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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 pocztą, faksem na numer (22) 828 96 99 lub e-mailem
warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

REGUL AMIN AUKCJI
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, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż
100 zł. 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 Młoda Sztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem
cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

9.

Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom
Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

Imię i nazwisko

Dokładny adres
Telefon, fax, e-mail					
							

NIP (dla firm)

Numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

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.

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 do-

datkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

Numer Państwa telefonu do licytacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną 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

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. Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie

Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

ARTYŚCI NA START

drzewo, olej, deska

Łódź stale jest dla mnie ważna. Mieszkałam w niej prawie połowę swojego życia. Kiedy zaczęłam naukę w liceum plastycznym
była szarym, ponurym miastem, ale tę jej ponurą szarość oswoiłam. Kocham to miasto – jego architekturę, historię i jedyny
w swoim rodzaju klimat. Łódź w jakimś sensie zmienia moją
percepcję, a kiedy do niej wracam, nie chce mi się wierzyć, że
niedługo z niej wyjadę. To w tym mieście powstał mój pierwszy
„prawdziwy” obraz. Nosił tytuł „Magiczny”. Jak całe to miasto.
Łódzka awangarda, grupa BLOK. Łódź fabryczna, secesyjna
i komunistyczna. Rynek bałucki i Kaliska... a przede wszystkim włókiennictwo, Centralne Muzeum Włókiennictwa i moja
ukochana tkanina.
Ukończyłam wydział Tkaniny i Ubioru. Studia miały istotny
wpływ na kształtowanie mojego malarstwa. Warunkiem tego,
abym w jakimś działaniu tworzyła swobodnie, było zrozumienie
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Wynikało to między innymi z niedojrzałości i bezkrytycznego
zapatrzenia w autorytety. Byłam wychowywana na człowieka
świadomego i bardzo istotna dla mnie jest szczerość, szukanie
prawdy. Zatem musiałam iść dalej, uczyć się, poznawać, żeby
móc rozumnie i świadomie decydować o tym, co jest dla mnie
ważne zarówno w życiu, jak i w twórczości, uznałam, że powinnam poznać siebie i kulturę, która jest mi najbliższa. Dlatego
zaczęłam od początku, pozwoliłam ponieść się intuicji. I ona
zaprowadziła mnie tu, gdzie teraz jestem.
Malowanie obrazów, w których tematycznie coraz chętniej sięgam do mitologii słowiańskiej sprawia dwojaką przyjemność.
Praca nad obrazem o takiej tematyce jest dla mnie czymś przyjemnym i pobudzającym wyobraźnię, a zarazem szukając nowych tematów dowiaduję się coraz więcej na temat spuścizny
przodków. Mitologia słowiańska jest niezwykle bogata i złożona.
Urzeka mnie wyobraźnia naszych przodków. Ich świat zamieszkiwały tajemnicze stwory, które niechętnie ukazywały się ludzkim
oczom. Gdy jednak decydowały się na to, przybierały kształty
antropomorficzne, zoomorficzne lub teratologiczne, czyli takie, które nie były podobne do niczego, co istniało w ludzkim
świecie. Jednak moje obrazy mogą rozczarować rodzimowierców i znawców tematu, ponieważ opisy mitycznych stworzeń
stanową jedynie punkt wyjścia dla mojej pracy. W dzieciństwie
największe wrażenie wywarły na mnie baśnie polskie, szczególnie zapamiętałam te z Warmii i Mazur. Mity i legendy są
tylko inspiracją, nie trzymam się sztywno zachowanych opisów.
Opowiadam własne historie i tworzę własne światy █
Opracowanie: SDA Warszawa

Czarcicha Mikoszka, olej, deska

KAROLINAMATYJASZKOWICZ

Jaroszek i lelki, olej, deska

tematu, wyzwania i przełożenie go na indywidualny język poprzez stworzenie własnego warsztatu. Poznanie wielu nowych
technik i technologii podczas studiów, szczególnie w pracowni
druku na tkaninie, wzmogło moje zainteresowanie malarstwem.
Dostrzegłam perspektywy i możliwości, które znacznie wzbogaciły mój warsztat malarski.
Podczas pracy nad tkaniną interesował mnie nie tylko efekt
końcowy, ale przede wszystkim żmudny proces prowadzący
do niego. W równym stopniu liczył się projekt, zamysł kompozycyjny, świadome działanie jak i „przypadek”, a zarazem
technologia i technika w jakiej powstawała tkanina. I właśnie
obcowanie z farbami drukarskimi, sitami, różnorodnością technik
drukarskich uzmysłowiły mi, że nie chcę tworzyć „po coś”, ale dla
samego aktu twórczego. Dopiero z czasem pojawiła się potrzeba
komunikacji z odbiorcą. Utwierdzałam się też w przekonaniu, że
w twórczości istotne jest dla mnie kreowanie własnej rzeczywistości. I wtedy zwróciłam się w stronę malarstwa. Malarstwo
zaspokaja mój apetyt na rozwijanie zainteresowań związanych
z tkaniną, drukiem, na eksperymentowanie z różnego rodzaju
mediami.
Rozpoczynając edukację artystyczną byłam zafascynowana
ekspresjonizmem. Następnie między innymi konstruktywizmem,
suprematyzmem i innymi rodzajami abstrakcji... Jednak realizując w swojej twórczości świadome filiacje tymi kierunkami czułam, że nie tworzę a odtwarzam. Brakowało mi doświadczenia
i przede wszystkim świadomości własnej osoby. Mimo, że moje
prace malarskie spotykały się z akceptacją, czasem z uznaniem
ze strony profesorów, czułam się nieszczera w tym, co robiłam.
To nie było moje. Towarzyszyła mi jakaś poza, sztuczność.

NIEDAWNO WRÓCIŁAM Z ŁODZI DO RODZINNEGO MIASTA. URODZIŁAM SIĘ W ŁOWICZU I CHOĆ POWRÓT
BYŁ NIEPLANOWANY, OKAZAŁO SIĘ, ŻE WŁAŚNIE TAK MIAŁO BYĆ. W RODZINNYM MIEŚCIE POCZUŁAM
SIĘ SPOKOJNIE. W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI JEST CISZEJ I WOLNIEJ.
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SZYMONKACZMAREK

1

Scence of Airiness

PIOTRSZCZUR

2013

akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent malarstwa poznańskiej ASP. Dyplomant
pracowni rektora prof. W. Müllera. Finalista konkursu „Obraz Roku” organizowanego przez „Art &
Business”. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych
oraz indywidualnych. Obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Portugalii, Francji. Członek grupy twórców multimedialnych Kobalt
Masa. Autor i prowadzący warsztaty „Praca nad
emocjami”. Malując stara się wyzwolić od intelektu, by w pełni poddać się emocjom. Akt malowania
to wyzwalacz energii emocjonalnej, a gotowy obraz
jest jej zapisem. Obieżyświat. Żyje między Poznaniem, a Nowym Yorkiem.

MARTASZAREK
Blue Sunday, z cyklu Przestrzenie Prywatne
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2

2013

Wind, rain, light

3

2014

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

akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.

W latach 2007–2010 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku na kierunku Edukacja Artystyczna.
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. S. Białogłowicza. W 2013 r. dyplom z malarstwa w pracowni
dr hab. M. Drzewińskiego na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS. Ważniejsze wystawy: „MAL–
ARS–TWO” Galeria Drugie Piętro, Zamość 2011; „NO BUDGET SHOW 4” MOCAK, Kraków 2012.

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

JUDYTAKRAWCZYK
W tym domu są psy 2014

Samotność w dzień

akryl, olej, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie

fotografia czarno biała, wydruk, papier barytowy 300 g, 1/11, 40 x 60, sygn. na odwrocie

W 2010 r. ukończyła z wyróżnieniem malarstwo w pracowni prof. L. Tarasewicza na ASP w Warszawie. Brała udział
w konkursie malarskim i w wystawie „Golden Kentaur” w 2007 r. w Monachium.
W 2010 r. zdobyła Nagrodę im. Profesora
Józefa Szajny (ASP Warszawa) oraz wyróżnienie w konkursie im. Adama i Ireny
Gawlikowskich. Wielokrotnie prezentowała
swoją twórczość, ostatnio na indywidualnej
wystawie „Już nie ja” w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.

2006

Absolwent PWSFTviT wydziałów: Wyższe Studium Fotografii oraz Sztuka Operatorska. Brał
udział zarówno w wystawach zbiorowych (np.:
Fotofestiwal w Łodzi, zbiorowa wystawa studentów PWSFTviT, 2005) jak i indywidualnych
(„Pierwsza”, kino Charlie, 2004; „Połączenia”,
Cafe foto 102, 2006; „Niegrzeszne dziewczynki”, Cafe foto 102, 2009).

AGATAKOSMALA

5
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PIOTRSAKOWSKI
Pamiętnik
drzewa pomarańczowego

2011/2012

akryl, tempera, płótno, 81 x 81 cm, sygn.
na odwrocie: Piotr Sakowski „Pamiętnik
drzewa pomarańczowego”, tempera /
akryl, 2011/2012
W twórczości posługuje się różnymi mediami. Jego projekty łączą tradycję sztuki
konceptualnej, minimalnych działań efemerycznych z refleksją na temat postprodukcji. Prace pokazywał m.in.: w Otwartej
Pracowni w Krakowie, Austriackim Forum
Kultury w Warszawie, Galerii Foksal oraz
warszawskiej Zachęcie. Jego prace znajdują się w państwowych kolekcjach sztuki:
Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, BWA w Zielonej Górze oraz
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą
(m.in. Austrii, Francji, Niemczech).
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Przenikanie

2013

tusz, akryl, olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn.
p.d. oraz na odwrocie
Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom
2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni
prof. W. Gołkowskiej i prof. P. Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Wystawy
indywidualne m.in.: 2008 – Galeria „Formaty”
Wrocław, wystawa prac z cyklu „Samotność
rzeczy – stół”; 2009 – Galeria im Polnischen
Haus Polonicum Berlin wystawa prac z cyklu
„Szelest”; 2010 – Galeria na Solnym, Wrocław
„Piktodram” oraz zbiorowe, m.in.: 2007 – Obraz Roku 2005 wystawa finalistów konkursu
Art& Business Warszawa; 2010 – II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna Kontekst, Galeria Profil CK Zamek, Poznań;
2013 Art Brownie ZOO 2013, Toronto oraz ArtPrize 2013, USA.
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TOMASZTOBOLEWSKI
BARBARASZAL–PORCZYŃSKA

Przez Bogarta, tryptyk

2011

olej, płótno, 3 x 100 x 70, sygn. na odwrocie
„Przez Bogarta” jest jednym z dwudziestu obrazów należących do cyklu „Sny nocy ciężkiej”. Są to obrazy namalowane do autorskich opowiadań, które powstały
na podstawie snów z lat 2005–2011, sukcesywnie spisywanych. Każdy obraz odpowiada jednemu utworowi i nosi ten sam tytuł. Podobnie jak obrazy, każde
z opowiadań stanowi odrębną, samoistną i skończoną formę, mającą jednak wspólny pierwiastek – oniryczny klimat oraz zamykający je klamrą tytuł. Obraz
prezentowany był na wystawach: 2013 – „Obojętności” wystawa malarstwa, Galeria Kawiarnia Łódzki Dom Kultury, Łódź; 2011 – „Sny nocy ciężkiej”, Hilton
Gardenn Inn, Kraków; 2011 – „Sny nocy ciężkiej”, Galeria w Maneżu, Muzeum – Zamek w Łańcucie; 2011 – „Spotkania czwartkowe” Nowa Dęba, indywidualna
wystawa malarstwa oraz wykład autorski: „Związki malarstwa z literaturą”.
W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. S. Białogłowicza. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką 13. wystaw indywidualnych, brała udział w ponad czterdziestu wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerach międzynarodowych. Laureatka nagród, m.in.: Nagroda „Obraz Roku 2012”, Łańcut 2012; Biennale Młodych
– Sztuki Piękne – nagroda w kategorii malarstwo – Radomsko 2012; I miejsce Artist Event „Belle Époque” Bad Gastein Austria 2012; Nagroda Specjalna
Muzeum Sztuki w Miszkolcu; Nagroda im. Jerzego Panka – I wyróżnienie za dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010/2011; II
nagroda za zestaw obrazów w pokazie poplenerowym „Żar” – I Europejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu 2011.. Publikuje w piśmie literacko-artystycznym
FRAZA oraz na wortalu: artystycznestrony. pl. Członek ZPAP oraz Redaktor Naczelna biuletynu informacyjnego rzeszowskiego okręgu ZPAP „Sztuka i Życie”.
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Powrót

2013

akryl, płótno, 130 x 100 cm, sygn. na odwrocie: „Powrót” Tobolewski
Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku
Wklęsłego prof. S. Kluski. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, m.in.: Wystawy Rysunku
„Pierwszy Język” (Bielsko Biała, 2003), Wystawy młodych pracowników Instytutu Sztuki
(Cieszyn, 2003), Konkursu Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 i 2004), Biennale Miniatury
Graficznej (Częstochowa, 2004), Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilsno, 2004),
Konkursu Rysunku im. Andorliego (Nałęczów, 2004), Internationale Mini Print (Sarajewo,
2005). Laureat nagród, m.in.: Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP (Katowice,
2004), I nagrody Międzynarodowego Biennale Rysunku (Pilzno, 2004).
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NATALIASROKA
Leida, z cyklu
Spacery miejskie

2014

akryl, płótno, 60 x 60 cm, sygn. p.d.: Natalia
Sroka 2014 oraz na odwrocie: Natalia Sroka
Leida z cyklu Spacery miejskie 2014
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Ukończyła studia na ASP w Poznaniu na wydziałach Edukacji Artystycznej i Malarstwa – dyplom z wyróżnieniem w pracowni T. Siwińskiego.
Stypendium międzynarodowe w Uniwersitea
Nationala De Arte w Bukareszcie. Obecnie asystentka w pracowni malarstwa na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu. Uwzględniona w rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki
2010”. Wyróżniona na 2 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dialog „Dźwięki i Rytmy”,
wystawiała m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie
Malarstwa Młodych „Promocje 2010” w Legnicy oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie.

MARTAFREJ

JAROSŁAWJAREMA
Bez tytułu

2011/2014

12

odbitka srebrowa [silver gelatine print], papier barytowy,
3/10, 49 x 34 cm, sygn. na odwrocie: Jarosław Jarema „bez
tytułu”, odb. 3/10
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 fotografiach 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 Scena”, Casarano, Włochy 2012; „Retrospektywa”, Tychy
2011; „M”, Walbrzych, 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.

SONIARUCIAK

13

Ulotność
akryl, płótno, 120 x 100 cm,
sygn. p.d.: Ruciak S oraz na odwrocie pieczęcią

Pasaż

2014

akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Marta Frej Pasaż 2014
W 2004 r. ukończyła ASP w Łodzi. Zajmuje się malarstwem i instalacją, działa w tandemie artystycznym FRiKO
z Tomkiem Kosińskim. Animatorka życia kulturalnego w Częstochowie, organizatorka artystycznej imprezy w przestrzeni miasta ART.erie. Swoje prace prezentowała, m.in. na.: 6. Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych we Wrocławiu; Galerii Arsenał w Poznaniu; Galerii Wozownia w Toruniu; Bielskiej Jesieni, 2007; 22 Festiwalu Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie, 2008; 2. Międzynarodowym Konkursie Malarskim Przestrzeń Publiczna – Konteksty,
Poznań, 2010; Animals 2011, Drugim Triennale Malarstwa, Galeria MM, Chorzów. W 2012 r. Centrum Promocji
Młodych w Częstochowie zorganizowało jej wystawę indywidualną pt. „Disaster”.

12

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. Sama mówi o swojej twórczości: „Surowość moich
zalanych światłem form/obiektów ma przedefiniować znane nam
percepcyjne przyzwyczajenia. Świat w moich obrazach jest pełen ciszy, symboli. Tworząc go, chciałabym skłaniać do refleksji
nad samotnością, zapomnieniem, przemijaniem Moje prace
ocierając się o rzeczywistość zmieniają się wraz ze mną, ulegając, co rusz nowym wpływom...”

13
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SEBASTIANŚLĘCZKA
Byt dopominający się
o coś więcej niż tylko
przedstawienie

Pani Ela
olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni plakatu prof. P. Kunce w 2002 r. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, grafiką i projektowaniem graficznym. Muzyk, członek grupy muzycznej Maria Celeste. Wybrane wystawy: 2001
– „Les Obras”, Alcala de Henares, Hiszpania; 2003 – „Arch”,
Galeria Gil, Kraków; 2003 – Lexmark European Art Prize, Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2003 – „Blok Rysunkowy” Galeria
Raster, Warszawa; 2003 – Międzynarodowe Triennale Plakatu,
Trnava, Słowacja; 2007 – Available Art, Museumsquartier, Wiedeń. Laureat nagród: w 2003, 2006 i 2012 – Grand Prix Młodej
Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki, Kraków; 2003 – Lexmark European Art Prize, Warszawa, nagroda ex aequo; 2003 – 1 miejsce
na Międzynarodowym Triennale Plakatu, Trnava, Słowacja.

15

2014

technika mieszana, 110 x 110 cm, sygn. na odwrocie
Zamieszkały w Gdańsku. Absolwent technikum technologii szkła, kierunek witraż. Student ASP w Gdańsku
na kierunku Malarstwo. Ważniejsze wyróżnienia: 2008 –
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji
90 rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego, 2009
– I Nagroda w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Wielcy znani i nieznani” pt. „VELÁZQUEZ MALARZ KRÓLÓW, KSIĄŻĘ MALARZY”.

PAWEŁDĄBROWSKI
ARKADIUSZTWARDOWSKI(K.I.M.)
Eva

2014

olej, płótno, 46 x 55 cm, sygn. p.d.: PD 2014
W 2002 r. ukończył Politechnikę Radomską, kierunek edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest zafascynowany sztuką naiwną, ludową, a także sztuką nawiązującą do neoplastycyzmu. Zajmuje się malarstwem i ilustracją.
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PIOTRMOSUR

Brother

17

2012

tusz, papier, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie
Freelancer i wolny rzemieślnik z wyboru. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Ogrodu i Krajobrazu z krótkim
„romansem” z Grafiką Warsztatową na krakowskiej ASP
Pracownia Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Członek kreatywnej załogi ŻyWej Pracowni na krakowskim Kazimierzu. Zajmuje się głównie technikami rysunku i grafiki artystycznej.
Ma za sobą kilka wystaw autorskich (Kraków) i zbiorowych
(Gdańsk, Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, Przemyśl).

15

WOJCIECHPIETRASZ

18

JULIUSZLEWANDOWSKI(MARTWY)

Bez tytułu

19

2013

akryl, płótno, 45 x 35 cm,
sygn. na odwrocie: W. Pietrasz
Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Uzyskał
dyplom z wyróżnieniem w 1998 r. Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, fotografią. Brał udział w wielu wystawach
zbiorowych m.in: „XXX w DNA. Polska Sztuka Erotyczna. Teraz! ”, Zbiornik Kultury, Kraków 2011; 9. Triennale
Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2013; 13. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej
FORMA, Rawicz 2013. W 2012 r. w krakowskiej Galerii
Łącznik odbyła się indywidualna wystawa jego malarstwa
pod tytułem „Czasami chciałbym Cię udusić”.

20

NATALIAKALISZ
Allium cepa III:
opowieść o kobiecie
ciąg dalszy

2011

technika mieszana, olej, druk, płótno, 80 x 49 cm,
sygn. na odwrocie

Mortuary

2013

akryl, płótno, 70 x 50 cm, sygn. l.d.: J. Lewandowski 2013 oraz na odwrocie:
Juliusz Lewandowski 2013

W latach 2007–2012 studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa w łódzkiej ASP. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej, aneks w pracowni malarstwa. Obecnie mieszka
i tworzy w Łodzi. Łączy w swojej twórczości malarstwo,
techniki graficzne, oraz fotografię.

Ur. 1977 r. w Warszawie. Malarz samouk, tworzący prace o tematyce erotycznej.
Najważniejsze wystawy: Showcase Richmix Gallery, Brthnal Green, Londyn (kwiecień 2011), Polska Sztuka Erotyczna – Noc Muzeów w Krakowie (maj 2011), Modern
Fine Art International Artists Group Exhibition, Westbank Gallery, Londyn (czerwiec
2011). Współpracuje z Catharine Miller Gallery, Chelsea, Londyn.
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KATARZYNAURBANIAK
(Under)standing

21

22

2010

olej, deska, 70 x 70 cm, sygn. na
odwrocie: Katarzyna Urbaniak 2010
W 2011 r. ukończyła Wydział Artystyczny
na UMCS w Lublinie, na kierunku Edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Zajmuje się malarstwem olejnym, ilustracją
książkową i projektowaniem graficznym.
Brała udział w wystawach indywidualnych
i zbiorowych, m.in.: 2009 – CK „Chatka
Żaka”, Lublin, wystawa indywidualna malarstwa; 2012 – Biennale Wyróżnionych
Prac Dyplomowych Szkół Artystycznych
makroregionu południowo-wschodniego,
Lublin; 2013 – Ściana Ilustratorów, Muzeum
Książki Artystycznej, Łódź.

ROBERTBUBEL

DOMINIKWOŹNIAK

23

Przejście zachodnie 2013
olej, płótno, 97 x 53 cm, sygn. p. śr.:
D. Woźniak Kol. Szczercowska 2013

Ślady

2013

akryl, płótno, 70 x 75 cm, akryl, płótno, sygn. na odwrocie: Ślady, Robert Bubel, Kraków 2013

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 indywidualnych:
w Szczercowie 2006, Bełchatowie – Dworek Olszewskich – 2004, 2005, 2006, 2007
oraz w Piotrkowie Trybunalskim – „Mała galeria” – 2004. Brał też udział w wystawach
zbiorowych, m.in.: w 2010 r. w Krakowie
w galerii „Szał dla Plastyków”.

Studiował malarstwo w ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Z.Grzybowskiego w 1997 r.
Uprawia malarstwo, rysunek i techniki pokrewne. Posługuje się tradycyjnymi środkami malarskiej
ekspresji, ugruntowanymi w XX w. Podkreślając wartość gestu i ekspresyjnej plamy, studiuje relacje
między przedstawieniami popularnie nazywanymi figuratywnymi i abstrakcyjnymi. Upiera się przy
twierdzeniu, że każdy obraz jest abstrakcyjny. Aktualnie pracuje nad cyklami, nazywanymi roboczo:
„Postaci i miejsca” i „Obiektyw i ekran”. Ostatnie wystawy: „Art & Go”, 2009, wystawa zbiorowa, Aleph
Gallery, Ciudad Real, Hiszpania; „Akt”, 2010, Galeria Barwoteka, Kraków; „Elementy. Labirynt”, 2011,
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, Kraków; „STILL NATURE”, 2013, Soho Factory, Warszawa.
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PAULINAPENC
Alone

2014

25

akryl, płótno, 55 x 65 cm,
sygn. p.d.: Penc Paulina 2014

24

Obraz w swym przekazie odwołuje się do Flagi Republiki Francuskiej zwanej też Tricolore – niebieski,
biały i czerwony, symbolizującej wolność, równość,
braterstwo, oraz do filmowej trylogii Krzysztofa
Kieślowskiego. Wydźwięk sceny z obrazu jest przewrotny, ukazuje antonimy trzech haseł. Przesłanie
ma charakter osobisty i uniwersalny.

PIOTRAMBROZIAK

W latach 2004–2009 studiowała na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie. W 2013 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem
rektorskim w pracowni L. Tarasewicza. Ma na koncie m.in. w 2012 r. indywidualną wystawę w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie, wystawienie performance w Performance Space w Londynie tego samego roku, stworzenie realizacji dźwiękowej z własnym podkładem wokalnym do klubogalerii Sen
Pszczoły w Warszawie tego samego roku, wiele
wystaw zbiorowych. Obecnie w trakcie przygotowywania kolejnej wystawy indywidualnej.

EDYTAHUL

Zwierzę 14-IV
I’m Winner

2014

akryl, płótno, 90 x 110 cm, sygn. na odwrocie
Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP
– dyplom z wyróżnieniem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. Uczestnik wielu wystaw międzynarodowych
oraz indywidualnych w Polsce. Artystę interesuje wędrówka po zakamarkach duszy na styku kultur i religii od Celtów
po haitańskie vodoo, hinduską Kamasutrę, biblijne przekazy katolików i Żydów. Nie znosi akademickiej poprawności,
modnych postaw w sztuce, nie cechuje go także zazdrość o realizację „projektów artystycznych”, w których zwycięża spryt
i dążenie do celu, a nie Sztuka i jej sensualne wartości. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych
w Polsce i za granicą, m.in.: w Galerii Opus 2012 (Łódź), Łódz i Vien 2012 (Wiedeń), Łódź 4 Kultur 2012, Lufcik ZPAP 2011
(Warszawa), 2010 Centrum Sztuki Impart (Wrocław), 2010 Galerii Renes Sztuki Współczesnej (Poznań).
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26

2014

technika mieszana, płótno, 140 x 100 cm,
sygn. na odwrocie
Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP
w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem
i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa rysunku” na UMK
w Toruniu (2011), „Bliskoznacznie” – wystawa zbiorowa malarstwa w Muzeum ASP we Wrocławiu
(2012); Wystawa dyplomowa „Wizerunki Zoomorficzne” w Galerii Pionova w Gdańsku (2012); „Opowieści Niesamowite II” – las oliwski (2012); „Hortus Conclusus – Ogród szalony” – galeria Pionova
w Gdańsku (2013); „I Pomorskie Triennale Sztuki”
– Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2013).
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MAŁGORZATAJASTRZĘBSKA

OKSANABAGRIY
Wypoczynek

NR 366

2012

olej, płótno, 47 x 57 cm, sygn.
na odwrocie: MAŁGORZATA
JASTRZĘBSKA 30.VIII.2012. 366.
Dyplom (2001) na Wydziale Artystycznym
UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie
malarstwem geometrycznym, gdzie główną rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja
i kolor. Wystawy indywidualne i grupowe
w kraju i za granicą, m.in.: „Geometria
oka” (2006) Warszawa, „Kalejdoskop”
(2007) Warszawa, „O obrotach barw”
(2008) Warszawa, „Geometrie der Farben”
(2009) Hannover, „Poza czasem” (2009)
Warszawa, „Hasior – Reinkarnacje” (2012)
Zakopane, „Dom Kobro” (2012) Łódź. Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.

28

NORBERTWAWRZYNIAK

olej, płyta, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie
W 2006 r. ukończyła Państwową ASP i Architektury w Kijowie, uzyskując dyplom bakalarza
w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. W 2007 r.
otrzymała stypendium polskiego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program
„Gaude Polonia”), które odbyła w ASP w Łodzi na kierunku Grafika Warsztatowa Litografia, pod kierownictwem prof. hab. M. Saka.
Od 2010 r. była studentką EAS w Warszawie
na kierunku Grafika Warsztatowa w pracowni
prof. R. Osadczego. Studiowała też malarstwo w pracowni prof. A. Fałata. Obecnie
studiuje na ASP w Warszawie, w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. P. Smolnickiego.
W 1999 r. została laureatką i stypendystką
w ramach ukraińskiego konkursu „Nowe imiona Ukrainy”. W 2010 r. reprezentowała Polskę
na 2. Międzynarodowym Biennale Malarstwa
i Rzeźby „Mediterranean 2010” w Splicie
w Chorwacji. Prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych w Polsce, Niemczech, Włoszech
i Portugalii. Tworzy w technikach malarskich
oraz graficznych.

AGNIESZKAŚWIERCZEK
Stairs V

2011

fotografia cyfrowa / archiwalna, papier:
Ilford Galerie Gold Fibre Silk, odbitka
atramentowa, 3/11, 35 x 35 cm, sygn.
na odwrocie: Norbert Wawrzyniak
„STAIRS V” 2011/2014, odb. 3/11
Urodzony w 1974 r. w Wałbrzychu. Absolwent Wyższego Studium Fotografii
w Jeleniej Górze. Jest grafikiem DTP oraz
fotografem z pasji i zawodu. Specjalizuje
się w fotografii reklamowej i podróżniczej,
a zdjęcia wykonuje w technice analogowej i cyfrowej. Tematy, które podejmuje
to architektura, krajobraz, portret i akt.
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2013
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Mgła

30

2014

akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie
W 2000 r. rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki
krakowskiej ASP, gdzie uczyła się malarstwa
w pracowniach prof. L. Misiaka i prof. J. Pamuły. W 2005 r. obroniła dyplom magisterski z fotografii u prof. Z. Łagockiego. Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków o/Wrocław.
Brała udział w wielu wystawach, m.in. w 2007 r.
w Tarnowie „Moja podrzeczywistość i rzeczywistość” – fotografia i malarstwo, wystawa indywidualna; w 2008 w Szczecinku „Nadwrażliwość”; w 2011 we Wrocławiu wzięła udział
w wystawie Jubileuszowej 100-lecia Związku
Polskich Artystów Plastyków „Po Setce”.
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WIOLETAWNOROWSKA

AGATASTRZAŁKA

32

Hung
akryl, płótno, 120 x 90 cm,
sygn. p.d.: Agata Strzałka
Absolwentka ASP we Wrocławiu oraz
w Krakowie (2003 – dyplom z malarstwa w pracowni S. Rodzińskiego).
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych (m.in.: Bunkier Sztuki, Kraków
2002; Pałac Sztuki, Kraków 2003; Browary Mieszczańskie, Wrocław 2009)
oraz indywidualnych (Hause Jungfried, Lahnstein, Niemcy 2006/2008;
Camden Art Gallery, Londyn 2008;
Cafe Traiteur, London 2009; Galeria
OkiDoki, Berlin 2009).

AGATASTRZAŁKA

33

Soft `79
akryl, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. p.d.: Agata Strzałka

Bez tytułu

2013

olej, płótno, 200 x 150 cm, sygn. na odwrocie: Wioleta Wnorowska, 2013
Studiowała na Wydział Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie w latach 2008–2013, dyplom w pracowni L. Tarasewicza. Zajmuje się
malarstwem i multimediami. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Laureatka Nagrody im. prof. J. Szajny dla studentów i absolwentów
ASP w Warszawie, 2011; I nagroda w Dance – my life and love – konkursie filmowym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca
SCENA OTWARTA w Mościcach, 2013.
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MONIKAWYŁOGA
Anatomia

2014

akryl, brokat, płótno, 60 x 60 cm,
sygn. p.d.: M. Wyłoga 2014
Absolwentka ASP w Łodzi na Wydziału Druku i Tkaniny. Dyplom z Malarstwa
w pracowni prof. M. Czajkowskiego
w 2012 r. Zajmuje się głównie malarstwem
akrylowym i ilustracją. W zeszłym roku
zrealizowała także swoje pierwsze murale
(m.in. warszawski klub Na Lato). W jej pracach często pojawiają się motywy zwierzęce, elementy kolażu, a także portrety.
Wystawy m.in. w: 2011 – „Każdy z nas jest
barwnym motylem pośród roju pszczół”,
wystawa w ramach Fashion Week Poland,
Łódź; 2012 – „Dwie ściany”, Pracownia Plastyczna WOAK, Białystok i 2013 – „Moja
wystawa-ilustracje”, Galeria Sztuki Jadwiga Bocho–Kokot, Zielona Góra.
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VIOLAGŁOWACKA

36

MAŁGORZATASĘK
Remember Summer 2013
10
akryl, płótno, 120 x 100 cm,
sygn. p.d.: Sęk
Ukończyła z wyróżnieniem ASP w Łodzi
w 1999 r. Dyplom z malarstwa i projektowania ubioru, zdobyła nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w 2000 r. W 2004 r. miała
wystawę zbiorową z najzdolniejszymi absolwentami pracowni malarskiej prof. M.
Wagnera i M. Wilczyńskiego. Zajmuje się
głównie malarstwem akrylowym (tematem
są ludzie, zwłaszcza interesuje ją świat kobiet) i ilustracje.

Porwanie Europy

2013

tempera, płótno, 120 x 150 cm, sygn. na odwrocie: Viola Głowacka 2013 „Porwanie Europy”
W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom
w pracowni ad. II st. J. Gryki z malarstwa. W 2012 r. miała wystawę indywidualną „Fryzjer kelnerka i inni...”, Młode Forum Sztuki, Galeria Biała,
Lublin. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych.
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MACIEJZABAWA
We are living in
America, America, America...

2012

olej, płótno, 50 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: Maciej Zabawa
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MAGDALENALASKOWSKA
Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, gdzie w 2007 r. uzyskał
dyplom z malarstwa ściennego u prof. A.
M. Łubowskiego i malarstwa sztalugowego u prof. W. Sadley`a. Uprawia malarstwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się
projektowaniem graficznym. Brał udział
w wielu wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą m.in.: w Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska
Wybrzeża Gdańskiego, w Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Jest członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku.
Zdobył trzecią nagrodę w konkursie międzynarodowym organizowanym przez
www.artperiscope.com.

Dzika plaża

2013

alkid, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. p.d.: Laskowska
oraz na odwrocie: „Dzika plaża”,
alkid, 70 x 70 cm, 2013, Laskowska
W latach 2006–2011 studiowała
na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem
w pracowni malarstwa prof. S. Baja.
Aneks z ilustracji w pracowni dr Z.
Januszewskiego. Laureatka Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych
Promocje 2011 w Legnicy (I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). Brała udział w wielu
wystawach zbiorowych, ma także
na koncie kilka wystaw indywidualnych. Zajmuje się malarstwem oraz,
hobbystycznie, ilustracją i fotografią. Prace w kolekcjach prywatnych.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

BARTEKJARMOLIŃSKI
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DOMINIKSMOLIK

Small bubbles

2014

akryl, tusz, płótno, 40 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Ingerencja / muzeum

2013

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej
z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wielu krakowskich wystawach
oraz w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie (2007).

akryl, płótno, 100 x 150 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie
Ukończył ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2001 r. w Pracowni Intermedia oraz Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. R. Hałat.
Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i sztuką wideo.
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Portret Kobiety

2013

olej, suche pastele, węgiel, deska, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Czyż 2013
Student III roku ASP w Katowicach, na kierunku Grafika Warsztatowa, w pracowniach Grafiki
Cyfrowej u prof. A. Romaniuka oraz w pracowni Działań Multigraficznych u prof. E. Zawadzkiej.
Uczestnik wielu wystaw grupowych. Laureat II nagrody na II Międzynarodowym Triennale
Mediów Cyfrowych – RADOM 2013. Tematem przewodnim w jego twórczości jest człowiek.
Przedstawienie psychologii, wewnętrznych przeżyć modela oraz emocji, które w znaczny sposób odzwierciedlają samego autora. Gitarzysta, twórca jednoosobowego projektu muzycznego
„Odmieniec” oraz projektu „Faaip de Oiad” (tłum. „Głos boga”), współzałożyciel zespołu „Noc”.
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ZOFIABŁAŻKO

JAKUBCZYŻ

Dziewczyna z pieskiem

2013

olej, płótno, 150 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka studiów magisterskich kierunku Malarstwo na ASP w Gdańsku oraz studiów pierwszego stopnia kierunku Fotografii na tej samej uczelni. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła
w 2010 r. W 2010 r. uzyskała nagrodę czasopisma artystycznego „Format”, w 2009 r. uzyskała nagrodę
zbiorową „Pomorska Nagroda Artystyczna” za realizację grupową „Mapy Heweliusza”. Uczestniczka
wielu wystaw zbiorowych m.in.: Ogólnopolski przegląd malarski „Promocje” w Legnicy oraz wystaw
indywidualnych m.in. wystawa malarstwa w Galerii Promocyjnej Rynku Sztuki w Łodzi.
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WERONIKASADLIK

JAGODAKACZMARCZYK–HUDZIK
Miejsce

2013

fotografia barwna, wydruk atramentowy, papier Ilford Omnijet, 1/10, 50 x 70 cm (I- 44 x 44 cm, II - 44x17,5 cm),
sygn. na odwrocie: Miejsce ,1/10, Weronika Sadlik
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PAWEŁNAUMOWICZ

Rytm wokół mnie
(Rhythm around me)

Przebłysk

45

2013

olej, płótno, 92 x 73 cm, sygn. na odwrocie
Ukończyła wydział malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem w 2007 r. pod kierunkiem prof. J. Pamuły. W trakcie studiów otrzymała
Stypendium Ministra Kultury. W 2010 r. otrzymała
nagrodę w konkursie malarskim organizowanym
przez Fundację Kultury im. I. J. Paderewskiego oraz
Medal ASP w Krakowie i wyróżnienie czasopisma
„Sztuka.pl”.

BARTOSZCZARNECKI

46

2008

linoryt, papier, 25/50, 70 x 50 cm, sygn. u dołu: RYTM
WOKÓŁ MNIE (RHYTHM AROUND ME) 25/50 Paweł
Naumowicz 2008
Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Licencjat
obronił w Pracowni Projektowania Ilustracji prof. Z. Januszewskiego, a tytuł magistra sztuk pięknych w Pracowni
Grafiki Warsztatowej prof. R. Strenta. Zajmuje się grafiką,
malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Wśród
licznego zbioru grafik, największy stanowią grafiki wykonane
techniką linorytu. Choć tematyka i forma prac jest zróżnicowana wiele z nich odnosi się do problemów egzystencjalnych –
samotności, wyobcowania, zmagań człowieka z samym sobą,
zawieszenia gdzieś w czasie i odrealnionej przestrzeni. Autor
od 2007 r. stale współpracuje z Art Gallery Kafe, w Wood Dale,
w USA. Jest też członkiem Stowarzyszenia Artystycznego
Kolegtyw, gdzie angażuje się w inicjatywy o charakterze interdyscyplinarnym, łączące m.in. sztuki wizualne, teatr i taniec.
Laureat nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
w styczniowej edycji Grafika Warszawska 2008.

32

Bez tytułu

2013

olej, płótno, 60 x 76 cm,
sygn. na odwrocie: Bartosz Czarnecki 2013
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KATARZYNAOROŃSKA(ORNO)

47

ALEKSANDRAHONKO–MATULEWICZ

Przyciąganie
Nieziemskie

48

2014

akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: ORNO OROŃSKA
Absolwentka malarstwa w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jej prace
dotychczas związane były głównie z konkretnymi miastami jak Bytom, Kraków, Sztokholm
czy Nowy Jork. Inspirują ją ludzie, ich emocje, konkretne miejsca i ich klimat, czy osoby.
Czasami maluje postacie w neutralnych miejscach, które są jedynie tłem (np. łąka), by skupić się na przekazie pewnych treści, emocji,
metaforycznych sytuacji.

DANUTAWÓJCIK
Złap mnie

49

2014

olej, płótno, 100 x 50 cm, sygn. na odwrocie

z cyklu Basen
akryl, płótno, 150 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, oraz malarstwa na ASP we Wrocławiu w pracowni prof. L. Mickosia
i dr. A. Kram. Organizatorka Maratonu Artystycznego oraz pierwszego festiwalu street art
w Elblągu. Zajmuje się malarstwem. Zawodowo związana z Liceum Plastycznym w Gronowie
Górnym. Uczestniczka Salonu Elbląskiego oraz bohaterka kilku indywidualnych wystaw.

34

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

BARTOSZFRĄCZEK
Ptasie Pary II

52

2012

akryl, płótno, 120 x 100 cm,
sygn. p.d.: ed 2012
Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom
2013 r.). Skupia się na malarstwie sztalugowym oraz kolażach. Wzięła udział w wielu
wystawach zbiorowych oraz prezentowała
swoje prace na wystawach indywidualnych.
Ważniejsze z nich: Strangers in Paradise,
Amsterdam 2013: Prix de Peinture 2013, Paryż; Konkurs malarstwa „Postawy” I edycja,
Galeria Centrum Innowacyjności, Wrocław,
2013 r. W 2013 r. jedna z jej prac otrzymała
dwukrotne wyróżnienie przez kurator Galerii
Saatchi Rebeccę Wilson poprzez dodanie
do Nowej Kolekcji Magazynu Saatchi.

51

olej płótno, 80 x 100 cm,
sygn. l.d.: Frączek’13
Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom w 1999 r.
pod kierunkiem prof. W. Maszkowskiego.

KAROLINAMATYJASZKOWICZ
MARTAPIÓRKO
Pies z Kotem
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Z pomarańczowym 2013
kameleonem

2014

Łąka

53

2013

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

akryl, płótno, 40 x 60 cm, sygn. p.d.:
KAROLINA MATYJASZKOWICZ / 2013

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

W 2008 r. ukończyła Wydział Tkaniny
i Ubioru (łódzka ASP im. W. Strzemińskiego), kierunek studiów i specjalność
wzornictwo, projektowanie tkaniny. Praca
dyplomowa: „Czy to Łódź” cykl tkanin inspirowanych pejzażem zurbanizowanym.
Pracownia Druku Na Tkaninie pod kierunkiem prof. K. Jaguczańskej–Śliwińskiej,
aneks: Pracownia malarstwa pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego praca pisemna „T–shirt. Kult, Ideologia, Sztuka” pod
kierunkiem prof. K. Czajkowskiej.
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ANDRZEJWROŃSKI

54

55

KAROLINAMATYJASZKOWICZ
Pokaz

2013

olej, płótno, 110 x 90 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną
i użytkową. Jego prace wystawiane
były na wielu indywidualnych wystawach w kraju i za granicą, m.in.:
w Szwecji, USA, Japonii, Danii,
Niemczech i Belgii. W latach 90tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka
w latach 1987–1990.

TOMASZWOJTYSEK
Czarcicha Mroga

2014

akryl, płyta, 100 x 100 cm, sygn.p.d.: K. MATYJASZKOWICZ/2014
W 2008 r. ukończyła Wydział Tkaniny i Ubioru (łódzka ASP im. W. Strzemińskiego), kierunek studiów i specjalność wzornictwo, projektowanie tkaniny. Praca dyplomowa: „Czy to Łódź” cykl tkanin inspirowanych
pejzażem zurbanizowanym. Pracownia Druku Na Tkaninie pod kierunkiem prof. K. Jaguczańskej–Śliwińskiej,
aneks: Pracownia malarstwa pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego praca pisemna „T–shirt. Kult, Ideologia,
Sztuka” pod kierunkiem prof. K. Czajkowskiej.
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Akt
z
pomarańczową 2013
sukienką
olej, płótno, 60 x 80 cm,
sygn. p.d.: T. Wojtysek
Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam studia na Akademii Jana Długosza, otrzymując
w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem
w pracowni malarstwa prof. W. Lubosa (2007). Członek ZPAP Okręgu
Częstochowskiego. W latach 2008,
2011 i 2012 został stypendystą Prezydenta Miasta w dziedzinie plastyki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym.
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PAWEŁDĄBROWSKI

57

MAGDALENAKWAPISZ–GRABOWSKA

Narcyz

2014

olej, płótno, 90 x 60 cm, sygn. l.d.: PD2014
W 2002 r. ukończył Politechnikę Radomską, kierunek edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest zafascynowany
sztuką naiwną, ludową, a także sztuką nawiązującą do neoplastycyzmu. Zajmuje się malarstwem i ilustracją.

59

PAWEŁROGALSKI

z cyklu Figury Symetryczne

2014

olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: mkg oraz na odwrocie
W 1999 r. ukończyła ASP w Krakowie (filia Katowice). Obecnie mieszka i pracuje w Hamburgu.
Brała udział w wielu wystawach i konkursach, m.in.: W ARTPrize exhibition, Grand Rapids
(USA 2009 i 2010), na 1 st 2010 Showcase Winner Artslant oraz w Chelsea International Fine
Art Competition (2010, zwyciężczyni Annual Internet Exposure on Art-Mine.com).
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Czekająca

2012

olej, płótno, 120 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: Paweł Rogalski 2012
Obecnie student IV roku na katowickiej ASP, wydział malarstwa
w pracowni prof. A. Tobisa. Zajmuje się głównie malarstwem i serigrafią. Prace znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.
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KAROLINAFUTYMA

PIOTRSAKOWSKI
Gabinet
kolekcjonera

2012

akryl, tempera, płótno, 81 x 81 cm,
sygn. na odwrocie: 2012 P. Sakowski
„Gabinet kolekcjonera”

Czerwone dachy

2014

olej, płótno, 81 x 65 cm, sygn. na odwrocie
Od 2012 r. studentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem, działaniami w przestrzeni publicznej i fotografią.

W twórczości posługuje się różnymi mediami. Jego projekty łączą
tradycję sztuki konceptualnej, minimalnych działań efemerycznych
z refleksją na temat postprodukcji.
Prace pokazywał m.in.: w Otwartej
Pracowni w Krakowie, Austriackim
Forum Kultury w Warszawie, Galerii
Foksal oraz warszawskiej Zachęcie.
Jego prace znajdują się w państwowych kolekcjach sztuki: Lubelskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
BWA w Zielonej Górze oraz w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą (m.in.
Austrii, Francji, Niemczech).

61

z cyklu Wcielenia
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63

MICHAŁCYGAN

JULIABODZIOCH

2012

62

Podwórko

2014

olej, płótno, 110 x 130 cm,
sygn. na odwrocie

akwaforta i akwatinta, papier, 1/15,
100 x 66 cm, sygn. na dole

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału
Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała w 2002 r. w Pracowni Malarstwa
prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni
Technik Drzeworytniczych prof. A.
Bartczaka, realizując projekt książek autorskich. Aktualnie zajmuje
się malarstwem i ilustracją. Swoje
prace prezentowała na wystawach
indywidualnych oraz zbiorowych.
Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:
2012 – Międzynarodowe Targi Książki
w Seulu/Seul International Book Fair
oraz Konkurs Malarski Strabag Artaward International – Wiedeń; 2011 – V
Biennale Ilustracji dla Dzieci – Lizbona.

Student katowickiej ASP, kierunek: grafika warsztatowa. Dotychczas wystawiał w: 2013 – na wystawie
zbiorowej „Masa Perłowa” Galeria EMDES, Wrocław;
na wystawie zbiorowej „Instynkt Lalki” Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2013 – na wystawie zbiorowej
„Witold Lutosławski” Akademia Muzyczna, Katowice.
W 2014 r. otrzymał wyróżnienie honorowe w Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych w Radomiu.
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GRZEGORZWRÓBEL
PKiN o zmierzchu

2009

akwarela, papier, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: G.Wróbel

65

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
Od lat związany ze środowiskiem rysujących i malujących
architektów z kręgu Warszawskiego Wydziału Architektury. Od 10 lat zajmuje się malarstwem akwarelowym nie
tylko jako twórca, ale również nauczyciel. Czynnie bierze
udział w plenerach w Polsce (Dolny Śląsk, Wrocław, Toruń,
Kazimierz Dolny, Kalisz) oraz za granicą (Berlin, Barcelona, Sycylia, Paryż, Wiedeń). Maluje z pasji dla siebie, ale
wykonuje również prace zlecone. Największa realizacja
została wykonana w 2011 r. na zamówienie MSZ w celu
promocji Polskiej Prezydencji w UE. Powstała wtedy seria
16 akwarel, które były prezentowane w Teatrze Kamienica
w Warszawie. W swoich akwarelach stara się uchwycić niepowtarzalność miejsc poprzez pokazanie światła, kolorów
i przede wszystkim przestrzeni. W jego pracach dominują
tematy miejskie, architektura, ale nie brakuje krajobrazów
czy portretów. Od 2013 r. jest członkiem Stowarzyszenia
Akwarelistów Polskich.

JANUSZORZECHOWSKI

Przebudzenie

2014

2014

66

olej, płótno, 60 x 70 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwent Studium Konserwacji Zabytków oraz ASP w Łodzi. Dyplom
z malarstwa powstał na Wydziale
Edukacji Wizualnej, w pracowni adiunkta dr P. Wachowskiego w 2009 r.
Uczestnik wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych
W swych pracach porusza się w obrębie podstawowych pojęć tj. koloru,
światła i przestrzeni szukając w języku malarskiej abstrakcji odpowiedzi
na frapujące pytania. Cechą wspólną
dla wszystkich prac jest poszukiwanie
piękna, czyli wartości zepchniętej przez
współczesne malarstwo na margines.
Inspiruje go natura, ponieważ nie ma niczego doskonalszego. To ona stała się
punktem wyjścia dla pejzaży oraz prac
już czysto abstrakcyjnych. Wątkiem
przewodnim wielu prac jest studium
światła i jego analiza.

TATAI

Tornado
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WOJCIECHKALETA

Memory II,
z cyklu „Internal
Landscape”

67

2013

akryl, płótno, 180 x 90,
sygn. p.d.: Janusz Orzechowski 2014

olej, płótno, 120 x 90 cm,
sygn. na odwrocie

Ukończył studia na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz
w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie w 2006 r.
Dyplom obronił w Pracowni Plakatu i Ilustracji u prof. L.
Żebrowskiego. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką
komputerową, projektowaniem wydawnictw oraz reklamy.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Szczecińskiego.

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie
obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. K. Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo
sztalugowe, oprócz tego rysunek i fotografię. Malarstwo jest dla niej podróżą i przede wszystkim poszukiwaniem
i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie
miejscami granicznymi w kondycji człowieka, na styku różnorodnych kultur,
pomiędzy realizmem i symbolizmem. Nie
utożsamia się z żadnym nurtem. Bierze
udział w wystawach pokonkursowych
i indywidualnych w kraju i za granicą.
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TOMASZTAJAK

JERZYKOWAL
Obiekty cielesne
– branie

2013

akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie: Obiekty cielesne - branie T. Tajak
Kraków 2013
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Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych, obecnie
student drugiego roku studiów magisterskich
na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych Wydziału Sztuki UP
w Krakowie. Dyplom licencjacki z malarstwa
w pracowni prof. P. Jargusza, a obecnie student w pracowni prof. G. Borowik–Pieniek.
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją
sakralną oraz animacją kultury. Od niedawna
współpracuje z krakowskim teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor kilku
wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego
prace znajdują się w zbiorach prywatnych
w kraju i za granicą.

Taxi Ikar na hasło Marta

2009

olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.g.: Kowal
oraz na odwrocie: Jerzy Kowal 2009
Absolwent ASP w Krakowie. Ukończył studia na wydziale grafiki u prof. M. Wejmana, prof. W. Skulicza
i prof. J. Świderskiego. Interesuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką. W swoim malarstwie łączy abstrakcję z realizmem fotograficznym świata obiektywnego.
Jego szczególnym osiągnięciem jest okładka roku
w 1991 (The Bulletin Newsweek) USA. Ma na koncie
wystawy w kraju i za granicą m.in. w Australii.

NIEBIESKIROBIKRESKI
BARTOSZKAPROŃ

Bez tytułu
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71

2013

technika mieszana, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. u dołu: NRK oraz na odwrocie: Niebieski Robi Kreski 2013
Malarz, grafik, autor murali. Mieszka w Warszawie, tworzący obrazy będące odzwierciedleniem jego pozytywnego i pokręconego
stosunku do otaczającej go rzeczywistości.
Ukończył policealne studium plastyczne
w Warszawie.

Relacja

2013

olej, płótno, 93 x 61 cm, sygn. p.d.: BK 2013 oraz
na odwrocie: Relacja, Bartosz Kaproń 2013
Aktualnie student ASP w Krakowie na wydziale grafiki. Głównym obiektem jego zainteresowań oraz poszukiwań jest forma w jakiej zamyka się człowiek.
Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, rysunkiem oraz projektowaniem graficznym.
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FILIPGRUSZCZYŃSKI

MAGDALENAMOSAKOWSKA–SOBOCIŃSKA
On, z cyklu Daszki

73

2012

akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie
Studiowała malarstwo na ASP w Warszawie.
Otrzymała wyróżnienie za dyplom w pracowni
malarstwa prof. R. Ziemskiego składający się
z cyklu obrazów p.t. „Uśpione Ikary”. Obecnie zajmuje się edukacją artystyczną dzieci
i młodzieży. Od 2008 r. współtworzy grupę artystyczną OSOBNO (dawniej – Flogiston) oraz
od 2009 r. grupę Hoovera. Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą m.in.
w Batuz Foundation w Niemczech.

MAGDALENAMOSAKOWSKA–SOBOCIŃSKA

On, z cyklu Daszki
Callipso

2014

74

2012

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

olej, płótno, 116 x 89 cm, sygn. p.d.: filippo ll 2014 oraz na odwrocie: Callipso/filippo/lI
Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.Dyplom w 2004 r. W grudniu 2009 r. namalował obraz uświetniający nadanie imienia Ireny Sendlerowej gimnazjum nr 65
na warszawskiej Woli. Jego obrazy znajdują się się u wielu kolekcjonerów w kraju i za granicą
między innymi w RPA, Niemczech, Japonii, Belgii i Szwajcarii.
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75

MARCINLIBELT
Lis Paweł,
dyptyk

2011/2014

fotografia barwna (cyfrowa), wydruk,
papier fotograficzny archiwalny, 2/11,
2 x 40 x 60 cm, sygn. na odwrocie:
Marcin Libelt, Lis Paweł, 2/11, 2011 r.
Prezentowane fotografie wchodzą
w skład ośmiu prac z cyklu „Lis Paweł”
wykonanych w 2011 r. Inspiracją dla ich
powstania była próba zmierzenia się z odwiecznym fenomenem „innego” – kogoś,
kto żyje w sercu wielkiego miasta, a jednocześnie znajduje się na marginesie
społeczeństwa. Kogoś, kogo istnienie
przeczuwamy i którego podświadomie
odrzucamy ze względu na jego odmienność. Najbardziej samotnego wśród tysięcy wspólnie samotnych.
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Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Warszawskiej Szkoły Fotografii. W swej
twórczości podejmuje nieustanną próbę
dotarcia do podświadomości zbiorowej
społeczeństwa, w którym żyje. Jego fotografie determinuje dążenie do wydobycia z nieprzeniknionego bezkresu naszej
podświadomości, tkwiących w niej archetypów oraz pragnienie wskrzeszenia
zapomnianych mitów i nadania im aktualnego sensu. W roku 2011 stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 i w 2011 r. jego prace z cyklu
„Eldorado” oraz „Lis Paweł” wystawiane
były podczas warszawskiej Nocy Muzeów
w praskim klubie „Pawiarnia”.
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ANETANOWAK
Back to the future

2014

akryl, płótno, 70 x 90 cm, sygn. l.d.: ANETA NOWAK
Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie – kierunek Malarstwo (I stopnia)
oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
(II stopień). Dyplomy zrealizowane w 2010 r. w pracowni
prof. W. Kuleja (specjalizacja dodatkowa w pracowni scenografii ad. M. Panka). Wybrane wystawy: 2009 – „Oblicza
wrażliwości”, Konduktorownia, Regionalne Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa, wystawa „Artyści
miastom”, Albrechtice (Czechy); 2013 – wystawa w ramach
Nocy Muzeów, Muzeum Górnośląskie, Bytom. Bawi się
przestrzenią, formą i kolorem a inspiracje do tych działań
czerpie z natury, nauki i współczesnej kultury.

MARIASZESZUŁA
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KATARZYNABANAŚ
Pejzaż zimowy

2014

olej, płótno, 40 x 50 cm,
sygn. p.d.: K. Banaś 14
Studiowała na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom
z malarstwa obroniła w 1997 r. w pracowni prof. J. Hałasa. Należy do Związku
Polskich Artystów Plastyków. W 2008 r.
wraz z duńskim poetą C. Juelem wydała książkę Perfekte Brudstykker (Idealne Fragmenty). W 2010 r. namalowała
cykl obrazów, inspirowanych poezją H.
Nordbrandta, które były prezentowane
na wystawach w Polsce, Danii i Hiszpanii
oraz na Festiwalu Kultury Skandynawskiej Nordalia. W 2012 r. wspólnie z poetą
J. Fink–Jensenem zrealizowała projekt
malarsko–poetycki, który był prezentowany w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.
Wystawa Olśnienia i powroty, pod honorowym patronatem Konsulatu Królestwa
Danii, była częścią festiwalu Noc Muzeów
we Wrocławiu 2012. Obecnie pracuje nad
nowym cyklem obrazów inspirowanych
wierszami T. Różyckiego. Uczestniczka
wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce, Portugalii, Dani, Anglii,
Niemczech.
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Pejzaż

2011

olej, płótno, 50 x 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W 2012 r. obroniła dyplom na kierunku Architektura
Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem wnętrz,
identyfikacją wizualną i grafiką.
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URSZULATEKIELI

MONIKAMARCHEWKA
Madame XXXIII

2012

olej, płótno, 70 x 60 cm, sygn. p.d.:
Urszula Tekieli 2012 oraz na odwrocie:
Madame XXXIII 2012r., Urszula Tekieli nr.
kat.: 227/16/12
W 1999 r. ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego – Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego w 2005 r. Obecnie
zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem
graficznym. Inspiruje się malarstwem Łempickiej, Nowosielskiego, grafiką Stryjeńskiej,
jak również grafiką Art Deco. Zainteresowania
artystki oscylują wokół szeroko pojętej sztuki
lat międzywojennych oraz powojennych. Jej
prace malarskie są obecne w galeriach oraz
prywatnych zbiorach w Polsce i Europie.
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DOROTAGODHLEWSKA

Marazm

81

2013

olej, płótno, 105 x 120 cm,
sygn. na odwrocie
Tegoroczna absolwentka Wydziału
Malarstwa ASP w Krakowie. Ostatnio prezentowana w Pałacu Sztuki
w ramach wystawy najlepszych
dyplomantów ASP. W poprzednich
latach brała udział w wystawach
zbiorowych m.in. w: Galerii Stalowa
(Warszawa) Galeria Onamato (Kraków), Foty Kleparz (Kraków), Hotel
Hyrny (Zakopane).

MARCINTOMASZEWSKI

82

Bioturbodiesel 2009
tusz, pastel, papier,
101,5 x 81,5 cm, sygn. p.d.

Brunetta

2013

akryl, płótno, 73 x 60 cm, sygn. p.d.:
D. Godhlewska 2013 oraz na odwrocie:
Dorota Godhlewska, akryl/werniks, 2013,
73 x 60
W latach 1996–1998 studiowała edukację
artystyczną w zakresie sztuk plastycznych
na UMK w Toruniu. W latach 2003–2008 studiowała na ASP w Warszawie na Wydziale
Rzeźby, w pracowni multimedialnej prof. G.
Kowalskiego, dyplom w 2009 r. Jej prace
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.

52

Dyplom z malarstwa sztalugowego
uzyskał w pracowni prof. M. Ziomka
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
Toruń 2006 r. Miał kilka wystaw indywidualnych: Toruń – Dom Muz,
Piwnica pod aniołem, Galeria Omega. Brał udział w wystawach zbiorowych: Uniwersytet w Getyndze, galeria Internatinella Qvinnoforeningen
Kunskapskallan Hoganas (Szwecja),
Muzeum Okręgowe Grudziądz, Dni
Młodych Twórców w Starym Browarze we Wrocławiu. Zdobył wyróżnienie w konkursie rysunkowym
im. Andriollego (Nałęczów). Prace
w prywatnych kolekcjach w Nowym
Jorku, Toronto, Niemczech, Szwecji.
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84

MAŁGORZATAKAPŁAN
MARTABILECKA–DUDZIŃSKA

Ule w Drzeczkowie

2013

akryl, olej, płótno, 30 x 80 cm, sygn. l.d.: Kapłan oraz na odwrocie: MAŁGORZATA KAPŁAN „ULE” Drzeczkowo 2013
Artystka, arteterapeutka, instruktor plastyki i pedagog. Ukończyła w 1986 r. Wydział Malarstwa na UMK w Toruniu, dyplom
w pracowni malarstwa doc. J. Kaczmarskiego. W latach 1997–98 studiowała arteterapię w Londynie. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych: Galeria Młodych, Warszawa, 19 87; Galeria Imielin, Warszawa, 19 9 0; Galeria Rzeźby, Warszawa, 19 9 0;
Studio – Kineo, Warszawa, 1991; Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Łazienki Królewskie, Warszawa, 1992; Goldsmith College,
Londyn, 1998; Galeria Aktyn, Centrum Biznesu, Warszawa, 2002. Tematem większości obrazów jest pejzaż, a miejscem, gdzie
artystka w pełni się realizuje, jest plener.

PIOTRSZWABE
Waterland XIX

2014

akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.: MARTA BILECKA
Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała w 2002 r. w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. A. Bartczaka, realizując projekt książek autorskich. Aktualnie
zajmuje się malarstwem i ilustracją. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych zalicza udział w Międzynarodowych Targach Książki w Seulu (2012), Konkursie
Malarskim Strabag Artaward International w Wiedniu; (2011), V Biennale Ilustracji dla Dzieci w Lizbonie.
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Bez tytułu
olej, akryl, collage, płótno, 50 x 60 cm,
sygn. na odwrocie
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.
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LONGINSZMYD

Mały Książę 2

2011

Warszawa M–20

akwaforta / akwatinta, papier, 3/10, 60 x 90 cm,
sygn.: Adam Kopiec 2011

akryl, płótno, 70 x 100 cm

W latach 2005–2008 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, specjalizacji
grafika i multimedia w reklamie, gdzie uzyskał tytuł
licencjata. W 2011–2013 podjął studia magisterskie
na ASP we Wrocławiu, wydział Malarstwa i Rzeźby.
Dyplom w pracowni „Intaglio” u prof. P. Tyszkiewicza.
W listopadzie 2011 uczestniczył w wystawie 4 edycji
Konkursu Grafiki im. L. Meidnera w Oleśnicy, Konfraterni Kulturalnej w muzeum w Oleśnicy. W 2012 r.
uzyskał wyróżnienie w IV Lubińskim Biennale Sztuki,
organizowanej przez galerię „Wzgórze Zamkowe”
w Lubinie. Brał też udział w pokonkursowej wystawie
7 International Triennal of Graphic Art Bitola, w Macedonii. W kwietniu 2013 r. brał udział w plenerze graficznym, organizowanym przez Muzeum Papiernictwa
oraz ASP we Wrocławiu, w Dusznikach Zdroju.

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie
oraz podyplomowe Studium Filmu Animowanego w Państwowej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Grafik, reżyser, autor opracowań
plastycznych i producent. Zrealizował 30 filmów krótkometrażowych i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach
filmowych w Polsce i za granicą, otrzymując
na nich nagrody specjalne i wyróżnienia.
Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową
i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.
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ADAMKOPIEC

EUGENIUSZOCHONKO

JANWOJCIECHMALIK

Podróże w nieznane

89

2012

akryl, karton, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Ochonko 2012

Czwórka

2013

akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. l.d.: jwmalik
Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. Miał 21
wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 150. wystawach malarstwa. Jego prace
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Poznaniu i Szczecinie oraz w kolekcjach
sztuki w Polsce, USA i Niemczech.
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Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku w 1996 r. Bazując na precyzyjnej, wzorowanej
na rysunkach starych mistrzów technice w sposób
bardzo konsekwentny kontynuuje mieszanie świata
rzeczywistego z fantasmagorią. W jego obrazach,
poprzez intrygującą grę linii budujących przestrzeń
tworzących lustra, w których niczym w powieściach
Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny.
Wystawał na wielu krajowych i międzynarodowych
wystawach, m.in.: „ART. GENDA 96”, w Kopenhadze, w Danii; „Prezentacja Polskiej Sztuki” w Parlamencie Bremen, w Niemczech, a także w Hiszpanii. W 2007 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta
Gdańska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
i sztuki. Od 2008 r. mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jego
prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach
na całym świecie, m.in. u królowej Zofii w Hiszpanii,
księcia Alberta II z Monaco.
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JACEKOLSZLEGIER

MAREKWRZESIŃSKI
Supernowa

Plaża

olej, płótno, 100 x 80 cm,
sygn. p.d.: J Olszlegier

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

Absolwent poznańskiej PSSP.
W swojej karierze zajmował się pracą
przy filmie oraz reklamie. Inspiruje go
cywilizacja i kultura Sumerów, a jego
obrazy odwołują się do legend Bliskiego Wschodu.
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2014

Absolwent gdańskiej ASP. W 2005 r. uzyskał
dyplom z malarstwa w pracowni prof. M.
Świeszewskiego. Obecnie pracuje na ASP
w Gdańsku na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa. W czerwcu 2012 r. otrzymał
tytuł doktora sztuki w dyscyplinie malarstwo.
Przewód doktorski realizowany był w gdańskiej ASP. Od 2005 r. jest członkiem stowarzyszenia Obserwatorium Rzeczywistości.

TOMASZCHODKOWSKI

93

JOANNAPÓŁKOŚNIK
W słońcu II
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2014

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

Bez tytułu

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

akryl, płótno, 50 x 140 cm,
sygn. na odwrocie: Tomasz Chodkowski 2013 r. bez tytułu 140 x 50 cm akryl na płótnie

2013

Absolwent warszawskiej ASP, Wydziału Grafiki, dyplom uzyskał w pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej
prof. S. Wieczorka. Zajmuje się malarstwem i video-artem, produkcją krótkich filmów. W pracach malarskich
widoczna jest inspiracja sztuką i teologią religii monoteistycznych. Szczególnie interesujące jest zagadnienie
ikoniczności i ikonoklazmu oraz poszukiwanie sposobu na pokazanie świata, który przedstawiany był przez
sztukę sakralną. W większości prac malarskich punktem wyjścia są rozważania związane z pejzażem. To syntetyzowane kompozycje budowane barwami dobieranymi pod względem znaczenia koloru.
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MARTAKURCZYŃSKA
Motyla noga

2014

PAWEŁZAKRZEWSKI

akryl, płótno, 70 x 70 cm,
sygn. l.d.: MK oraz na odwrocie
Malarka, historyk sztuki. Ukończyła
z wyróżnieniem PSP w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego.
Absolwentka Historii Sztuki na UKSW
w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda,
mit – symbolika japońskich netsuke”.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia
Sztuki Orientu. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych,
np. na projekt biżuterii dla firmy Kruk.
Brała udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje”
w galerii Kuluary/Studio w Warszawie.
Współpracuje w warszawskimi galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu
kolekcjach prywatnych.
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MARTYNABOROWIECKA
Materia III

2010

Różowe Tablexy

2013

technika mieszana, akryl, drewno, płótno,
50 x 50 cm, sygn. p.d.: PZ
oraz na odwrocie
Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa
SWPS w Warszawie, były student ASP
w Poznaniu na Wydziale Multimediów,
obecnie kończy kierunek Realizacji Filmowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi. Artystyczne
pola jego działań to film, sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy wyświetlał m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran
Otwarty”, w 2010 r. Brał udział w akcjach
promujących młodych artystów taki jak:
Sztuka wymiany, Aukcje Młodej Sztuki, ART
INN, Sztuko Branie. Jego malarstwo to ekspresyjne, graficzne kompozycje, czasem
groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości
Pollocka, Basquiata, Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykańskiej sztuki etnicznej.

AGATASOBCZYK

olej, płyta, 120 x 85 cm, sygn. na
odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP
w Krakowie. W trakcie studiów ukończyła trzyletnią międzywydziałową Otwartą
Pracownię Projektowania Mody. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach
zbiorowych. Pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Kielcach w 2008 r.
Następna miała miejsce w przestrzeni
Galerii Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej w Warszawie w ramach projektu „UNUS-UNA-UNUM” (2011 r.) W maju
2013 r. prezentowała prace rysunkowe
i malarskie w Galerii Promocyjnej ASP.
W 2012 r. i 2013 r. znalazła się w finałach konkursów: „Artystyczna Podróż
Hestii” oraz „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, gdzie rok później otrzymała
Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki
w Gorzowie Wielkopolskim. W 2012 r.
została laureatką stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia. Dwukrotnie
przyznano jej stypendium rektora dla
najlepszych studentów. W finale „Promocji 2013” została wyróżniona przez
firmę JPJ. Następnie zdobyła również
wyróżnienie honorowe przyznawane
przez Fundację im. F. Eibisch. Została nagrodzona I miejscem w VI edycji
konkursu „Zadra”.
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Przed operą
akryl, olej, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. na odwrocie
Studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie,
filia w Katowicach. Dyplom w 2000 r. w pracowni malarstwa prof. R. Nowotarskiego
oraz w pracowni projektowania graficznego
prof. M. Oslislo. Brała udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą, m.in.: GRAND
PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ w krakowskim Bunkrze Sztuki (2009), Polska
Sztuka Współczesna w Pinneberg w Niemczech (2010) oraz w Festiwalu Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie (2010). Wystawy indywidualne, przede wszystkim
w galerii katowickiego ZPAP Art Nova 2.

61

98

ZBIGNIEWBLAJERSKI

MARIUSZDYDO

Alfa Alfa II, z cyklu Schunga Dogs - Love in Air

99

2014

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, edycja limitowana, 26 x 36 x 26 cm, sygn. na spodzie: 2/100/2014 oraz logotypem
Air Dogs odkrywają kolejne tajemnice. Zabawy miękką erotyką dodają pikanterii ich nieznośnej lekkości bytu. Zainspirowane obrazami miłości z „Kraju Kwitnącej Wiśni” postanowiły wziąć się do rzeczy…
Ukończył wydział rzeźby krakowskiej ASP w pracowni J. Nowakowskiego. Nagradzany w konkursach rzeźbiarskich i malarskich. Laureat Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Wykonuje zlecenia kontraktowe dla instytucji muzealnych, kościołów, na potrzeby filmu i reklamy. Tworzy cykle tematyczne inspirowane
rzeźbą klasyczną, „bawi” się ikonami pop kultury, słucha muzyki minimalistycznej i audio booków. W 2013 r. powołał do życia projekt Dydodecor, który ma
na celu rozwój marki Marius Dydo.

MARIUSZDYDO

Tors pomarańczowo-czarny

100

2014

ceramika szkliwiona, 74 x 33 x 23 cm, sygn. z tyłu przy podst.: Zbigniew Blajerski 2014
Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowakowskiego na ASP im. Jana Matejki
w Krakowie. W 2009 r. zdobył wyróżnienie w konkursie na pomnik Jana Matejki w Krakowie.

Alfa Beta II, z cyklu Schunga Dogs - Love in Air

2014

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, edycja limitowana, 26 x 34 x 26 cm, sygn. na spodzie: 2/100/2014 oraz logotypem
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