 
z wyróżnieniem w 2007 r. pod kie-
runkiem prof. J. Pamuły. W trakcie 
studiów otrzymała Stypendium Mi-
nistra Kultury. W 2010 r. otrzymała 
nagrodę w konkursie malarskim 
organizowanym przez Fundację 
Kultury im. I. J. Paderewskiego oraz 
Medal ASP w Krakowie i wyróżnie-
nie czasopisma Sztuka.pl.

Jagoda Kaczmarczyk-Hudzik28 
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5 2015

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

Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz ASP w Łodzi. Dyplom 
z malarstwa obronił na Wydziale Edukacji Wizualnej w 2009 r. Uczest-
nik wielu wystaw indywidualnych, m.in.: w Galerii „526” Poleskiego 
Ośrodka Sztuki w Łodzi (2011), galerii Wolna Przestrzeń Wydziału 
Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi (2012), galerii Maya w Toruniu (2012), 
Galerii Domu Literatury w Łodzi (2013), galerii ECK „LOGOS” w Ło-

dzi (2013), a także wystaw zbiorowych i pokonkursowych. W swych 
pracach porusza się w obrębie podstawowych pojęć koloru, światła 
i przestrzeni szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi na 
frapujące pytania. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem, nie 
stroniąc od innych dyscyplin sztuki: rysunku, fotografii czy ikony.

Wojciech Kaleta29 
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Śpiące misie 2015

olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d.: ŁK oraz na odwrocie

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

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

Łukasz Kamiński30
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Konfiguracja 2015

olej, akryl, szlag metal, płótno, 
80 × 120 cm, sygn. p.d.: A. Kappa 
2015 r. oraz na odwrocie

Absolwentka ASP im. Eugeniusz Ge-
perta we Wrocławiu, którą ukończy-
ła w 2000 r. Malarstwo studiowała 
w pracowni prof. W. Gołkowskiej 
i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze 
wystawy: 2014 – Ogólnopolska Wysta-
wa Marynistyczna „BARWY MORZA”, 
Gdynia; 2014 – Finalistka Międzyna-
rodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 
rundy, USA; 2014 i 2013 – Prix de 
Peinture de L’Ebouillanté, Paryż; 2014 
– Muzeum Sztuki Współczesnej we 
Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, 
Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa 
„Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ, 
Wałbrzych; II Międzynarodowy Kon-
kurs Malarski, Przestrzeń Publiczna 
– Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, 
Poznań; Triennale malarstwa młodych, 
wystawa finalistów konkursu, Często-
chowa.

APOLLO VI 2015

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

Ur. w 1970 r. w Żywcu. Absolwent 
PLSP w Bielsku Białej. Studiował na 
PWSSP w Poznaniu na Wydziale 
Malarstwa, w pracowni prof. J. 
Walczaka. Pracuje twórczo, głów-
nie w technice olejnej, wykorzystu-
je również inne techniki: gwasz, 
akwarelę, rysunek. Jego obrazy 
znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w Polsce, Niemczech, Austrii, 
Belgii, we Włoszech i w Stanach 
Zjednoczonych. Organizator ple-
nerów artystycznych w Toskanii. 
Udział w wystawach: 2015 – Ga-
leria Akademicka ATH „Spotkanie 
7”, Bielsko-Biała; 2014 – 3. Bielski 
Festiwal Sztuk Wizualnych, Galeria 
Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2014 
– Art Fresh Festival V, Warszawa; 
2013 – Galeria Akademicka ATH 
„Spotkanie 6”, Bielsko-Biała; 2000 
– Zamek Habsburgów – Akwarela 
i gwasz, Żywiec.

Alicja Kappa31 

Rafał Knop32 
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Childish ritual leading 
to heaven 2015

olej, płyta, 100 × 100 cm, sygn. l.d. 
oraz na odwrocie

Mieszka i tworzy w Gdyni. Uważa, iż do 
właściwego odbioru jego malarstwa nie 
jest konieczna znajomość biografii, gdyż 
ta ujawnia się niejako sama – przema-
wiając poprzez płótna językiem wyjąt-
kowym, specyficznym i indywidualnym, 
a przecież jednak znanym i rozpozna-
walnym. Dla artysty ważne jest, aby 
dzieło przemawiało do tego jedynego 
odbiorcy, choć w swoich pracach stara 
się podkreślać także uniwersalność prze-
kazu, czyniąc odniesienia do doświad-
czenia ogólnoludzkiego, co pozwala 
zachować autentyzm przekazu, a także 
tworzyć dialog z odbiorcą. Jak twierdzi 
artysta – sztuka jest przeciwieństwem 
marketingu.

Tęsknota 2013

pastel, karton, 100 × 70 cm, w oprawie 
112 × 92 cm, sygn. p.g.

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od 
wielu lat specjalizuje się w rysunku pastelą. Po-
przez cielesną dynamikę i kontrasty buduje obrazy 
niczym reżyser teatralny spektakle. Surrealistyczną 
akcję, napięcie, uzupełnia kolorem, walorem kreski, 
formatem i kompozycją. Malarstwo jest dla niego 
sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce naryso-
wać, ale najciekawsza jest dla artysty improwizacja 
prowadząca do niespodziewanego wizerunku ob-
razu. O swojej twórczości nie lubi rozmawiać, bo, 
jak mówi: „po to maluję, by widz sam mógł sobie 
je interpretować i opowiadać”. Autor i uczestnik 
wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju 
i za granicą. Wykonał szereg projektów plakatów 
dla Opery Wrocławskiej.

Piotr Ignacy 
Kopczyński33

Aleksander 
Korman34 
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The streets: Snowstorm 2015

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

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

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

Bartłomiej Koter35 
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Niebo 1 z cyklu 180, 2015

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

Ur. w 1988 r. w Warszawie. Od dziecka rysuje i maluje. Twórczość 
towarzyszy mu w różnych etapach życia, a przez to rozwija się wraz 
z nim. Uwielbia kolor i ceni sobie pomysły, które są ideą realizacji. 

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Kształcił się i zreali-
zował dyplom w pracowni projektowania plakatu pod okiem prof. 
M. Wasilewskiego.

Franciszek Ksawery Kozłowski36
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Przepływ 2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.

W latach 2007–2010 studentka na PWSW w Przemyślu na kie-
runku Architektura Wnętrz. Absolwentka Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa 
uzyskała w 2013 r. Zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym. 
Inspirację do swoich prac czerpie głównie z obserwacji otocze-
nia i zachowań ludzi, eksperymentuje również z malarstwem 
abstrakcyjnym.

Jolanta Lach38 

Ayako 2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. 
p.d.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła 
z wyróżnieniem PSP w Warszawie, 
broniąc dyplom z malarstwa u Z. No-
wosadzkiego. Absolwentka Histo-
rii Sztuki na UKSW w Warszawie. 
Autorka książki o sztuce japońskiej 
„Wierzenia, legenda, mit – symbo-
lika japońskich netsuke”. Członkini 
Polskiego Stowarzyszenia Sztuki 
Orientu, obecnie Instytutu Studiów 
nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wy-
różnienia w wielu konkursach pla-
stycznych, m.in. na projekt biżuterii 
dla firmy Kruk. Brała udział w wysta-
wach artystycznych m.in. w ekspozy-
cji „Inspiracje” w warszawskiej galerii 
Kuluary/Studio oraz wystawie „Love is 
in the air” w salonie SDA na Nowym 
Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami. Jej obrazy 
znajdują się w wielu kolekcjach pry-
watnych. Inspiracją jej malarstwa jest 
ludzka postać, portret ciała i duszy, 
zakomponowane w odrealnionym, 
zgeometryzowanym tle zdecydowa-
nych barw. Natchnieniem pozostaje 
także estetyka i sztuka japońska.

Marta 
Kurczyńska37
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Rybacy w różu 2015

olej alkidowy, płótno, 73 × 100 cm, sygn. p.d.: laskowska oraz na odwrocie

Ur. w 1985 r. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa ASP w War-
szawie, w 2011 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. S. Baja oraz aneks z ilustracji w pracowni dr Z. Januszewskiego. 
Brała udział w wystawach zbiorowych: „Współczesna Sztuka Polska”, 
Ratusz Miejski, Stuttgart, Niemcy (2011), „Skłonności do ostrości”, 
w ramach Międzynarodowej Wystawy Satyrykon, Legnica (2011), 24. 
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2012), Salon 
Letni, Galeria aTAK, Warszawa (2013), „Landschaft, Landschaft...”, 
Galeria aTAK, Warszawa (2014) i indywidualnych: Galeria U, Warsza-
wa (2011), „Na skraju rzeczywistości”, Galeria Ring, Legnica (2012) 

a także w wystawie z cyklu „Spotkanie z artystą”, Galeria CDEF, Olsz-
tyn (2015). Jest także laureatką i finalistką wielu konkursów, między 
innymi: Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2011 
w Legnicy (I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 
Konkursu o Artystyczną Nagrodę Siemensa (2011), 10. Międzynaro-
dowych Warsztatów Artystycznych Pieńków (2011), „Nowy Obraz / 
Nowe Spojrzenie” Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2012), 
41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2013). Zajmuje się malarstwem 
i fotografią. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą.

Magdalena Laskowska39
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Sens 2015

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Studentka II roku malarstwa na ASP 
w Gdańsku w pracowni dr hab. 
K. Polkowskiego. Wciąż odkrywa swo-
je nowe oblicza i stara się odnajdywać 
sens w bezsensie różnych egzystencjal-
nych i twórczych zachowań, zjawiskach 
i materii. Najciekawsze obrazy maluje 
nocą, inspiruje się księżycem i ubra-
nym w abstrakcję wszechświatem. Jak 
sama mówi: “Maluję emocjami”. 2015: 
wystawa zbiorowa w SCKu, Galeria A; 
2015: stypendium malarskie ”Indeksy 
Neptuna”; 2015: współudział w pro-
jekcie filmowo-fotograficzno-malar-
skim “Jedziemy po wolność Fiatem za 
światem”; 2014: wystawa zbiorowa 
Starogardzkich twórców w domu 
kultury Annaborg w Hillerød w Danii; 
2013: indywidualna wystawa malar-
ska w Cafe Anka w Starogardzie Gd.; 
2014: wystawa zbiorowa “Kawiarenka 
pod Gwiazdami” w SCKu; 2014: sty-
pendium artystyczne Fundacji Okolice 
Kultury; 2013: Aukcja charytatywna 
w I LO w Starogardzie Gd.; 2013: 
główna nagroda w ogólnopolskim 
konkursie firmy HP na projekt kartki 
walentynkowej.

Bransoletki 2015

akryl, płótno, 100 × 70, sygn. p.d.

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. W czerwcu 2013 r. ukończy-
ła studia podyplomowe na kierunku Malarstwo na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 
2014 – wystawa indywidualna „Nastroje”, Formaty, Wrocław; 
2013 – wystawa indywidualna „Skrajności”, Turbulencja, 
Wrocław.

Martyna 
Lorbiecka40

LU (Katarzyna 
Morańda)41 



31

Martyna 
Lorbiecka

Spotkanie 2015

akryl, płótno, 100 × 100, sygn. p.d.

Absolwentka LP w Częstochowie (specjalizacja ceramika) oraz UŁ (hi-
storia sztuki). Zajmuje się malarstwem pastelą suchą oraz akrylem. 
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych m.in.: „V Kanał Sztuki” 
w Kazimierzu Dolnym, „Świętość” w klasztorze OO. Franciszkanów 
w Kazimierzu Dolnym, a także w wystawie indywidualnej w Galerii 

Małej w Piotrkowie Trybunalskim (2014). Współpracuje z galeriami 
w Warszawie, Radomsku, Kazimierzu Dolnym i Piotrkowie Trybu-
nalskim, a zagranicą w Finlandii (Tampere). W malarstwie artystkę 
interesuje jak bardzo świat zmienia się przez filtr ręki artysty; jakiemu 
zniekształceniu, bądź wzbogaceniu ulega kształt, struktura.

Sylwia Łyczko-Zielony42
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Ukryte spojrzenia II 2015

akryl, płótno, 95 × 100 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie 
Ludowym, gdzie pod kierownictwem A. Ki-
jowskiego uzyskała dyplom z malarstwa 
i tkaniny artystycznej. W l. 2002–2006 stu-
diowała na Wydziale Sztuki UR. Ukończyła 
specjalizację malarstwo w pracowniach prof. 
S. Białogłowicza i prof. T. Boruty. W 2014 r. 
ukończyła ASP w Krakowie na Wydziale Ma-
larstwa pod kierunkiem prof. A. Bednarczy-
ka i obroniła aneks z rysunku w pracowni 
dr. W. Kubiaka. Wybrane wystawy: 2015 – 
Wystawa zbiorowa, Akademicki Klub Żak, 
Lublin; 2015 – Wystawa zbiorowa, MDK, 
Kazimierz Dolny; 2015 – „Kobieta w obrazie”, 
Kazimierz Dolny; 2014 – Wystawa zbiorowa, 
Klub Kadr, Warszawa; 2014 – Wystawa zbio-
rowa, Hotel Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Stary Browar, Poznań.

Muzeum VIII 2015

olej, płótno, 90 × 50 cm, sygn. na odwrocie: MATEUSZ 
MALIBORSKI, 2015

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malar-
stwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. 
Wsiołkowskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typo-
grafią. Laureat stypendium fundowanego im. Sayeda (2012). 
W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii Sztuki Kata-
rzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowany był 
cykl obrazów Muzeum. Wystawy zbiorowe: 2015 – Wystawa 
finalistów ogólnopolskiego konkursu im. Wojciecha Fangora, 
Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa 
Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 
– Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA, 
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów konkursu na DZIEŁO, 
Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFE-
SORA ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 
2014/2015 – Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
MNiSW, Warszawa; 2014 – Wystawa finalistów konkursu 
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galerii Sztuki 
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 – WYRÓŻNIENI, 
Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Kraków; 2013 – Malarstwo: Stasik, Maliborski, 
Szczur, Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów; 
2013 – OBLICZA PLASTYKA, Europejska Galeria Sztuki, Rze-
szów.

Renata Magda43 

Mateusz Maliborski44 
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Czerwony przy 
stoliku 2015

akryl, płyta, 80 × 100 cm, sygn. l.d.: 
jwmalik2015

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. 
Na swoim koncie ma 21 wystaw in-
dywidualnych oraz udział w ponad 
150. wystawach malarstwa. Jego pra-
ce znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu i Szczecinie 
oraz w kolekcjach sztuki w Polsce, USA 
i Niemczech.

Plaża w Stilo 2015

olej, płótno, 70 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Au-
tor takich projektów jak: Tydzień Kul-
tury Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, 
CAT3W – Centrum Aktywności Twór-
czej Trzeciego Wieku. W Magazynie 
Sztuk prowadzi zajęcia z rysunku i ma-
larstwa dla dorosłych. Realizuje projek-
ty społeczne, artystyczne i kulturalne 
w ramach Stowarzyszenia Wspierania 
Aktywności Twórczej FreeArt, którego 
jest prezesem.

Jan Wojciech 
Malik45

Jacek 
Malinowski46 
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Króliczki 2015

akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygn. p.d.: 
P.M oraz na odwrocie

Ur. w 1972 r. w Żninie (kujawsko-pomor-
skie). Zamieszkały w Piasecznie (mazo-
wieckie). Z wykształcenia technik elektryk. 
W przeszłości zajmował się rysunkiem, 
obecnie realizuje większe projekty.

Piotr Mazany47 

Ważki 2015

olej, płótno, 50 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, inspiracje do 
swojej twórczości czerpie z natury, a siłą jej malarstwa jest intensywny 
kolor i faktury. Zajmuje się szeroko pojętym malarstwem (olej, szkło, 

ubiory), pracą instruktorską w zakresie sztuk plastycznych, a także 
organizuje wernisaże, międzynarodowe plenery malarstwa i wystawy.

Marzena Mazurek-Jędrak48 
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Śniło mi się z cyklu Śniło mi się, 2015

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. z przodu: AMM-M oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1984 r. w Ostrówku (woj. lubelskie). W 2008 roku ukończone studia na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa 
pod kierunkiem K. Bartnika, nagrodzony nagrodą Rektora. Mieszka i pracuje nie-
daleko Lublina. Nagrody i osiągnięcia: 2015, 2014 – Stypendium Marszałkowskie 
w dziedzinie twórczości artystycznej; 2008 – Wyróżnienie dziekańskie w konkursie 
Autograf, Lublin; 2006 – Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie studenckim 
Autoportret, Stalowa Wola; 2006 – Finałowa 100, Obraz Roku 2005, Warsza-
wa. Wystawy indywidualne: 2015 „Śniło mi się”, malarstwo, Galeria Podlaska, 
Biała Podlaska; 2009 „I love You…” malarstwo, Galeria Biała, Lublin; 2008 „Deja 
vu”, malarstwo, Galeria Es, Międzyrzec Podlaski; „Deja vu”, malarstwo, Galeria 
Podlaska, Biała Podlaska; 2007 „Między nami”, malarstwo; Galeria Podlaska, 
Biała Podlaska.

Wspomnienie 2015

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

Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studiowa-
ła w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich artystki widać wyraźne 
zamiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów 
oraz użycie różnorodnych odcieni złota nadaje im specyficzny i niepowtarzalny 
wygląd. Prace artystki znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także osób 
prywatnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Angelika Milaniuk-Mitruk49 

Joanna Misztal50 
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The goal 2014

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

Prace artysty (ur. 1993) pozostają inspirowane otaczającym światem 
i jego tworami, dają poczucie wolności interpretacji włożonych w pół-
świadome ramy skojarzeń i symboli. Posługuje się wieloma technikami, 
ponieważ uważa, że poznanie kreuje świadomość, a świadomość – 
wolność i możliwości. Studiuje Architekturę na Politechnice. Działa 
również jako grafik i ilustrator. Na swoim koncie ma kilka wystaw 

zbiorowych, udział w aukcji charytatywnej WOŚP, na której zlicytowa-
na została akwarela autorstwa artysty, współpracę z Ministerstwem 
Obrony Narodowej przy przygotowywaniu albumu na temat zabyt-
ków wojskowych oraz materiałów promocyjnych w postaci opraco-
wań graficznych dla Biura Infrastruktury Specjalnej MON.

N Rhoyk51 
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Kraina chłodu 2015

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Mieszka i tworzy w Warszawie. Absolwentka wydziału Rysunku i Ma-
larstwa na ASP w Łodzi. Malarstwem i fotografią zajmuje się od 
kilkunastu lat. Jej życiowe motto to: „Wolność to możliwość wybo-
ru”. W malarstwie odnajduje jedno, jak i drugie. Bułgarskie korzenie 
artystki, pamięć południowych smaków, zapachów, barw i ludowej, 

bałkańskiej muzyki prawdopodobnie wpływa na to, że jej artystycz-
ne poszukiwania idą w kierunku ostrych rozwiązań kolorystycznych 
i mocnych energetyzujących kontrastów. Zachęca widza do szukania 
w swoich pracach swojej własnej wolności i tęsknot.

Ewa Najdenow52
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Złota biblioteka 2015

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.: ORNO OROŃSKA

Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim 
w Cieszynie. Nagrody: I miejsce, Muzeum Narodowe w Kielcach 
„Aforyzmy Rysowane”. Wystawy indywidualne: AKMERIS, Kiel-
ce; „Mitteleuropa”, Sztokholm; „Vintage Curtains”, Sztokholm. 
Artystka inspiruje się głownie pytaniem o kondycję człowieka 
w odniesieniu do jego środowiska (konkretnego miasta czy grupy 
społecznej).

Własny kawałek nieba 2015

akryl, płótno, 92 × 65 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Dy-
plom z malarstwa w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszewskie-
go. Zajmuje się malarstwem olejnym. W swoich obrazach łączy 
realistyczną technikę z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy 
charakteryzuje aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Pra-
ce publikowane były w amerykańskich i polskich magazynach 
takich jak: Fillgree, Catapuilt, Artysta i Sztuka, Art&Business.

Katarzyna Orońska53 

Marta Julia Piórko54 
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Wieczór w pracowni w Gdańsku 2015

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

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu Dolnym, które ukończył 
z wyróżnieniem. Studia magisterskie odbył na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej ASP. W 2009 r. wygrał przetarg na jedną z dziesięciu 
pracowni twórczych miasta Kraków przyznawanych dożywotnie. Lau-
reat konkursu na plakat filmowy „Pokochać Kino” (2005). W 2012 r. 
uczestniczył w nadsańskim plenerze malarskim, zdobywając I miej-
sce. W 2014 r. otrzymał wyróżnienie Kwartalnika Artysta i Sztuka za 
najlepszy obraz o tematyce zwierzęcej na Triennale Animalis. Jest 
autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wielu 
wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Maluje obrazy utrzyma-
ne w różnorodnej stylistyce, inspirując się poszczególnymi epokami 
w sztuce. Najchętniej uprawa malarstwo pejzażowe w technice olej-

nej, ale także pastisze i kopie obrazów dawnych mistrzów. Zajmuje 
się konserwacją malarstwa sztalugowego i ściennego. Jest autorem 
multimedialnego projektu artystycznego – SOCIAL ART. Współpracuje 
z galerią Ether w Warszawie. W l. 2012–2014 uczestniczył w pra-
cach konserwatorskich i rekonstrukcjach malowideł przy polichromii 
w płockiej Małachowiance. W 2014 roku prace te zostały nagrodzone 
tytułem najlepszej pracy konserwatorskiej 2014 r. W 2013 r. uczestni-
czył w konserwacjach malowideł w sali pompejańskiej w Belwederze. 
W 2009 r. uczestniczył w pracach konserwatorskich XVIII-wiecznych 
obrazów olejnych z Bazyliki Dominikanów w Lublinie. W 2011 r. brał 
udział w pracach konserwatorskich Kolegiaty Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Łasku.

Jakub Podlodowski55
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Kobieta 
z papugami  

dyptyk, 2015

olej, płótno, 80 × 70 cm 
i 80 × 60 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obec-
nie mieszka i tworzy w Belgii. 
Absolwent Wydziału Sztuki UR, 
na którym uzyskał dyplom w pra-
cowni malarstwa prof. S. Biało-
głowicza. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, rysunek oraz grafi-
kę. Główną tematyką obrazów są 
portrety, które w sposób niejed-
noznaczny zestawia z różnymi 
elementami. Inspiracje czerpie 
z obserwacji ludzi, ich zacho-
wań, problemów, marzeń oraz 
codzienności. Artysta w swoich 
pracach łączy ze sobą mocne 
plamy oraz zdecydowane kształ-
ty. W malarstwie poszukuje pro-
stoty i harmonii oraz indywidu-
alnych wartości. Jego prace znaj-
dują się w prywatnych kolekcjach 
w kraju i zagranicą. Wybrane 
wystawy: 2015 – wystawa indy-
widualna, Dom Polski, II deptak 
Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 
– wystawa indywidualna, Teatr 
Juliusza Słowackiego, Kraków; 
2013 – wystawa indywidualna, 
Art Bar 25, Kraków.

Fotografka 2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: 
J. Posiecz-Polkowska oraz na odwrocie

W 2005 r. ukończyła PLSP w Nałęczowie. Jest 
absolwentką Wydziału Malarstwa gdańskiej ASP 
z pracowni prof. M. Świeszewskiego, ze specja-
lizacją malarstwo ścienne i witraż w pracowni 
prof. J. Zdybla. Jej prace znajdują się w zbiorach 
polskich oraz zagranicznych. Wybrane wystawy 
i osiągnięcia: 2014 – stypendystka Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego; 2013 – 1 nagroda 
w międzynarodowym konkursie muralowym Mall 
Wall Art; 2013 – realizacja muralu na Galerii Kra-
kowskiej przy współpracy z Anną Taut, Wojciechem 
Wożniakiem, Kamilem Kuzko oraz firmą Good Lo-
oking Studio; 2013 – wystawa zbiorowa Nouvelles 
Metamorphoses 2013, Francja; 2013 – wystawa 
zbiorowa Nouvelles Metamorphoses 2013, Szwaj-
caria; 2012 – wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki 
Wozownia, Toruń; 2011 – wystawa indywidualna, 
klub Plama, Gdańsk.

Paweł 
Porada56 

Justyna Posiecz- 
-Polkowska57



41

1.3.0.9. 2015

akryl, płótno, 90 × 60 cm, syg. p.d.: J.P. | ‚15 oraz na odwrocie: J. Półkośnik 2015

Ur. w 1981 r. w Hajnówce. W l. 2000–2005 studiowała na Wydziale 
Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej, obroniła dyplom 
z wyróżnieniem Marszałka Województwa Podlaskiego. Tworzenie 
odczuwa jako intymne obrazowanie własnej rzeczywistości, tego co 
w danym momencie życia ją otacza, zajmuje i przykuwa uwagę. Czyli 

ludzie, zwierzęta, przedmioty oraz krajobraz, w którym żyje. Lubi, 
gdy obraz przybiera wręcz formę reportażu, odwzorowując idealnie 
wszystkie elementy. I zaprzeczając sama sobie, w następnym tema-
cie szuka uproszczeń, często traktowanych graficznie, zmian koloru 
i faktury. Mieszka i tworzy w okolicy Białegostoku.

Joanna Półkośnik58
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Widok na Port 
Covo 2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1986 r. Operator, montaży-
sta filmowy i plastyk. Ukończył LP 
w Gdyni Orłowie na kierunku Rekla-
ma Wizualna. Wciąż poszukuje swo-
jego miejsca w świecie malarstwa. 
Brał udział w wielu wystawach, 
m. in.: „Projekt Rybka & Zając”, 
Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011); 
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).

Drzewo 2015

akryl, płótno, 100 × 89 cm, sygn. 
p.d.

Absolwentka Liceum Plastycznego im. 
W. Gersona w Warszawie oraz wydzia-
łu malarstwa w Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie, gdzie studiowała 
pod okiem rektora Antoniego Fałata. 
Dyplom z wyróżnieniem otrzymała na 
wydziale projektowania graficznego 
u prof. J. Pałki. Uczestniczka i laureat-
ka konkursów m.in. na biennale paste-
li, sztuki książki, ilustracji (grand prix 
w pierwszej polskiej edycji Art. Battle); 
uczestniczka wielu plenerów oraz akcji 
związanych ze sztuką w przestrzeni; 
zajmuje się ponadto aranżacją wnętrz, 
projektowaniem scenografii oraz ma-
larstwem ściennym i iluzyjnym. Od 
2001 r. członek ZPAP.

Mateusz 
Rybka59 

Magdalena 
Rytel60
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Gostek 2015

technika mieszana, płótno, 30 × 40 cm, 
sygn. p.d.

Ur. w 1986 r. w Nowej Rudzie, absolwent 
ASP Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki 
Mediów, mieszka we Wrocławiu. W 2010 
roku bronił dyplomu z grafiki warsztato-
wej z dwoma aneksami: malarskim i multi-
medialnym u prof. A. Basaja, prof. W. Go-
łucha oraz prof. K. Skarbka. Brał udział 
w wymianie międzynarodowej „Era-
smus” w Hoch Schule fur Bildene Kunst 
w Braunschweigu (Niemcy). Uczestniczył 
w warsztatach multimedialnych „Border 
of Perception”, Enschede (Holandia). Brał 
udział w takich programach telewizyjnych: 
You Can Dance 4 oraz w finale Mam Ta-
lent 3 wraz z zespołem, którego jest inicja-
torem (MeMyselfandI).Od 14 lat zajmuje 
się Beatboxem. Tworzy własne kompozycje 
muzyczne. Brał udział w wielu koncertach 
i festiwalach na terenie całego kraju m.in. 
Era Nowe Horyzonty, Slotart Festiwal. Brał 
udział m.in. w wystawach we Wrocławiu, 
Lubiążu, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, War-
szawie. Grand Prix na Biennale Sztuki Mło-
dego Wrocławia 2011. Tańczył i śpiewał 
gościnnie w Teatrze Muzycznym Capitol 
jako James Bond, agent 007, w rewii 
tanecznej „Ścigając zło”. Pracuje na ASP 
we Wrocławiu jako asystent w pracowni 
malarskiej prof. K. Skarbka na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. Zajmuje się szeroko 
pojętym malarstwem, projektowaniem 
oraz organizacją wystaw.

Do you 
remember 
me? 2014

cienkopis, papier, 
21 × 29,7 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent Wydziału Grafi-
ki ASP w Gdańsku, dyplom 
w 2006 r. Indywidualna wysta-
wa w Talent Gallery, Sztokholm 
2012. Publikacje: Juxtapoz Ma-
gazine, Lost At E Minor, Beau-
tiful/Decay, We and the color, 
Visual News, IDN world maga-
zine, Czytaj nie pytaj, Escape 
into life, Collater.al, Kaltblut 
magazine, Carpaccio magazine 
(wydanie na papierze), A new 
hype, The 22blog, Trendhunter, 
Design you trust, Inspire First, 
Highsnobiety, WeForest (kalen-
darz 2015, miesiąc grudzień).

Piotr Saul61 

Marcin 
Schleifer62 
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Sea 2014

olej, płótno, 65 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1993 r. w Czerwonogra-
dzie na Ukrainie, jest student-
ką Lwowskiej Narodowej Aka-
demii Sztuk Pięknych (Wydział 
Malarstwa). Obecnie studiuje 
w ramach programu wymiany 
studentów na ASP w Gdańsku 
(Wydział Malarstwa). Działa 
na polu malarstwa, grafiki, in-
stalacji oraz nowych mediów.

Hanna 
Shumska63 

Sorbet a la papaye 2015

technika mieszana, płótno, 60 × 120 cm, sygn. p.d.: ST

Wychowała się w domu artystów rzeźbiarzy. Studiowała na Wydziale 
Malarstwa i Grafiki gdańskiej ASP. Uzyskała dyplom w pracowni prof. 
M. Świeszewskiego w 2006 r. Aktualnie mieszka w Genewie, gdzie 
pracuje i tworzy. Zajmuje się malarstwem, dekoracją wnętrz, instala-
cjami obiektów z papier-mache, modą i fotografią. Jej sztuka charak-

teryzuje się wrażliwością, precyzją i wyczuciem światła, barw i detali. 
Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą. 
Wybrane wystawy: 2015 – „Horizons”, wystawa zbiorowa, Cite du 
Temps, Genewa; 2015 – „Splash”, wystawa zbiorowa, ARTraction, 
Genewa; 2011 – „Paranoide”, wystawa zbiorowa, L`atelier, Genewa.

Dorota Smolana-Tomić64 
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Sfumato III  

2015

akryl, płótno, 
100 × 120 cm, sygn. 
na odwrocie: Dominik 
Smolik Sfumato III, 
Kraków 2015

W l. 2002–2007 studio-
wał na Wydziale Malar-
stwa PAT w Krakowie pod 
kierunkiem profesorów: 
R. Oramusa, R. Łacia-
ka i G. Bednarskiego. 
W 2008 r. ukończył Stu-
dium Podyplomowe na 
Politechnice Krakowskiej 
z dziedziny Architektury, 
Konserwacji i Aranżacji 
Wnętrz Obiektów Sakral-
nych. Uczestniczył w wie-
lu krakowskich wystawach 
oraz w Międzynarodo-
wym Plenerze w Rawennie 
w 2007 r.

Dominik 
Smolik65

Zima 4 2015

olej, płótno, 40 × 80 cm, sygn. na odwrocie pieczątką MS z podpisem

Architekt. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architek-
tury oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Malarstwa.

Magdalena Stano66
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Bez tytułu 2014

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

Ur. w 1980 r. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem. Obecnie 
mieszka i tworzy w Singapurze. W 2005 r. ukończyła studia na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od roku 2013 podjęła 
indywidualną drogę artystyczną. Wykształcenie architektoniczne dało 
jej nie tylko solidne, twórcze podstawy, ale pobudziło chęć odkry-
wania i umożliwiło życie w nieustanej podróży po świecie. To z niej 
czerpie ogromne ilości inspiracji z życia codziennego i zmieniającego 
się otoczenia, stanowiących bazę, na podstawie której kreuje wła-
sny obraz, nadając mu głębszej treści, zaskakując i wywołując nowe 
doznania. Jej prace cechuje duża różnorodność tematyczna, choć 
najczęściej tematem jest otaczająca i fascynująca ją przyroda. Duża 
wrażliwość niejednokrotnie koncentruje jej uwagę na detalach na co 

dzień niezauważanych. Przedmiot obrazu podporządkowuje głównie 
jednemu motywowi, wyjętemu z szerszego kontekstu, nawiązując 
do przeżyć i doświadczeń. Wyraziste żywe kolory zestawiane na 
obrazach, pozbawione są związków z otaczającą rzeczywistością. 
Mocny kontrast, zredukowane barwy, nadają jej kompozycjom czę-
sto graficzną czy plakatową formę. Przekaz emocjonalny nawiązuje 
do szybkiego rozwoju dzisiejszego świata, którego granice wciąż się 
poszerzają, do modyfikacji i następujących zmian w przyrodzie, ale 
również do ścisłego z nią związku, świadomości życia w harmonii 
z naturą i jej nieodkrytego piękna. Nieustannie rozwija swój warsztat 
i eksperymentuje, tworząc głównie w technice olejnej.

Magdalena Starzecki67 
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Pomost 2014

akryl, płótno, 100 × 50 cm, sygn. na odwrocie

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

Bez tytułu 2015

olej, płótno, 100 × 80 cm, 
sygn. na odwrocie: ARKADIUSZ 
SZYMANEK 2015

Ur. w 1968 r. w Wieluniu, gdzie 
mieszka i tworzy. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, two-
rząc obrazy w technice olejnej. 
W twórczości artysty dominują kli-
maty oniryczne, odwzorowujące 
pierwiastek rozpadu i przemijania.

Joanna Sułek-Malinowska68 

Arkadiusz 
Szymanek69 
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Sołtyśnice 2015

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

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Kro-
śnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach 
Artystycznych oraz Edukację artystyczną w zakresie sztuk 
plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. W 2014 r. 
obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. G. Borowik-Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, 
instalacją sakralną oraz animacją kultury. Od niedawna 
współpracuje z krakowskim teatrem Plejada w charakterze 
scenografa. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbio-
rowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych, 
w kraju i zagranicą.

Blue Peace 2015

olej, płótno, 100 × 81 cm, sygn. p.d.: TATAI, 
oraz na odwrocie

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

Tomasz Tajak70 

TATAI71 
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TOP RIDER 2 2015

akryl, spray, płótno, 80 × 80 cm, 
sygn. l.d.

Ur. w 1985 r. Malarz, architekt. 
Absolwent Politechniki Poznań-
skiej i PLP im. L. Wyczółkowskiego. 
Mieszka i pracuje w Bydgoszczy, 
gdzie prowadzi autorskie biuro 
architektoniczne. Zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem i sitodrukiem. 
Przez wiele lat związany ze sztuką 
graffiti. W swoich pracach skupiony 
jest na kompozycji, graficznej formie 
i oddaniu anatomicznej poprawno-
ści. Obrazy cechuje dynamizm, ruch 
i napięcie. Akcentuje główny motyw 
nałożony na czystym tle, poprzez 
dopełnienie całości laserunkiem lub 
plamą. Seria RIDER odzwierciedla 
nowoczesne spojrzenie na wyścigi 
konne – temat, któremu nieodłącz-
nie towarzyszy rywalizacja, hazard 
i silne emocje. Każdy koń jest z serii 
RIDER posiada swój indywidualny, 
kolejny numer umieszczony przez 
autora na obrazie.

Pan A 2014

olej, płótno, 110 × 80 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1979 r. w Pile. W latach 1999–2004 stu-
diowała Malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Dyplom w 2004 r. w Pracowni 
Malarstwa prof. L. Wolskiego. Praca magisterska 
pod kierunkiem dr M. Jankowskiej. Aneks z wi-
trażu. Pracuje twórczo, zajmuje się różnymi dzie-
dzinami sztuk wizualnych, głównie malarstwem, 
którego tematem jest człowiek, jego emocje. Ob-
razy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Pol-
sce, Niemczech, Szwajcarii i Belgii. Wystawy indy-
widualne: 2002: Galeria „001” S.K.P.T. Od Nowa, 
Toruń; 2003: „13 Muz”, Szczecin; 2005: Mała 
Galeria BWA i UP Piła; 2008: „Po-Za”, BWA i UP 
Piła; 2011: Malarstwo, Muzeum Kultury Ludo-
wej, Węgorzewo. Wystawy zbiorowe (wybrane) 
2001: Muzeum im. Wanikowskiego, Nieszawa; 
2001: „Apator”, Toruń; 2002: Fundacja Romual-
do Del Blanco, Florencja; 2002: Stara Pomarań-
czarnia, Łazienki Królewskie, Warszawa; 2003: 
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, 
Toruń; 2003: Muzeum Pałacu w Wilanowie, War-
szawa; 2003: II Biennale Sztuk Wszelakich „Ga-
licyjskie Judaica”, Tarnów; 2003: Cieszyn; 2003: 
Mogilno; 2004: „Salon Pilski ART 2004”, BWA 
i UP Piła; 2005: Ogólnopolski Przegląd Malarstwa 
Młodych „Promocje 2004”, Legnica; 2005: „Sa-
lon Pilski ART 2005”; 2006: Przegląd Twórczości 
Plastycznej Nauczycieli, UM Gdynia; 2006–2014: 
„Salony Pilskie”, BWA i UP Piła.

Adrian 
Tkaczyk72

Marta 
Tomaszewska- 
-Gruszka

73 
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Plaża 
w Maricá 2015

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
l. d.: AT oraz na odwrocie 
pieczęć autorska

Absolwent Wydziału Arty-
stycznego UMCS w Lublinie. 
W 2000 r. uzyskał dyplom z wy-
różnieniem dziekańskim z ma-
larstwa pod kierunkiem W. Wró-
blewskiego. W l. 1997–2005 
pracował jako plastyk w Pań-
stwowym Teatrze im. Juliusza 
Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. 
związany z Trójmiastem. Uczest-
nik wystaw indywidualnych: Ga-
leria 31; Lublin, Karczma Złoty 
Osioł, Lublin oraz zbiorowych: 
„Autograf 2001”, Teatr Oster-
wy, Muzeum Lubelskie; „Polsk 
Konst”, Malmö. Prace artysty 
znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w Polsce, Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Szkocji 
i Niemczech.

Na krawędzi RGB 
XVI 2015

akryl, płyta HDF, 35 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie certyfikatem 
autorskim

Absolwentka ASP we Wrocła-
wiu. Jest stypendystką Fundacji 
Joana Miró (Hiszpania), laure-
atką IV edycji programu stypen-
dialnego Młoda Polska MKiDN 
i stypendystką MKiDN. Uczestni-
czyła w wielu wystawach indywi-
dualnych i grupowych podczas 
najważniejszych prezentacji gra-
fiki współczesnej. Jest artystką 
multimedialną – uprawia grafikę 
warsztatową, malarstwo, wideo, 
instalację. Prace artystki znajdują 
się m.in. w kolekcjach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Mu-
zeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Współczesnego Wro-
cław, Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, Międzynarodowe-
go Triennale Grafiki w Krakowie 
oraz w kolekcjach prywatnych. 
W 2014 r. obrazy artystki były 
licytowane na aukcji w Domu 
Aukcyjnym Christie’s w Londy-
nie. Dom Aukcyjny Sotheby’s 
ufundował stypendium dla 
artystki za niekonwencjonalne 
techniki graficzne.

Andrzej 
Tuźnik74 

Viola Tycz75 
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Gdzieś pod tęczą 2015

wydruk pigmentowy, papier Hahnemühle Photo Rag Baryta 315g, 45 × 30 cm, ed. 1/7, sygn. na odwrocie

Absolwent Technikum Fototechnicznego w Zespole Szkół Chemicz-
nych im. I. Łukasiewicza w Bydgoszczy, absolwent Kulturoznawstwa 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ze specjalizacją Fotografia 
i techniki multimedialne. Koordynator kreatywnej przestrzeni foto-
graficznej w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy. Zwycięzca ogólnopol-
skiego konkursu fotograficznego: Photo Grants Challenge, „Sztuka 

Wolności”, organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju – 19.02.2015. Laureat projektu DEBUTS (edycja 2015) orga-
nizowanego przez doc! Photomagazine (publikacja prac w książce 
fotograficznej oraz grupowa wystawa podczas 14-stej edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi – Fotofestiwal Łódź) 
– 28.05.2015 – 14.06.2015.

Łukasz Ułanowski76
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Docs 2012

olej, płótno, 80 × 200 cm, sygn. na odwrocie: „HW”

Absolwentka wydziałów projektowych ASP w Warszawie oraz Politech-
niki w Mediolanie. W swoich pracach łączy projektowanie przestrzeni 
miejskich ze sztuką. Stypendystka Politechniki w Mediolanie, Fondazione 
Cariplo oraz Stypendium Artystycznego Miasta Stołecznego Warszawa. 

Nagrodzona I miejscem w konkursie FUTUWAWA 2012 oraz wyróż-
nieniem w konkursie „Designer per le Imprese” organizowanym przez 
Camera di Comercio di Milano.

Osada  
słowiańska IV  

2015

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

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

Helena Wawrzeniuk77 

Dominik 
Woźniak78 
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Gumowa ręka 
sprawiedliwości 2015

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn. p.d.: PZ. oraz na 
odwrocie

Obecnie student ASP w Warszawie na wydziale Grafi-
ki. Absolwent Realizacji TV na wydziale operatorskim 
PWSFTViT w Łodzi, Kulturoznawstwa w Warszawie, były 
student ASP w Poznaniu na wydziale Multimediów. Pra-
ce artysty to przede wszystkim ekspresja z domieszką 
czarnego poczucia humoru, formą nawiązujące do es-
tetyki street-artu, nowego ekspresjonizmu czy Art Brut. 
Artystyczne pola działań to malarstwo, film, sztuka wi-
deo. Na swoim koncie posiada kilka malarskich wystaw 
indywidualnych oraz udział w licznych aukcjach Młodej 
Sztuki.

A fragment of space 2015

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

Ur. w 1985 r. Absolwentka PLSP w Poznaniu. 
Ukończyła studia związane z projektowaniem 
mebli na Wydziale Technologii drewna Poznań-
skiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie 
zajmuje się malarstwem i ilustracją książkową, 
za które wielokrotnie była nagradzana w kon-
kursach ilustratorskich.

Paweł Zakrzewski79

Anna Zalewska80 
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Ostatni wiking 2015

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

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

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

Paulina Zalewska81 
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Invader 2015

technika mieszana na płycie malarskiej, 
60 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Samouk artystyczny. Absolwent Kulturoznaw-
stwa na Warszawskim SWPS. Instruktor kultu-
rystyki. Brał udział w wernisażu „Hochsztaple-
rzy” w Pracowni Wschodniej razem z Martyną 
Bałką, Karoliną Pietrzyk i Beatą Pofelską. Ak-
tywny artystycznie na ulicy.

Światłość II 2015

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1990 r. w Świdniku. W latach 2006–2010 
uczęszczała do LP w Lublinie, gdzie zdobyła 
stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne, 
wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Biennale rzeź-
by w drewnie w Zakopanem. W 2010 roku roz-
poczęła studia na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna w za-
kresie Sztuk plastycznych. W 2013 roku obroniła 
tytuł licencjata na specjalizacji grafiki użytkowej. 
W 2015 roku zakończyła Studia z tytułem magi-
stra sztuki, na specjalizacji malarstwo. W tym sa-
mym roku zdobyła wyróżnienie podczas V Pleneru 
malarskiego „Pleneriada” w Kazimierzu Dolnym. 
Wzięła udział w wielu wystawach zbiorowych, 
czynnie uprawia malarstwo oraz sztuki pokrewne.

Maciej Zych 
(Milionerboy)82 

Katarzyna Żak83 
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