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

Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem na nr. konta:  
BANK PEKAO SA: 96 1240 1431 1111 0000 1047 3322. 

 _______________________________________________________________________________________________________________
 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
Anna Jarzymowska  30

W Pani obrazach nieustannie przewija się wspólny mianow-
nik. Czy wynika to z konkretnego punktu odniesienia, źródła 
inspiracji?

Większość swojego dzieciństwa spędziłam na wsi, w otoczeniu gór. 
Jako dziecko uwielbiałam spędzać całe dnie na samotnych wędrów-
kach, wyznaczać sobie różne trasy do przebycia. Nie znosiłam bawić się 
lalkami czy spędzać czasu na oglądaniu telewizji. Wolałam przebywać 
w otoczeniu natury, jeżdżąc na rowerze czy ruszając po prostu przed 
siebie. Poza tym była szkoła: jedna – ta zwykła i druga, która nauczyła 
mnie dyscypliny. Byłam uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej, gra-
łam na pianinie. Musiałam codziennie intensywnie ćwiczyć, a moje 
postępy były cały czas weryfikowane przez wymagających nauczycieli. 
Myślę, że to mnie ukształtowało i dało pewnego rodzaju bazę pod to, 
co robię dzisiaj. O mym charakterze zdecydowały więc dwa czynniki, 
które są zarazem moimi największymi inspiracjami: muzyka i natura.

Jaki wpływ ma na Panią twórczość innych artystów?

Najważniejszym artystą, który zawsze będzie mnie inspirował i którego 
podziwiam odkąd zobaczyłam jego reprodukcje jest Pablo Picasso. 
Nigdy nie zapomnę, jakie wrażenie wywarły na mnie jego prace zo-
baczone na żywo w Muzeum w Maladze, w mieście, w którym mistrz 
przyszedł na świat. Właśnie tego oczekuję od malarstwa – poruszenia. 
Teraz, kiedy jest przesyt wystaw, jak również przesyt propozycji, brakuje 
tej świeżości, tej prawdy, która była jest i będzie w pracach P. Picas-
sa. Poza tym uwielbiam malarstwo wielu, wielu innych znakomitych 
artystów, takich jak: Amy Sillman, André Butzer, Charline Von Heyl 
i wspaniałej Cecily Brown. Oczywiście to tylko kilku, których wymieni-
łam z całej rzeszy znakomitych malarzy, których nieustannie gromadzę 
w swej pamięci. Mimo tego staram się być sobą i na własny sposób 
szukać swojej niepowtarzalnej drogi.

Jak wygląda praca nad obrazem? Najpierw powstaje pomysł 
czy też efekt końcowy jest spontaniczną kreacją?

Moją metodę pracy nazwałabym w skrócie „bez instrukcji”. Mam na 
myśli to, że nie posługuję się żadnymi wspomagaczami w postaci zdjęć 

O tajnikach swego warsztatu i twórczych 
inspiracjach opowie Anna Jarzymowska 

– artystka znana z niebanalnych 
abstrakcyjnych form urzekających 

niepowtarzalnym kolorytem. 

Uśmiech, 2016, olej, płótno, 160 × 100 cm, sygn. na odwrocie



5

czy projektów przygotowanych odręcznie lub w programie graficznym. Kiedyś 
nawet próbowałam narzucić sobie pewien rygor realizując projekt przed po-
dejściem do płótna. Były to czasy intensywnego poszukiwania jeszcze w trakcie 
studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, okazało się jednak, że to 
nie moja działka, że naturalne jest dla mnie malowanie bez wcześniejszego 
planu, tzn. „na żywioł”. Zatem moimi jedynymi narzędziami są wyobraźnia 
oraz intuicja. To, co mnie najbardziej pociąga w malarstwie to nieprzewidywal-
ność, z jaką powstaje obraz. Lubię działać z pełną swobodą. To rodzaj najsłod-
szej wolności, którą dedykuję wszystkim czującym istotom – mym odbiorcom.

Ważniejsza jest forma czy kolor?

Dla mnie jako malarki zawsze na pierwszym miejscu będzie kolor. Ostatnimi 
czasy uległam fascynacji krzykliwymi barwami. Kolory to mój osobisty alfabet, 
dzięki któremu komunikuję się z drugim człowiekiem. Każdy kolor coś znaczy 
i nie jest przypadkowy. Daleka jestem od dosłowności oraz ilustracyjności. 
Jeśli cokolwiek ilustruję, to są to emocje w różnych dziwnych konstelacjach. 
Sprzeczne odczucia, które mają swój koloryt. Często powtarzam, że koloro-
we obrazy niekoniecznie oznaczają coś pozytywnego i wesołego. Kolor jest 
jak dźwięk w muzyce, jest najważniejszym elementem ekspresji. Nim buduję 
formę. 

Znana jest Pani także z działalności w przestrzeni miejskiej. Co daje 
więcej satysfakcji: praca przy sztalugach czy tworzenie murali?

Malowanie ścian to moja przeszłość. Zaczęłam w 2008 r. w swoim rodzimym 
Rybniku. To niewielkie miasto jest pełne rozmaitych zakamarków, ukrytych ruin 
w środku lasu, wolnostojących murków porozsiewanych jak grzyby na polnych 
trasach. Ja zaś byłam wtedy bardzo młodym poszukującym adeptem sztuk 
wizualnych zafascynowanym sztuką ulicy. To wydawało mi się bardziej intere-
sujące od akademickich przedstawień, które najprościej w świecie wydawały 
mi się nudne i wtórne. Czułam, że powinnam się zmierzyć z większym forma-
tem. Połknęłam dość szybko bakcyla, przez co powstało bardzo dużo prac, 
z których nie ostało się żadne zdjęcie (śmiech). Wszystkie gdzieś przepadły, 
niemniej uważam ten czas (2008–2012) za ważny. Powstało kilka większych 
realizacji: Ajnfart story - rewitalizacja podwórka na ul. Andrzeja w Katowicach, 
Mural w Szopienicach podczas festiwalu Street Artowego , Mural realizowa-
ny dla Katomagazynu w BWA w Katowicach, wystawa muralu w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu „To taka luźna myśl” i inne. Malowanie ścian (tak to 
określam, bo nie lubię pojęcia „streetart”, uważam je za sztucznie stworzone 
na potrzeby medialne), nauczyło mnie pracy z dużym formatem, jak również 
bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, a przede wszystkim dystansu do krytyki. 
Ważnym elementem tego działania jest jego efemeryczność. Z doświadczenia 
wiem, że żywot prac na ścianach jest krótki. To moment, gdy do twojej pracy 
podbije ziom i w mgnieniu oka ją zcrossuje, zrobi true-up’a lub po prostu 
przykryje nowym wrzutem. Dziś koncentruję się na malarstwie sztalugowym, 
choć sztalug nie posiadam.

Rozmawiała Ewa Kozak

Bez tytułu, 2016, olej, płótno, 130 × 150 cm, sygn. na odwrocie

Bez tytułu, 2016, olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Lotki, 2015, olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Bez tytułu, 2016, olej, płótno, 150 × 130 cm, sygn. na odwrocie
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Grupa ^ Arenda01 
Lion song  2015

linoryt, batik, 40 × 30 cm, sygn. l.d. ^ arenda

Przyjaciele i kursanci pracowni ^ arenda na krakowskim Kazimierzu, 
prowadzonej przez Arkadiusza Twardowskiego oraz Kajetana von 
Kazanowsky’iego. Zajmują się technikami grafiki warsztatowej, cera-
miki użytkowej, wzornictwem oraz malarstwem na tkaninie (głównie 
batikiem). Podczas cyklicznych i twórczych spotkań w kameralnym 
gronie, czerpią od siebie inspiracje do prac. Pracownia powstała nie 

tylko z potrzeby twórczego działania, ale przede wszystkim potrzeby 
dzielenia się swoim doświadczeniem, pasją oraz udostępnieniem miej-
sca do pracy każdemu, kto tylko chce wykorzystać swój wolny czas 
na rozwijanie umiejętności. Cały dochód ze sprzedaży prac wspiera 
działalność artystyczną pracowni.
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Galimatias  2015

dyptyk, technika mieszana, płótno, 50 × 50 cm, sygn. i dat. na odwrocie

Ur. w 1989 roku. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Często-
chowie, Wydział Sztuki. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w pracowni 

malarstwa prof. AJD, dr hab. Włodzimierza Kuleja oraz ad. Dariusza 
Słoty. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem.

Amelia Augustyn02
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Daniel Białowąs03 
Intymny przedział  2015

akryl, spray, płótno, 80 × 80, sygn. na odwrocie

Ur. w 1975 r. Mieszka i tworzy w Sanoku. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem oraz grafiką. Wziął udział w kilkunastu wystawach zbioro-
wych m.in.: 2015 – Skład Doczepiony, Galeria Łaźnia, Radom; 2015 
– XV Łemkowskie Jeruzalem „AUTOPORTRET POTRÓJNY”; 2015 – Stan 
podgorączkowy – wystawa Otwartej Pracowni 37,1, BWA, Sanok; 
2015 – ART INN – Targi Młodej Sztuki, Galeria Labirynt, Lublin; 2014 

– Skład Doczepiony, Resursa Obywatelska, Radom; 2014 – Industrial! 
Festiwal Sztuk, Starachowice; 2013 – Człowiek istota energetyczna”, 
Karpackie Biennale Sztuki, RCKP, Krosno (wyróżnienie); 2013 – Ko-
niec człowieka, 2 Piotrowskie Biennale Sztuki, Galeria ODA, Piotrków 
Trybunalski. Jest także autorem wystaw: 2015 – Femininum, Galeria 
MDK, Sanok; 2013 – Lynchowanie, Galeria MBP, Sanok.



9

Marzanna I  2011

olej, płótno, 100 × 110, sygn. p.d.: MB 58

Ur. w 1953 w Kolbuszowej. W 1978 r. ukoń-
czył ASP w Krakowie. Obrazy artysty znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą 
(Francja, Holandia, Kolumbia, Szwajcaria, Szwe-
cja, USA). Na swoim koncie ma wiele wystaw 
indywidualnych w Krakowie.

Marek Bieleń04 

Anthropology  2015

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: Marcin Błach, 2015

Absolwent malarstwa w Kolegium Sztuk 
Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym. 
Dyplom w 2012 pod kierunkiem dr hab. 
Mariusza Drzewińskiego. Studia drugie-
go stopnia na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. W 2014 uzyskał ty-
tuł magistra sztuki w pracowni dr hab. 
Wiesława Procia. Zajmuje się głównie 
malarstwem. Tworzy obrazy na płótnie 
oraz w przestrzeni miejskiej. Od wielu 
lat interesuje się szeroko rozumianym 
street artem.

Marcin Błach05 
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Bez tytułu  2016

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie

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

Mobile XX  2015

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. 
l.d.: GBryndza

Ur. w 1989 r. w Częstochowie. Ab-
solwentka Wydziału Sztuki Akade-
mii im. Jana Długosza w Często-
chowie, gdzie w 2013 r. obroniła 
z wyróżnieniem dyplom w pra-
cowni Komunikatu Wizualnego 
prof. AJD dr hab. A. Desperaka 
oraz absolwentka Wydziału Tkani-
ny i Ubioru ASP w Łodzi. Zajmuje 
się malarstwem sztalugowym, gra-
fiką oraz projektowaniem obuwia. 
Jej malarstwo to ciągłe kształto-
wanie własnego stylu oraz znaku 
rozpoznawczego. Wciąż poszuku-
je nowych rozwiązań na poziomie 
warsztatu. Celem jej jest tworzenie 
prac o dużej wartości estetycznej 
oraz przekonującej sile wyrazu. 
Wystawy: 2014 – Pokaz kolekcji 
dyplomowej, Centrum Promocji 
Mody, Łódź; 2014 – Ogólnopolska 
Wystawa Rysunku, Galeria Sztuki 
Wozownia, Toruń; 2012 – wystawa 
zbiorowa Cztery żywioły, Hooper 
Bay, Częstochowa; 2012 – wysta-
wa zbiorowa Trzy wymiary, Hooper 
Bay, Częstochowa.

Milena 
Brudkowska06

Małgorzata 
Bryndza07 
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Odloty II  2016

olej, akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie: „Choroszczak 2016”

Ur. w 1989 r. W l. 2009–2015 studiowała 
na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocła-
wiu oraz w l. 2013–2014 na Accademii di 
Belli Arti di Brera w Mediolanie. Dyplom 
w dziedzinie malarstwa obroniła w pra-
cowni prof. J. Merkla. Od 2011 do 2015 r. 
otrzymywała stypendium rektorskie dla 
najlepszych studentów. Głównym obiek-
tem zainteresowań malarskich artystki jest 
kolor i materia, będące nośnikiem emocji 
i sposobem zapisu intymnych przeżyć. 
Wytrwale przekłada subiektywne tre-
ści na język malarski, który jest dla niej 
doskonałym medium wyrażania siebie. 
Warstwy koloru stanowią rodzaj kartek 
pamiętnika, na których skrupulatnie za-
pisuje swoją własną, prywatną historię. 
Wybrane wystawy: 2011 – Wystawa ma-
larstwa, Browar Mieszczański, Wrocław; 
2012 – Wystawa malarstwa, Galeria N..., 
Jelenia Góra; 2012 – Wystawa malarstwa, 
Galeria Pod Brązowym Jeleniem, Jelenia 
Góra; 2013 – Wystawa malarstwa, Kra-
kauer Haus, Norymberga (Niemcy); 2014 
– Wystawa malarstwa, Accademia di Belli 
Arti di Brera, Mediolan (Włochy).

Michalina 
Choroszczak08 

Bez tytułu  
z cyklu Kręgi sukien, 
wstrzymany pęd...   

2014–2015

olej, płótno, 70 × 84,5 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. się w 1982 r. W 2010 r. ukończyła stu-
dia na Wydziale Malarstwa krakowskiej 
ASP (dyplom w pracowni prof. J. Waltosia). 
Absolwentka Podyplomowych Studiów 
„Zarządzanie Kulturą” w Instytucie Kultury 
UJ. Maluje, prowadzi warsztaty artystycz-
ne, bierze udział w wystawach. Od kilku 
lat współpracuje z Krakowską Pracownią 
Stawowiaków, zajmując się rekonstruk-
cją polichromii malarskich we wnętrzach 
zabytkowych obiektów. Jest członkiem 
i współtwórczynią grupy artystycznej 
Atraktor. Wystawy: 2014–2015 – cykl 
wystaw „Kobieta w malarstwie i grafice” 
w ramach międzyregionalnego Programu 
Derby Artystyczne, m.in.: Pałac w Nakle 
Śląskim; Galeria Sztuki Współczesnej „Elek-
trownia”, Czeladź; Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego, Kraków; 2013 – wystawa Grupy 
Atraktor „Historia pewnego wydarzenia”, 
Dwór Czeczów, Kraków; 2013 -wystawa 
indywidualna „Ruch-taniec-kreacja”, Ga-
leria Klubu 303, Kraków; 2013 – wysta-
wa zbiorowa „Miodosytnia sztuki pełna”, 
Apart Hotel Miodosytnia, Kraków; 2011 
– wystawa zbiorowa w ramach projektu 
„Kraków dla Japonii”, NCK, Kraków; 2010 
– najlepsze Dyplomy ASP, Pałac Sztuki TPSP, 
Kraków; 2010 – Anna Cichoń i Halina Mro-
żek, malarstwo i rzeźba, Galeria Światło-
cień, Kraków; 2007 – wystawa zbiorowa 
„Landschaft als suggestive Vision von Licht 
und Raum”, Steyr (Austria).

Anna Cichoń09 
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Maciej Cieśla10 
Psy i kobiety 2  2015

akryl, olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Maciej Cieśla oraz opisany na odwrocie

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. W okresie 
studiów rozwijał umiejętności w zakresie malarstwa abstrakcyjnego 
oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która była tematem dyplo-
mu. Po ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszu-
kując rozwiązań artystycznych i technicznych, obejmujących także 
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł wartości 

techniczne wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na malarstwo 
surrealistyczne. W ostatnim czasie wyklarował swój charakterystyczny 
styl, łącząc ze sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilustracyjne 
z formami ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń 
traktuje lekko, utrzymując kierunek gestu oraz zachowując warunki 
poprawnego operowania kompozycją.
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Nowa nadzieja  2015

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

Absowlent Wydziału Sztuki Akademii J. Długo-
sza w Częstochowie. Damian Cosma to arty-
sta, który patrzy na świat przez pryzmat sztuki 
i najnowszych osiągnięć fizyki kwantowej. Za 
pomocą duchowej technologii oraz środków 
plastycznych buduje więź pomiędzy wyobraź-
nią i rzeczywistością. Uczestnik wielu wystaw 
zbiorowych i poplenerowych.

Muszle  2015

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 
Czechowski 2015

Artysta niezależny. Malarstwo jest dla 
niego koniecznością i ciągłym poszu-
kiwaniem swojego własnego stylu. 
Zaczynając od surrealizmu po kubizm 
i impresjonizm, czerpie inspiracje z kla-
syki, ewoluując pod wpływem daw-
nych mistrzów w nowe formy wyrazu 
świata i siebie.

Damian Cosma11 

Mikołaj 
Czechowski12 
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Two falling sparks  2015

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

Absolwentka ASP w Łodzi. Dyplom obroniła 
w 2008 r. na Wydziale Edukacji Wizualnej 
w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. W. 
Stelmaszczyka, aneks do dyplomu – książ-
ka artystyczna w Pracowni Projektowania 
graficznego adi. W. Morawskiego. Zajmuje 
się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, 
głównie malarstwem. Bohaterami czyni 
postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze 
sytuacji”. Wierzy w ciągłą zmienność sztuki. 
To przekonanie przemyca w swych pracach 
stosując różne konwencje. Autorka wystaw 
indywidualnych i uczestniczka wystaw zbio-
rowych. Wybrane wystawy: 2014 – „Inspi-
racje filmowe”, Muzeum Kinematografii, 
Łódź; 2014 – „Artygiel”, 2 kielecka wysta-
wa artystów regionu; 2012 – „12 + 1”, 
Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, Zgierz; 
2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, Łódź; 
2009 – „Akcja Re: akcja”, Muzeum Sztuki 2, 
Łódź; 2009 -„Najlepsze dyplomy”, Biała 
Fabryka, Muzeum Włókiennictwa, Łódź; 
2008 – Wystawa rysunków, Galeria „Pod 
Napięciem”, Łódź.

Czerwone paznokcie  2015

olej, akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Malarz, grafik, scenograf, architekt. Ukończył malarstwo w gdań-
skiej ASP w pracowni prof. J. Żuławskiego. Współpracuje z przodu-
jącymi galeriami w USA. Przynależy m.in. do grupy amerykańskich 
artystów Venice Beach. Wystawiał swoje prace w wielu krajach na 
świecie (Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, USA). Wybrane wy-
stawy: 2008 – Galeria Midea Bis, Warszawa; 2005 – The Galery 
Wawgh, Los Angeles (USA); 1987 – Michael Kazan, Nowy Jork 
(USA).

Monika Dałek13

Andrzej Domżalski14 
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Sowa śpiąca  2015

akryl, kredka, płótno, 60 × 40 cm, sygn.: ed 2015 oraz 
opisany na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Uprawia malarstwo na 
płótnie oraz video art. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach 
prywatnych i firmowych. Ważniejsze nagrody i wystawy: 
2015 – wystawa zbiorowa, BOSA Galeria, Wrocław; 2015 
– finalistka konkursu Anonymous Drawings, Galerie Nord, 
Berlin; 2015 – nominacja do Nagrody Artystycznej w ogól-
nopolskim konkursie Nowy obraz/Nowe spojrzenie, Uniwer-
sytet Artystyczny, Poznań; 2014 – Mediations Biennale Inn., 
Poznań; 2014 – finalistka 2., 3. i 5. rundy międzynarodowe-
go konkursu ArtSlant, USA; 2014 – wyróżnienie w konkursie 
„Postawy” II edycja, Wrocław; 2014 – III Międzynarodowa 
Wystawa Sztuki w Nyiracsad, Węgry; 2013 – Strangers in 
Paradise, Amsterdam; 2013 – Prix de Peinture 2013, Paryż; 
2013 – pokaz grupowy, Galeria Brenart, Bruksela; 2013 – 
finalistka konkursu malarskiego „Postawy” I Wrocław; 2013 
– dwukrotne wyróżnienie obrazu przez kurator Galerii Sa-
atchi Art; 2013 – wystawa zbiorowa, Woliery 7, Muzeum 
Współczesne, Wrocław.dopisać: wystawa zbiorowa, BOSA 
Galeria, Wrocław, 2015

Edyta Duduś15 

Dzik duży model Picasso  2015

ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, 18,5 × 31 × 12 cm, logo autora od spodu, opis numeryczny: 23/2015

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblarstwo Artystyczne w PLSP 
w Tarnowie, dostał się na wydział rzeźby krakowskiej ASP, którą 
ukończył w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej 
Grupie Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome Święto”. W trakcie stu-
diów brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na 
zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg w projektach 
malarskich „Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po 
ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów 
z cyklu www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. W roku 
2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa w którym 
wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, 

reklamy, muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce, Mu-
zeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem 
Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice 
odlewanej, które tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz 
z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma 
na celu promować markę oraz artystów zaproszonych do jej budowy. 
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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Granica światów  2015

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

Ur. w 1979 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W 1999 r. ukończył Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Mieszka i tworzy w Gorzowie 
Wielkopolskim prowadząc działalność artystyczną-gospodarczą. Jego 

prace są sygnowane: Timorinelt. Studia wyższe ukończył w Gorzowie 
Wielkopolskim.

Dawid Figielek17 
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Na ławeczce  2015

technika własna, digital mixt, płótno, 73 × 54 
cm, sygn. p.d.: LF oraz na odwrocie

Ur. w Kijowie, gdzie ukończyła liceum plastyczne. 
Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuki 
i Drukarstwa im. Iwana Fiodorowa w Moskwie. Zaj-
muje się malarstwem, grafiką i rzeźbą ceramiczną. 
Uczestniczka wielu wystaw krajowych i zagranicz-
nych, w tym kilkunastu wystaw indywidualnych. 
Należy do grupy twórczej PositiveArt, która skupia 
artystów OW ZPAP, a także do międzynarodowego 
artystycznego ruchu DECENTRYZM. Zajmuje się gra-
fiką komputerową i generatywną. Aktywnie uczest-
niczy w sympozjach i plenerach artystycznych. Prace 
artystki znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za 
granicą.

Lilia Fijałkowska18 

Zamgliste metropolis VI  2015

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

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

Andrzej Fronczak19 



18

Człowiek walczący nr 2  2015

akryl, suchy pastel, węgiel, płótno, 70 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie: Iwona Gabryś

Ur. w 1988 r. W 2012 r. ukończyła z wyróżnieniem 
grafikę w KSP w Kazimierzu Dolnym. Studia konty-
nuowała na UMCS (dyplom z aneksem z malarstwa 
– 2014). Stypendystka rektora. Nagrody: I miejsce 
w konkursie na plakat promujący rozwój technologii 
gazu skroplonego, 2014; III miejsce w II Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym na ilustrację tekstów 
piosenek J. Przybory, 2012. Wyróżnienia: VI Ogól-
nopolski Konkurs Satyrycznym Manufaktura Satyry, 
Żyrardów, 2015; CASSUBIA VISUALES, 2015; Aby 
każdy mógł powiedzieć: Wracam do domu!, 2013; 
Magia Dzielnicy Czterech Wyznań, 2013. Wystawy. 
2015: 24 Biennale Plakatu Polskiego, Katowice; BWA, 
Katowice; 2. Międzynarodowe Biennale Plakatu Stu-
denckiego, Galeria Labirynt, Lublin; Grand Prix Młodej 
Grafiki Polskiej, Galeria ASP, Kraków; Satyrykon, Le-
gnica; II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Pejzaż 
Współczesny, Częstochowa. 2014-2011: IV Przegląd 
Młodej Sztuki Świeża Krew, Galeria SOCATO, Wro-
cław; IV i VI Konkurs Malarski Zadra, Warszawa. 
W swoich obrazach podejmuje zagadnienia doty-
czące człowieka i przestrzeni społecznej oraz kultu-
rowej, w jakiej funkcjonuje na co dzień. Przedstawia 
to w sposób metaforyczny. Poprzez zastosowanie 
różnorodnych układów form geometrycznych sta-
ra się stworzyć iluzję trójwymiarowej, abstrakcyjnej 
przestrzeni. W pracach występuje zróżnicowana ma-
teria malarska - zestawienie fragmentów laserunko-
wej podmalówki i węglowego szkicu z gęstą fakturą 
farby, obrazy cechuje zawężona gama barwna.

Iluminacja I  2013

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

Ur. w 1981 r. Artysta plastyk, absolwentka PLSP 
oraz ASP w Krakowie (dyplom z malarstwa w pra-
cowni prof. J. Waltosia). Absolwentka podyplo-
mowych studiów w zakresie edukacji plastycznej 
na ASP w Krakowie. Autorka dziewięciu wystaw 
indywidualnych z zakresu malarstwa i rysunku. 
Brała udział w piętnastu wystawach zbiorowych 
w kraju i zagranicą. Prace artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce i Niemczech. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, 
projektowaniem grafiki użytkowej. Wybrane wy-
stawy indywidualne: 2015 – „Malarstwo”, Galeria 
Ośrodka Kultury im. C. Norwida, Kraków; 2014 
– „Rozkwitanie”, Galeria Iskierka, Kraków; 2012 
– „Wszechświat- Człowiek- Ziemia”, Galeria Rę-
kawka, Kraków; 2009 – „Metamorfozy” – obrazy 
i rysunki, Galeria autorska Mariana Gołogórskiego, 
Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2014 – „NA-
TURA NATURANS-NATURATA NATURA”, Galeria 
Lamelli, Kraków; 2013 – „KOHERENCJA”, Galeria 
ONAMATO, Kraków; 2013 – „XXIII Salon Waka-
cyjny”, Galeria Rękawka, Kraków; 2012 – „MIĘDZY 
NIEBEM A ZIEMIĄ”, Galeria Główna Centrum Sztu-
ki Współczesnej Solvay, Kraków.

Iwona Gabryś20 

Izabela 
Gajewska21 
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Góry 3  2015

pastel, karton, 50 × 65 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1989. W 2011 r. ukończył studia 
pierwszego stopnia na ASP w Krakowie, 
w pracowni Obrazowania Cyfrowego 
na Wydziale Grafiki. Dyplom zrealizo-
wał pod kierunkiem W. Węgrzyna. Dwa 
lata później wziął udział w III Targach 
Młodej Sztuki na Małym Rynku w Kra-
kowie. W 2014 r. zdobył tytuł magistra 
na Wydziale Malarstwa w pracowni 
A. Bednarczyka na krakowskiej ASP. 
Obecnie tematem przewodnim jego 
działań artystycznych jest szeroko po-
jęta struktura, którą wyraża w malar-
stwie, rysunku i fotografii. Jego prace 
prezentowane są na aukcjach i wysta-
wach sztuki w Krakowie i w Warszawie.

Rafał Gawlik22 

NY  2015

akryl, płótno, 50 × 50 cm, 
sygn. l.d.

Ukończył Wydział Malar-
stwa gdańskiej ASP, gdzie 
w 2008 r. uzyskał dyplom w pra-
cowni prof. J. Ostrogórskiego. 
Maluje odrealnione, surowe 
w swej prostocie pejzaże i kom-
pozycje 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 Ka-
nadzie, Francji i Austrii.

Hugo Giza23
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Mgła  2015

akryl, technika własna, 80 × 100 cm, 
sygn. p.d.

Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwentka 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP 
we Wrocławiu. Dyplomowana Stylist-
ka-Projektantka 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.

Sabina Maria 
Grzyb24

Przy brzegu  2014

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. 
p.d.: Gubała K.

Ur. w 1991 r. w Tarnowskich Górach. 
Absolwentka Architektury Wnętrz na 
PŚ w Gliwicach oraz OSSP w Zabrzu, 
którą ukończyła z tytułem plastyka – 
grafika. Zawodowo zajmuje się archi-
tekturą wnętrz i projektowaniem. Speł-
nia się także w dziedzinie malarstwa 
i rysunku, zdobywając szereg nagród, 
m.in. I miejsce w Międzynarodowym 
Festiwalu Rysowania (2009). Prace ar-
tystki można było zobaczyć na wysta-
wie w Sławkowie (2011) oraz w MDK 
w Zabrzu (2007).

Karolina 
Gubała25



21

Miasto 2  2015

olej, płótno, 43 × 70 cm, sygn. p.d.: Łukasz Jacek

Ur. się w 1978 r. w Krakowie. Absolwent PLSP w Krakowie (dyplom 
z fotografii oraz projektowania przestrzennego). W 2012 r. ukończył 
Wydział Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom, na który składał się cykl 
obrazów abstrakcyjnych zatytułowanych „Materia Ducha” obronił 
w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Uczestnik wielu wystaw, 
m.in.: w Teatrze Stu, w klubie Kazimierz, w pubie Wręga, w galerii 

M. klubu Kuźnia oraz w Galerii Zajazd Dworku Białoprądnickiego. 
Obecnie zajmuje się głównie abstrakcją, którą rozumie jako proces 
swoistej krystalizacji duchowości w materię malarską. Jest twórcą re-
alizacji ściennych w budynkach użyteczności publicznej w Krakowie, 
m.in.: w dawnym budynku Imki.

Łukasz Jacek26
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La Savana  2011

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. l.d.: Michał 
Janicki

Ur. w 1985 r. w Płocku. W roku 2006 ukończył 
LP im. M. Rościszewskiej w Płocku. W latach 
2009–2012 pracował nad serią obrazów „Hava-
na”. Główne inspiracje to architektura kolonialna, 
renesansowa, klimat starych historycznych miast, 
małych miasteczek. Tematami prac jest przestrzeń 
miejska i architektura oraz sceny rodzajowe z róż-
nych stron świata.

Symbioza 2  2015

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

Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we 
Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił w Browarze Mieszczańskim we 
Wrocławiu instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył 
nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie 
„Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą. Łukasz Jankiewicz in-
spiruje się impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach przez 
połączenie intensywnych barw. Brał udział w wielu wystawach w kraju 
i za granicą, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.

Michał Janicki27

Łukasz Jankiewicz28 
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Przystań  2014

akryl, płótno, 116 × 89 cm, sygn. l.d.: Magdalena Jankowska

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

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

Magdalena Jankowska29
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Bez tytułu  2016

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

Ur. w Rybniku w 1988r. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach pod kierunkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje się 
malarstwem mało- i wielkoformatowym. Uczestniczka wielu wystaw 

zbiorowych. W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa podświado-
mość. Obraz powstaje jako odpowiedź na wewnętrzne impulsy i jest 
czysto intuicyjnym zapisem.

Anna Jarzymowska30 
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NR 450  2015

olej, płótno, 55 × 46 cm, sygn. na odwrocie: MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA/28.XII.2015/450

W 2001 r. obroniła dyplom na Wydziale Artystycznym UMCS w Lu-
blinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, w którym 
główną rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja i kolor. Wystawy indy-
widualne i grupowe w kraju i za granicą, m.in.: 2015 – Japońskie 
inspiracje; wystawa polskiej sztuki współczesnej, Warszawa; 2014 

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

Małgorzata Jastrzębska31
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Przebłyski  2015

olej, płótno, 160 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Krakowie. Absolwentka krakowskiej ASP. Dwukrotna laureatka 
Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów oraz Stypendium Twórczego 
Miasta Krakowa 2015. Uczestniczka Studium Pedagogicznego UJ. Dyplom zaty-
tułowany Narodziny – Dojrzewanie – Obumieranie – Przebudzenie zrealizowała 
w pracowni Malarstwa prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej, w pracowni Tkaniny Arty-
stycznej prof. L. Kulki-Sobkowicz oraz w II Pracowni Interdyscyplinarnej dra hab. 
G. Sztwiertni i dra hab. Zbigniewa Sałaja. Źródłem inspiracji w twórczości artystki 
jest wnikliwa obserwacja otaczającego świata. Najważniejsze miejsce zajmuje 
w niej człowiek będący cząstką natury – jego tożsamość, pamięć, emocje. Artystka 
uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w projektach 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Okruchy świtu  2015

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

Absolwentka ASP im. Eugeniusz Ge-
perta we Wrocławiu, którą ukończyła 
w 2000 r. Malarstwo studiowała w pra-
cowni prof. W. Gołkowskiej i prof. P. Bła-
żejewskiego. Ważniejsze wystawy: 2014 
– Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna 
„BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 – Fina-
listka Międzynarodowego konkursu Art-
Sland 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, To-
ronto; 2013 – Konkurs malarstwa „Ogro-
dy 2013”, BWA Zamek Książ, Wałbrzych; 
II Międzynarodowy Konkurs Malarski, 
Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Gale-
ria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale 
malarstwa młodych, wystawa finalistów 
konkursu, Częstochowa.

Paulina Jawień32

Alicja Kappa33
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MIASTO I  2015

akryl, technika własna, płótno, 65 × 81 cm, sygn. na odwrocie

Ostatnie wystawy i projekty: 2015 – Kortez „Bumerang”, sesja okład-
kowa płyty „Bumerang”, teksty na płytę, videoklipy („Od Dawna Już 
Wiem”, „Zostań”, „Krótki film o Imbirze”, rejestracje live), projekty 
okładek „Jazzboy Session EP” i „Od Dawna Już Wiem EP”; 2013 
– wystawa Miami SCOPE Art Fair – grafika komputerowa; 2012 – 

Ania Dąbrowska „Bawię się świetnie” – zdjęcie okładkowe, teksty na 
płytę; 2012 – wystawa zbiorowa (rzeźba), Gallery Le Logge, Assisi 
(Włochy); 2012 – wystawa fotografii w ramach projektu Art Takes 
Times Square, New York.

Magdalena Karwowska34
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Marzanna  2015

akwarela, papier, 56 × 42 cm, sygn. na odwrocie: von Kazanowsky

Absolwent projektowania ubioru na Krakowskich Szkołach Arty-
stycznych (2014). Projektant kostiumów teatralnych. Wykładowca 
w Artystycznej Alternatywie. Współzałożyciel pracowni ^ arenda 
na krakowskim Kazimierzu, gdzie prowadzi zajęcia z technik grafiki 
warsztatowej, rysunku żurnalowego oraz kroju i szycia. Artysta sa-

mouk, dla którego akt tworzenia jest terapią, która umożliwia jego 
wewnętrznym potworom opuszczenie szafy. W swoich pracach po-
rusza temat cielesności i seksualności, zniekształconej przez krzywe 
zwierciadło własnych fantazji i fetyszy.

Kajetan von Kazanowsky35 
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Bez tytułu  2015

technika własna, płótno, 90 × 110 cm, sygn.

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

wystawy: 2012 – Wystawa indywidualna, Galeria DNA, Wrocław; 
2012 – Wystawa pokonkursowa „Drawing Osten”, Skopie, Mace-
donia; 2012 – Wystawa indywidualna „Elementy większej całości”, 
Galeria MD_S, Wrocław; 2012 – Wystawa zbiorowa „Bliskoznacznie”, 
ASP, Gdańsk; 2011 – Wystawa pokonkursowa Triennale rysunku, Mu-
zeum Kresów, Laczów; 2010 – Wystawa indywidualna, MOK, Kłobuck.

Grzegorz Klimek36



30

Konik  2015

olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1989 r. Absolwent Ogólno-
kształcącej Szkoły Sztuk Pięknych 
w Częstochowie, którą ukończył 
w 2008 r. ze specjalizacją ceramika 
oraz Wydziału Sztuki Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. 
W 2012 r. obronił dyplom na kierun-
ku grafika w pracowni prof. T. Chu-
dzika, w 2015 r. dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. J. Kweclicha. Sty-
pendysta Rektora Akademii Sztuki 
dla najlepszych studentów. Arty-
styczne umiejętności szlifował także 
za granicą, odbywając staż z zakresu 
ceramiki w szkole CENCAL – Centro 
de Farmacao Profissional Para a In-
drustria de Ceramica Cadas da Ra-
inha w Portugalii, staż rzeźbiarski 
w Heimvolkshochschule Lubmin e. 
V. Lubmin w Niemczech oraz biorąc 
udział w warsztatach z serigrafii 
i grawerowania w Escola Superior de 
Artes e Design das Caldas da Rainha 
w Portugalii. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą. Wystawiał w Częstochowie 
w Galerii Konduktorownia oraz Ga-
lerii Akademickiej. W 2013 r. miał 
wystawę indywidualną pt. „Tożsa-
mość” w Subbasstudio Pub music & 
art project w Częstochowie.

ACTA  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, głównie w technice olejnej, wy-
korzystuje również inne techniki: gwasz, 
akwarelę, rysunek. Jego obrazy znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w Polsce, 
Niemczech, Austrii, Belgii, we Włoszech 
i w Stanach Zjednoczonych. Organiza-
tor plenerów artystycznych w Toskanii we 
Włoszech. Udział w wystawach: 2015 – 
Galeria 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.

Aleksander 
Kluczniak37

Rafał Knop38 
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Odpoczynek  2015

olej, płótno, 120 × 100 cm,  
sygn. p. d.: L. Kolasa oraz na odwrocie

Ur. w 1985 r. Luiza Kolasa to malarka 
o tak dużej ilości włosów na głowie, 
że czasami nie widzi co maluje, stąd te 
wszystkie „bazgroły” na jej obrazach. 
Ukończyła studia na ASP w Katowicach. 
W 2010 r. otrzymała nagrodę Marszałka 
Województwa Pomorskiego za Najlep-
szy Dyplom ASP 2010. Jak opisać obrazy, 
które tworzy? Według niej najłatwiej jest 
opisać odczucia za sprawą, których ma-
luje. Są takie momenty, kiedy w sposób 
świadomy lub nieświadomy Luiza odci-
na się od rzeczywistości, a właściwie za 
sprawą tej rzeczywistości. A dzieje się 
tak, gdy coś ją zaskakuje, irytuje w tak 
silny sposób, że przenosi w inny wymiar 
patrzenia. Taki stan trwa niekiedy pół 
minuty, a czasami tylko 10 sekund. Jed-
nak jej obrazy przede wszystkim mówią 
o codzienności ludzkiej natury. Luiza 
maluje, bo chce. Gdyby tego nie robiła, 
to denerwowałaby innych. Obecnie jest 
pedagogiem w LP w Gliwicach. Maluje 
w pracowni w zupełnej ciszy, bo tylko 
wtedy kontroluje swoje ruchy. Wybrane 
wystawy indywidualne: 2014 – MOK, 
Katowice; 2013 – Centrum Edukacji Ar-
tystycznej, Gliwice; 2012 – MOK, Zabrze; 
2011 – Galeria Zadra, Warszawa.

MISS STONE  2015

olej, akryl, płyta, 85 × 110 cm 
(z ramą: 93 × 118 cm), sygn. p.d. 
oraz na odwrocie certyfikatem 
autorskim

Mieszka i tworzy w Gdyni. Uważa, iż 
do właściwego odbioru jego malar-
stwa nie jest konieczna znajomość 
biografii, gdyż ta ujawnia się niejako 
sama – przemawiając poprzez płót-
na językiem wyjątkowym, specyficz-
nym i indywidualnym, a przecież 
jednak znanym i rozpoznawalnym. 
Dla artysty ważne jest, aby dzieło 
przemawiało do tego jedynego od-
biorcy, choć w swoich pracach stara 
się podkreślać także uniwersalność 
przekazu, czyniąc odniesienia do 
doświadczenia ogólnoludzkiego, co 
pozwala zachować autentyzm prze-
kazu, a także tworzyć dialog z od-
biorcą. Jak twierdzi artysta – sztuka 
jest przeciwieństwem marketingu.

Luiza Kolasa39 

Piotr Ignacy 
Kopczyński40 
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Konformizm  2015

akryl, pastel, werniks, płótno, 120 × 80 cm, sygn. d.

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat 
specjalizuje się w rysunku pastelą. Poprzez 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 narysować, 
ale najciekawsza jest dla artysty improwizacja prowadząca 
do niespodziewanego wizerunku obrazu. O swojej twór-
czości 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.

Drzewo  2015

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

Ur. w 1992 r. w La Garnne-Colombes pod Paryżem. 
Przez wiele lat mieszkała w Krakowie i Warszawie. 
Obecnie studentka malarstwa IV roku na ASP w Ło-
dzi. Zajmuje się malarstwem, tatuażem, ilustracją. 
Działa artystycznie głównie na terenie Łodzi i War-
szawy. W jej twórczości najważniejszy jest człowiek, 
jego emocje i relacje z otoczeniem. Prace artystki 
stanowią postmodernistyczne „zlepki” rzeczywisto-
ści o sennej, surrealizującej poetyce i żywym kolo-
rze. W 2015 r. została wyróżniona w konkursie im. 
W. Strzemińskiego otrzymując nagrodę Kwartalnika 
Artystyczno-Literackiego ARTERIE. Otrzymała także 
Nagrodę Miasta Łodzi. Reprezentuje Łódź na między-
narodowym festiwalu w La Ferte Bernard we Francji. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – „School of art” 
VI edycja, Drezno, Niemcy; 2015 – galeria „Nasza 
ściana”, ASP, Łódź; 2015 – „Wojna się skończyła, ale 
nie dla wszystkich”, IPN; 2015 – „BAŁUTY XXI”, Łódź; 
2014 – galeria Pod Napięciem, Łódź; 2014 – galeria 
Pod Napięciem, Łódź. Wystawy indywidualne: 2014 – 
„Pinezka”, Warszawa; 2013 – „Tamkafe”, Warszawa; 
2013 – „Meta”, Łódź.

Aleksander Korman41 

Angelika 
Korzeniowska42 
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Góra lodowa  2014

olej, płótno, 129 × 110 cm, sygn. na odwrocie

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

Franciszek 
Ledóchowski43 

Let fly  2015

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d. 
monogramem REN |MAG oraz na odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie Lu-
dowym, gdzie pod kierownictwem A. Kijowskiego 
uzyskała dyplom z malarstwa i tkaniny artystycznej. 
W l. 2002–2006 studiowała 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 Malarstwa 
pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka i obroniła 
aneks z rysunku w pracowni dr. W. Kubiaka. Wy-
brane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa, Akade-
micki Klub Żak, Lublin; 2015 – Wystawa zbiorowa, 
MDK, Kazimierz Dolny; 2015 – „Kobieta w obrazie”, 
Kazimierz Dolny; 2014 – Wystawa zbiorowa, Klub 
Kadr, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa, Hotel 
Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa zbiorowa, Stary 
Browar, Poznań.

Renata Magda44 
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Muzeum XXV  2015

olej, płótno, 90 × 95 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium 
fundowanego im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidu-
alną w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie 
prezentowany był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2015 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Mło-
dych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 – Wy-
stawa finalistów ogólnopolskiego konkursu im. Wojciecha Fangora, 

Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa Najlep-
sze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI 
PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA, Zamość; 2015 – Wysta-
wa finalistów konkursu na DZIEŁO, Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci ASP w Krakowie, MNiSW, 
Warszawa; 2014 – Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji 
im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, War-
szawa; 2013 – WYRÓŻNIENI, Centrum Wystawowo – Konferencyjne 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków.

Mateusz Maliborski45
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Studium 2  2015

akryl, płyta, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: j.w.m. 15

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. Na swoim koncie ma 21 wystaw 
indywidualnych oraz udział w ponad 150. wystawach malarstwa. 

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Pozna-
niu i Szczecinie oraz w kolekcjach sztuki w Polsce, USA i Niemczech.

Jan Wojciech Malik46
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Playground  2013

akryl, technika mieszana, płótno, 120 × 180 cm (tryptyk), sygn. na odwrocie

Ur. w 1978 r. w Zakopanem. Absolwentka zakopiańskiego LP im. 
A. Kenara oraz Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom obroniła 
w pracowni prof. J. Sękowskiego w 2004 r. Stypendystka programu 
rządu USA - International Visitor Leadership („Promoting Social Good 
Through the Arts”). W 2011 r. prace artystki prezentowane były na 
wystawie „ Dialogi-Wakieribena” w  Galerii MBWA „Jatki” w Nowym 
Targu. W 2012 r. brała udział w Międzynarodowym  Sympozjum 
Rzeźbiarskim w Brnie. Jest współtwórczynią wystawy „Zalikierdo 
Drom” w Warszawie (2014). Otrzymała wyróżnienie na 42. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień 2015”. Angażuje się w projekty społeczne 
i artystyczne przeciwdziałające wykluczeniu oraz dyskryminacji rasowej 
i ksenofobii. Artystka o sobie: „Zajmuję się rzeźbą i malarstwem. Moje 

obrazy mają charakter ornamentalny, lubię intensywną kolorystykę po-
łączoną z mocnym kontrastowym konturem. Często dodaję fragmenty 
tkanin, wycinki z czasopism, cekiny, itp. Moja tożsamość romska ma 
duży wpływ na temat moich prac. Bohaterami moich obrazów są 
Romowie z osiedli i osad romskich, których miałam okazję poznać 
osobiście. Chcę pokazać kulturę romską w taki sposób, aby wzbudzić 
refleksje nad sytuacją Romów we współczesnym świecie. Od ponad 
dziesięciu lat jestem zaangażowaną działaczką i aktywistką romską 
pracującą głównie na polu edukacji i sztuki. Jestem organizatorką, 
kuratorką i koordynatorką projektu Romani Art oraz corocznego 
(4 edycje) międzynarodowego pleneru romskiego JAW DIKH!”

Małgorzata Mirga-Tas47 
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Myśli turkusowe  2016

olej, akryl, pasta, 80 × 50 cm, sygn. l.d.: J. Misztal 2016

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich 
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (cerami-
ki). 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.

Joanna Misztal48
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Spacer III  2015

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. 
i opisany na odwrocie

Ur. w 1986 r. w Biłgoraju. Ukończyła 
liceum plastyczne im. Bernarda Mo-
rando w Zamościu. W 2011 r. obro-
niła dyplom licencjacki z malarstwa 
w pracowni Jana Gryki na wydziale 
artystycznym UMCS W Lublinie. 
W 2013 r. obroniła dyplom magister-
ski z grafiki warsztatowej w pracowni 
prof. Artura Popka na tej samej uczel-
ni. Brała udział w wielu wystawach 
malarstwa jak i grafiki.

Wdech  
z cyklu Minuta  2015

olej, szlag metal, płótno, 70 × 70 cm, sygn. 
p.d.: S. MUŻYŁO oraz na odwrocie

Ukończyła LP we Wrocławiu w 1999 r. Studia 
artystyczne odbyła w l. 2000–2004 na ASP we 
Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała 
na wydziale wzornictwa przemysłowego pod 
kierunkiem prof. M. Jędrzejewskiego w 2004 r. 
Brała udziału w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Dzieła artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą 
(Niemcy, Wielka Brytania). Laureatka prestiżo-
wego konkursu fundacji Tadeusza Kulisiewicza. 
Otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kul-
tury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. 
W twórczości artystki dominuje malarstwo fi-
guratywne, głównie olejne. Zajmuje ją przede 
wszystkim człowiek i jego otoczenie. Jest rów-
nież cenionym artystą fotografikiem.

Anna Molas49

Sylwia Mużyło- 
-Bajsarowicz50 
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Sleepy body  2015

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

Ur. w 1979 r. w Sandomierzu. Od zawsze pasjonowało go malarstwo 
i odkąd pamięta próbował swoich sił w tej dziedzinie. Samouk, wciąż 
dopracowuje i rozwija swoje techniki, szukając tej optymalnej. Na 
swoim koncie ma około kilkaset prac, które znalazły swoich odbior-

ców i fanów. Jego marzeniem od zawsze było zaistnienie w kręgu 
ludzi wybitnych i bycie zauważonym jako artysta, oraz możliwość 
utrzymania się ze sztuki, bo to ona daje mu największe spełnienie.

Mirosław Nowiński51
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Wolność  2015

technika własna, płyta, 60 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Małgorzata Pabis 2015

Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, absolwentka ASP w Krakowie. Dyplom, 
który obroniła w 2004 r. nagrodzony został medalem rektora ASP. 
Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, a malarstwo sztalu-
gowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy traktuje jako inspiracje 

do zaprojektowania pięknego wnętrza. Wnętrze ma być tłem lub 
uzupełnieniem danego obrazu. Uważa, że piękno w sztuce nie jest 
pojęciem względnym.

Małgorzata Pabis52
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Focus  2015

olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: Monika Parobczak

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, 
który ukończyła w 2011 r. Po studiach wyjechała do Brazylii, gdzie 
spędziła czas na poszukiwaniu malarskich i życiowych inspiracji. Po 
powrocie do Polski, stworzyła cykl obrazów prezentujących indyj-
skie życie uliczne. Prace zaprezentowała na wystawie indywidualnej 
„Indie-za kulisami” w Forty Kleparz w Krakowie (2013). Wyróżniona 

nagrodą dziekańską za obraz „Kashmir Strajk”, będący, jak większość 
prac artystki, malarskim odniesieniem do rzeczywistości przepełnionej 
okrucieństwem, strachem i bólem. Artystka o niespotykanej wrażliwo-
ści emocjonalnej i zdumiewającej technice. Obrazy artystki stanowią 
reakcję na tragiczne wydarzenia, które stale mają miejsce w świecie.

Monika Parobczak53
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Szerekilebi (Zwariowany)  2012

olej, płótno, 150 × 120 cm (z ramą: 170 × 140 cm), sygn. p.d.: David Pataraia

Ur. w 1971 r. w Gruzji. Od 24 lat mieszka i tworzy w Polsce. Studiował 
na ASP w Tbilisi, naukę kontynuował na warszawskiej, poznańskiej 
i krakowskiej ASP. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indy-
widualnych i zbiorowych, a jego prace znajdują się w kolekcjach na 
całym świecie. David Pataraia to artysta obdarzony wyjątkową wrażli-
wością i wyobraźnią. Tworzy barwne prace dedykowane dzieciom, ale 
też akty, abstrakcje, obrazy nawiązujące tematyką do tradycji i kultury, 
w której dorastał. Częstym motywem w twórczości artysty jest byk 
i kogut. Wszystkie prace cechuje bogactwo kolorów, nasyconych, 

intensywnych barw, dzięki czemu artysta zaraża swoim optymizmem. 
Stosuje nie tylko różne techniki, ale i materiały. Korzystając z drewna, 
metalu czy plastiku tworzy obrazy 3D. To połączenie różnych faktur 
i surowców pozwala nam „dotknąć” rzeczywistości wykreowanej 
przez twórcę. W 2014 r. obrazy artysty licytowane były na aukcji 
w Hotelu Marriott, osiągając ceny 12 000 zł i 25 000 zł. Wybrane 
wystawy z 2015 r.: autorska galeria David Pataraia Gallery, Warszawa; 
Galeria Kookabura, Łódź; Galeria 87 Łódź; Galeria Belotto, Warszawa.

David Pataraia54 
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Więc pawie nie latają  2013

akryl, płótno, 55 × 45 cm, sygn. p. d.: Pelipas

W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie. 
Następnie na Akademii Wzornictwa i Sztuk Pięknych w Charkowie 
(Malarstwo monumentalne). W 2011 zajęła trzecie miejsce w Trien-
nale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. W 2012 miała 
wystawę indywidualną „Ser na całym świecie” galeria „Kostyurinsky 
zaułek” w Charkowie. Wystawy zbiorowe, festiwale: 2000 – wystawa 
sztuki „World without dark colors” ekspozycja Ukrainy na wystawie 
światowej Expo-2000, Hanower, Niemcy. Wystawy zbiorowe: Związek 

Artystów Plastyków (w Charkowie i na Krymie), Festiwal Wszystko, co 
jest piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal 
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009, Przyjacie-
le w kontakcie, galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2011; Projekt ar-
tystyczny Żywa ściana, Galeria Maestro, Charków 2012; Noworoczna 
Wystawa, Galeria Avec, Charkow, 2012; Wystawa Miniatury, Galeria 
Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2013; Przyjaciele w kontakcie, Galeria 
Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2015.

Olga Pelipas55
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Bluetrain  2014

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

Ur. w 1977 r. W 2001 r. ukończyła studia 
w Instytucie Plastyki WSP w Częstochowie. 
Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej 
prof. W. Maszkowskiego. Od 2005 r. należy 
do Związku Pastelistów Polskich w Nowym 
Sączu. Zajmuje się również ilustracją książek 
dla dzieci, m.in.: „O jamniku” (Wyd. Fama), 
„Czterolatek kocha przedszkole” (Wyd. 
Edukacyjne), „Wesoła szkoła i Przyjaciele” 
(WSiP). Wybrane wystawy: 2012 – wystawa 
zbiorowa „Wątki Maryjne w twórczości”, 
Galeria Konduktorownia, Częstochowa; 
2008 – wystawa indywidualna „Ilustracje”, 
Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2008 
– wystawa indywidualna „Recycling”, Galeria 
Gaude Mater, Częstochowa; 2008 – wystawa 
indywidualna „Koty”, Filharmonia Wrocław-
ska; 2008 – wystawa zbiorowa, Wrocławskie 
Centrum Prasowe Galeria 62a, Wrocław.

Na Roztoczu 33  2015

akryl, płótno, 50 × 61 cm, sygn. na 
odwrocie

W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wy-
chowania Artystycznego UMCS w Lublinie. 
Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku 
płaskiego prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obec-
nie zajmuje się rysunkiem i malarstwem. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach pry-
watnych w kraju i za granicą (Anglia, USA, 
Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz 
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krako-
wie, Hrubieszowskim Domu Kultury, BWA 
Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Bia-
łej. W 1997 r. stypendysta MKiS. Członek 
Stowarzyszenia Artystycznego Matt Roberts 
Arts w Londynie. Uczestnik kilkudziesięciu 
wystaw w Polsce, Niemczech, Litwie, Wło-
szech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Austra-
lii i Tajlandii. W 2010 r. laureat Certyfikatu 
Najwyższej Jakości (Honorary Certificate of 
the Highest Quality – Short List) VII Między-
narodowego Biennale Rysunku w Pilznie. 
Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień za 
twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa 
w konkursach ogólnopolskich i międzyna-
rodowych.

Sylwia Perczak56

Dariusz Piekut57 
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W moim ogrodzie  2015

akwaforta, papier akwafortowy, 90 × 66,6 cm, odbitka 
autorska, sygn. e/a

Ur. w 1987 r. w Gdańsku. Ukończyła studia w Polsko-
-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych 
w Gdańsku. Dyplom licencjacki uzyskała w 2014 r. Sty-
pendystka MNiSW. Obecnie studiuje na Wydziale Grafiki 
ASP w Gdańsku. Interesuje się grafiką warsztatową oraz 
sztuką nowych mediów. Tworzy mało- i wielkoformatowe 
formy graficzne oraz plakaty o tematyce kulturalnej i spo-
łecznej. Często inspiruje się muzyką i jej połączeniami ze 
sztukami wizualnymi. Laureatka wielu konkursów, m.in.: 
2014 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie na plakat 
„Moja Wolność”, wyróżnienie w międzynarodowym kon-
kursie na ekslibris i małą formę graficzną; 2013 – I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na plakat „Chory, Taki Sam Jak 
Ja”, finał międzynarodowego festiwalu fotografii „Time 
Stop”, Iran, wyróżnienie w międzynarodowym konkursie 
na plakat wizerunkowy Instytutu Polskiego w Wiedniu; 
2012 – finał międzynarodowego festiwalu typografii 
„Sense”, Iran; 2013–2015 wyróżnienia w międzynaro-
dowym konkursie na plakat FETY. Uczestniczka wielu licz-
nych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Trójmieście, 
Szczecinie, Płocku, Malborku, Wiedniu i Hong Kongu.

Jesienny pejzaż z psem 
w Kijanach  2015

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

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimie-
rzu Dolnym, które ukończył z wyróżnie-
niem. Studia magisterskie na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej ASP. W 2009 r. 
otrzymał dożywotnio pracownię twórczą 
w Krakowie. Laureat konkursu na plakat 
filmowy Pokochać Kino (2005). W 2012 r. 
zdobył I miejsce w nadsańskim plenerze 
malarskim. W 2014 r. otrzymał wyróżnienie 
Kwartalnika Artysta i Sztuka na Triennale 
Animalis. Uczestnik wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą. 
Maluje obrazy utrzymane w różnorodnej 
stylistyce, inspirując się poszczególnymi 
epokami w sztuce. Najchętniej uprawia 
malarstwo pejzażowe w technice olejnej, 
ale także pastisze i kopie obrazów dawnych 
mistrzów. Zajmuje się konserwacją malar-
stwa sztalugowego i ściennego. Autor 
multimedialnego projektu artystycznego 
SOCIAL ART. Współpracuje z galerią Ether 
w Warszawie. W l. 2011–2014 r. uczest-
niczył w pracach konserwatorskich wielu 
obiektów, m.in. w Kolegiatcie w Łasku, 
Bazylice Dominikanów w Lublinie, Belwe-
derze, płockiej Małachowiance (nagroda 
najlepszej pracy konserwatorskiej 2014 r.).

Teresa Płotkowiak58 

Jakub 
Podlodowski59 
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Ona i trójkąty  2015

olej, płótno, 115 × 75 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy w Belgii. Ab-
solwent Wydziału Sztuki UR, na którym uzyskał dyplom w pracowni 
malarstwa prof. S. Białogłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe, 
rysunek oraz grafikę. Główną tematyką obrazów są portrety, które 
w sposób niejednoznaczny zestawia z różnymi elementami. Inspiracje 
czerpie z obserwacji ludzi, ich zachowań, problemów, marzeń oraz co-
dzienności. Artysta w swoich pracach łączy ze sobą mocne plamy oraz 

zdecydowane kształty. W malarstwie poszukuje prostoty i harmonii 
oraz indywidualnych wartości. Jego prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa 
indywidualna, Dom Polski, II deptak Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 
– wystawa indywidualna, Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 
– wystawa indywidualna, Art Bar 25, Kraków.

Paweł Porada60 
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Nastroje 3  2015

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

Mieszka i tworzy na warszawskiej Ochocie. Absolwentka Wydziału 
Architektury PW oraz Wydziału Architektury na Uniwersytecie w De-
troit, USA. W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe 
w zakresie malarstwa na ASP w Łodzi. Organizatorka Forum Sztuki 
2014. Współorganizatorka i uczestniczka Art Fresh Festival 2015. 

Obecnie studiuje w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warsza-
wie. Pracuje twórczo głównie w dziedzinie malarstwa, wykorzystując 
technikę olejną, akrylową i akwarelową. Zajmuje się również grafiką, 
rzeźbą i rysunkiem. Głównym tematem prac artystki jest człowiek.

Olga Prokop-Miśniakiewicz61



48

Ogród 
kwiatowy  2015

akryl, tablica malarska, 
40 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent gdańskiej ASP. Stu-
dia odbył w l. 1991–1996 oraz 
2013–2014. Pracę dyplomową 
obronił u prof. K. Gliszczyńskie-
go. Mieszka i tworzy w Sopocie. 
Od 1996 r. pracuje w reklamie 
jako grafik i web designer. Prace 
artysty znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Niemczech, USA 
oraz w Polsce. Rysunki artysty były 
prezentowane na wystawie indy-
widualnej w Galerii Punkt w Gdań-
sku. Brał także udział w wystawach 
zbiorowych oraz konkursach, 
m.in.: w Galerii Św. Jacka u Gdań-
skich Dominikanów, 9 Triennale 
Grafiki Polskiej, Muzeum Śląskim 
w Katowicach, II Międzynaro-
dowym Konkursie Artystycznym 
„PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY”.

Touch II  2014

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. 
Stypendystka francuskiej artystycznej szkoły wyższej 
ENSBA w Dijon. Dyplom pt. „SAMOTRZEĆ” obroniła 
u prof. J. Waltosia. Należy do ZPAP okręgu kra-
kowskiego. Współpracuje z Fundacją Sztuki Nowej 
Znaczy się i Teatrem Nowym z Krakowa, w ramach 
których prowadzi warsztaty street art. Od 2010 r. 
prowadzi pracownię artystyczną FRESCOARTE – 
tworzy i wykonuje freski, malowidła i murale dla 
osób prywatnych jak i instytucji. W malarstwie inte-
resuje ją wrażenie cykliczności czasu i nakładanie się 
wydarzeń z przeszłości na teraźniejszość. Momenty 
krańcowe: końca i początku oraz momenty przej-
ścia: zapętlenia czasu i zdarzeń. Jak sama podkre-
śla: „To emocje tworzą człowieka, a moje postaci 
chcą mówić z obrazu o kondycji swojej i odbiorcy. 
W moich obrazach łączę figurację z abstrakcją. 
Wzmacniam stan mojej postaci poprzez syntetycz-
ne tło na szarym podobraziu. Szarość to zarazem 
symbol powietrza i przestrzeni. Pragnę, aby moje 
dzieła wciągały, niepokoiły, zmuszały do refleksji 
i inspirowały.” Jej prace wystawiane były w kraju 
jak i za granicą.

Arkadiusz 
Rafflewski62

Joanna  
Róg-Ociepka63 
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Wielka chwila 
jazzmana  2016

akryl, spray, płótno, 
80 × 80 cm, sygn. p.d.: 
M.Rybka’16 oraz opisany z tyłu

Ur. w 1986 r. Operator, monta-
żysta filmowy i plastyk. Ukończył 
Liceum Plastyczne w Gdyni Orło-
wie na kierunku Reklama Wizu-
alna. Wciąż poszukuje swojego 
miejsca w świecie malarstwa. 
Udział w wystawach, m. in.: 
„Projekt Rybka & Zając”, Galeria 
Art Affairs, Gdańsk (2011); KCK, 
Kostrzyn nad Odrą (2012).

Klaun  2015

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

Ur. w 1971 r. Absolwent LP im. Brancussiego 
w Szczecinie oraz ASP w Krakowie. Dyplom na 
Wydziale Form Przemysłowych obronił w 2005 r. 
W 2011 r. ukończył Szkołę Wnętrz i Przestrzeni 
w Krakowskiej Szkole Artystycznej. Na co dzień 
zajmuje się projektowaniem przestrzennym. Prace 
artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych 
w Polsce, USA, Niemczech.

Mateusz 
Rybka64 

Mieczysław 
Robert Sitarczyk65 
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Sen o Kazimierzu M.  2015

olej, relief, płyta pilśniowa, 90 × 90 cm, sygn. i dat. na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (malarstwo, informel, 
fotografia) Prace w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolek-
cjach prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze sztuką i śro-
dowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysłodawca i współ-
organizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ 
Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce 
w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, podziemnej 
Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 do 13 grudnia 
1982 r. Współwłaściciel podziemnego wydawnictwa Zakaz Zawraca-
nia 1985–1986, w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie 
Dywanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofonowa – Bądź 
honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów gazetek Mersapon. 

Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową 
siedzibą w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i do-
kumentacja Galerii Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski 
i następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi, w 2011 r. 
zostały zaprezentowane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Ra-
dosława Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła 
się w ramach Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra 
Jach, Maciej Cholewiński. W 2011 r. odbyła się również wystawa 
„Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa Galerii 
Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazi-
mierzu M.” w Centrum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) 
projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak66 
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Konstrukcje 1  2015

olej, płótno, 100 × 40 cm, sygn. p., na odwrocie pieczątka MS z podpisem

Architekt. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Malarstwa.

Magdalena Stano67 

Blisko siebie  2015

akryl, płótno, 60 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie

Ukończyła PLSP w Bielsku-Bia-
łej i studia artystyczno-peda-
gogiczne na UŚ w Katowicach. 
Zajmuje się malarstwem, witra-
żem oraz edukacją artystyczną. 
Jest kierownikiem Magazynu 
Sztuk w Warszawie i instruk-
torką młodzieżowej grupy 
„Forma i wyobraźnia”. Wybra-
ne wystawy: 2013 – wystawa 
malarstwa – GCK Mrozy, Mro-
zy; 2011 – wystawa malarstwa, 
Hotel Hilton, Budapeszt; 2008 
– wystawa malarstwa, North-
rup King Building, Minneapolis 
(USA).

Joanna Sułek-Malinowska68 
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ELMER  2015

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.

W 2005 r. obroniła dyplom z Malarstwa i Rysunku 
na łódzkiej ASP. Projektantka odzieży i obuwia. Jej 
prace pojawiały się na licznych wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w całej Polsce. Finalistka kon-
kursu „Oskary Fashion”. W l. 2000–2006 brała udział 
w licznych wystawach zbiorowych w kraju, m.in. 
w Radomiu, Poznaniu, Cieszynie, Krakowie, Nowym 
Wiśniczu, Łodzi, Sztokholmie, a także w Wielkiej Bry-
tanii. Na swoim koncie ma też wystawy indywidulne: 
2012 – wystawa rysunku, malarstwa, grafiki, Galeria 
Chełm, Chełm; 2008 i 2005 – budynek PAN, Klub 
Nauczyciela, Łódź; 2004 – Galeria Forum w Łodzi.

Powiernice  2016

akryl, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego 
w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakow-
skich Szkołach Artystycznych oraz Edukację arty-
styczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale 
Sztuki UP w Krakowie. W 2014 r. obronił z wyróż-
nieniem dyplom z malarstwa w pracowni prof. G. 
Borowik- Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, 
instalacją sakralną oraz animacją kultury. Od nie-
dawna współpracuje z krakowskim teatrem Plejada 
w charakterze scenografa. Brał udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują 
się w zbiorach prywatnych, w kraju i zagranicą.

Marta Szarek69

Tomasz Tajak70 
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Fragment 335  2015

akryl, technika własna, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: S.J.A. oraz na odwrocie

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów S. Kor-
tykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Działalnością plastyczną zaj-
muje się od 1975 r. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo 
pejzażowe, a następnie nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. 
Od 2000 r. coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Nieustan-
nie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Swój 
warsztat opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach 
fakturowych, w skład których wchodzą mielone minerały i materiały 
stosowane w budownictwie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje, 
sięgając po technikę kolażu, dzięki czemu prace uzyskują zróżnico-
waną powierzchnię. Brał udział w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych, m.in.: 2015 – Agora Gallery, Nowy Jork; 2014 –  
IV Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”, Łódź; 2013 

– VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2013 – VII Między-
narodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia; 2013 – 9 Triennale 
Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń; 2013 – Wystawa plakatu 
– Dekalog, Bielsko-Biała; 2012 – 7 Biennale Miniatury, Częstochowa; 
2011 – wystawa indywidualna „Young International Contest of Con-
temporary Art”; 2011- II Edycja Międzynarodowej Wystawy „Magia 
Papieru”, Galeria Ether, Warszawa. Swoje prace prezentował także 
we wrocławskich galeriach, takich jak: Awangarda, Artrakt, DNA, Na 
Antresoli oraz w warszawskiej Galerii Zapiecek i w Pałacu Królikarnia 
– Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto Artysta jest 
finalistą konkursu Art&Business na „Obraz Roku 2004” oraz laureatem 
II Konkursu Malarskiego „Zadra” 2009.

Stanisław Tomalak71
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Nowy Jork 
z kosmosu  2015

olej, szlagmetal, płótno, 
110 × 150 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1982r. Zajmuje się malar-
stwem, grafiką, rzeźbą, fotogra-
fią, filmem. Pisze także teksty. 
Ostatnie wystawy i projekty: 
2015 – Kortez „Bumerang”, 
sesja okładkowa płyty „Bume-
rang”, teksty na płytę, videokli-
py („Od Dawna Już Wiem”, „Zo-
stań”, „Krótki film o Imbirze”, 
rejestracje live), projekty okła-
dek „Jazzboy Session EP” i „Od 
Dawna Już Wiem EP”; 2013 – 
wystawa Miami SCOPE Art Fair 
– grafika komputerowa; 2012 
– Ania Dąbrowska „Bawię się 
świetnie” – zdjęcie okładkowe, 
teksty na płytę; 2012 – wysta-
wa zbiorowa (rzeźba), Gallery Le 
Logge, Assisi (Włochy); 2012 – 
wystawa fotografii w ramach 
projektu Art Takes Times Square, 
New York.

Saquarema  2016

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l.d.: 
monogramem autorskim oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie. W 2000 r. uzyskał dyplom z wy-
różnieniem dziekańskim z malarstwa pod 
kierunkiem W. Wróblewskiego. W l. 1997–
2005 pracował jako plastyk w Państwowym 
Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 
2005 r. związany z Trójmiastem. Uczestnik 
wystaw indywidualnych: Galeria 31; Lublin, 
Karczma Złoty Osioł, Lublin oraz zbiorowych: 
„Autograf 2001”, Teatr Osterwy, Muzeum 
Lubelskie; „Polsk Konst”, Malmö. Prace ar-
tysty znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Szkocji i Niemczech.

Agata 
Trafalska72 

Andrzej Tuźnik73 
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Terdenly Reneved  2015

tusz, akryl, papier, 50 × 70 cm, sygn. 
l.d.: Twardowski oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Architektury 
Wnętrz na PWSW w Przemyślu (2010). 
Szlifował swój warsztat w Pracowni 
Wklęsłodruku, pod okiem prof. Henryka 
Ożóga, na Wydziale Grafiki krakowskiej 
ASP (2011/2012). Przez kilka lat prowa-
dził żywot nomady, czerpiąc inspiracje 
z nowych miejsc oraz powiększającego 
się grona znajomych. Obecnie współza-
łożyciel pracowni ^ arenda na krakow-
skim Kazimierzu, gdzie prowadzi zajęcia 
z technik grafiki artystycznej oraz cerami-
ki. Ma za sobą kilka wystaw autorskich 
i zbiorowych w Polsce. Wiodącym te-
matem prac, pieszczotliwie nazywanych 
„chrabąszczami” jest męska sensualność 
związana z cielesnością.

Arkadiusz 
Twardowski74 

Gosia I  2012

akryl, płyta HDF, 117 × 60 cm, sygn. na odwrocie certyfikatem 
autorskim

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest stypendystką Fundacji Joana Miro 
(Hiszpania), laureatką IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska 
MKiDN i stypendystką MKiDN. Uczestniczyła w wielu wystawach indy-
widualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji grafiki 
współczesnej. Jest artystką multimedialną – uprawia grafikę warsztatową, 
malarstwo, wideo, instalację. Prace artystki znajdują się m.in. w kolekcjach 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Współczesnego Wrocław, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz w kolekcjach pry-
watnych. W 2014 r. obrazy artystki były licytowane na aukcji w Domu 
Aukcyjnym Christie’s w Londynie. Dom Aukcyjny Sotheby’s ufundował 
stypendium dla artystki za niekonwencjonalne techniki graficzne.

Viola Tycz75 
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Kaseta_4  2015

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie logo wp 2015, Warzeszka P.2015

Ur. w 1990 r. Absolwentka PWSZ w Raciborzu, gdzie obroniła licen-
cjat z malarstwa w pracowni prof. K. Cieślika oraz z projektowania 
graficznego w pracowni dr hab. G Hańderka. Tytuł magistra sztuki 
uzyskała na UŚ – z projektowania graficznego w pracowni dr hab. 
T. Kipka oraz z grafiki warsztatowej w pracowni prof. J. Piech-Kalarus. 
Uczestniczka kilkunastu wystaw zbiorowych, m.in. we Wrocławiu, 
Bytomiu, Cieszynie, Raciborzu, Gliwicach, Żorach, Rybniku. Członki-
ni grupy artystycznej „Anonimowi Artyści”. Laureatka 24. Biennale 

Plakatu Polskiego w Katowicach (2015). Zajmuje się projektowaniem 
graficznym, malarstwem olejnym oraz fotografią. Charakterystyczną 
cechą jej twórczości jest niezwykła precyzja, perfekcja wykonania 
i dbałość o detale. Jak sama mówi: „czasem aż do przesady – brak 
jednej z tych cech pogłębia niebezpieczne nerwice”. Uspokoić potrafi 
ją jedynie dźwięk migawki, dobry breakdance’owy beat i zapach farb 
olejnych. W sztuce artystkę interesują przede wszystkim zagadnienia 
formy i kompozycji. Ceni sobie minimalizm, porządek i dobry warsztat.

Patrycja Warzeszka76 
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Centurion  2015

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

Absolwent PLSP w Bia-
łymstoku oraz Wydziału 
Architektury Politechniki 
Białostockiej. Obecnie ad-
iunkt na WBiIS PB. Z powo-
dzeniem uprawia zawód 
architekta, a jego projekty 
znajdują oddźwięk w kraju 
i na świecie (m. in. w Szkocji 
i Arabii Saudyjskiej). Laure-
at wielu konkursów archi-
tektonicznych i wystaw. 
Zawodowo specjalizuje się 
głównie w zabudowie jed-
norodzinnej i tu uzupełnie-
niem architektury jest sztu-
ka. W sposób płynny łączy 
ją z malarstwem, a tema-
tyka obrazów powiązana 
z autorskim projektowa-
niem, znajduje spełnienie 
w całościowym postrzega-
niu przestrzeni. Z racji za-
interesowań teoretycznych 
i praktycznych architekturą, 
zagadnienia sztuki stają się 
w dużej części polem jego 
pracy naukowej i kierunku, 
w który upatruje swój dal-
szy rozwój.

Listy  2015

akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie: Piotr Woroniec jr_”Listy”_2015

Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Dyplom obronił w 2005 r. 
w pracowni prof. I. Popiołek-Rodzińskiej. Czło-
nek Stowarzyszenia Artystycznego Exodus, 
Stowarzyszenia Fenomenologicznego im. Jana 
Patocki oraz Stowarzyszenia 100 talentów. Swo-
je prace prezentował na licznych wystawach 
w kraju i zagranicą, m.in.: 2012 – „ Woron 
Raster”, Galeria Korek, Krasne; 2012 – „Mo-
dele zastępcze”, Targowa 10, Rzeszów; 2011 
– Obrazy Rysunki, Galeria Mała BWA, Rzeszów; 
2010 – Grand Prix w Przeglądzie Sztuki Młodych 
„Wschód sztuki –Sztuka Wschodu”, Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej, Rzeszów; 2010 – „Surdus 
– Głuche”, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, 
Kraków; 2005 -„Oblicza”, Teatr Maska, Rzeszów. 
Laureat I Nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu 
„FOTA-TON II” (2004).

Sławomir Wojtkiewicz77 

Piotr Woroniec78 
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Pejzaż z ptakiem  2015

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1987 r. w Gdyni. W 2015 r. obronił dyplom na gdańskiej ASP na 
kierunku Wzornictwo Przemysłowe. Autor i współtwórca kilkunastu 
realizacji z zakresu muralu i malarstwa ściennego w Polsce i za granicą, 
m.in.: w Niemczech, Mołdawii, Rumunii, Rosji. Od kilku lat aktywny 

działacz Fundacji Gdańska Szkoła Muralu. Twórczość swoją opiera na 
pejzażu, w którym szuka konkretnego zdarzenia czy sytuacji, która 
umożliwia metaforyczne odniesienie się do określonych zachowań 
ludzkich, sytuacji społecznych czy historycznych.

Wojciech Woźniak79 
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Space Dog 3  2015

technika mieszana, płyta malarska, oprawa aluminiowa, 50 × 60 cm, sygn. na odwrocie

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

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

Maciej Zych (Milionerboy)80
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Tycz Viola  ----------------------------------75
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Woroniec Piotr  ---------------------------78

Woźniak Wojciech  ----------------------79

Zych Maciej (Milionerboy) --------------80

INDEKS ARTYSTÓW

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Ewa Kozak, Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU:  Ewa Kozak, Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, Dorota Kozińska, Łukasz Łoboda 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jędrzej Łoś, Activa Studio  DRUK: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka



Gossia Zielaskowska, DBIOM, 2015
olej, akryl, płótno, sygn. na odwrocie

II AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 12 MARCA 2016 • GODZ. 17 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ
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cena: 10 zł

Daniel Białowąs
Intymny przedział   2015

POZ. 3

Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.pl




