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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać faksem: 22 828 96 99 lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Imię i nazwisko

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Dokładny adres

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji  
w katalogu

Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

 _______________________________________________________________________________________________________________
 Numer Państwa telefonu do licytacji

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

Imię i nazwisko data, podpis
_____________________________________ _____________________________________

ZLECENIE LICYTACJI

młodasztuka

SDA GWARANTUJE POUFNOŚĆ 
DANYCH OSOBOWYCH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULAMIN
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ARTYSTA NA START
Mariusz Dydo15,16

Inspiracje

W swojej twórczości inspiruję się liniami przecięć mitologii i sztuki, 
tradycją mistrzów i wizytą w hipermarkecie. Czasem wykorzystuję 
tytuły zaczerpnięte z tradycji judeochrześcijańskiej, greckiej, łacińskiej 
i nowomowy, co jest częściowym kluczem do podjęcia refleksji nad 
drugim dnem danej pracy. Nawet gdy jest ona emanacją hipermarke-
towej szczęśliwości, wesołym dzieckiem post pop-artu, to w tytułach 
cykli tkwi zawsze głębsza refleksja: nad pamięcią mężczyzny, dziecka, 
nad niewinnością, mitem artysty, a także przemysłem i kreacją.

Proces twórczy

Pracuję w małych cyklach, ponieważ nie jestem niewolnikiem jednej 
idei i sztuczek formalnych. Bardziej interesuje mnie różnorodność. 
Tematy do mnie „przychodzą” i jeden na dziesięć ma szansę na 
realizację. Rzeźba powstaje powoli.                                                                                                               

Nie mam ulubionego medium. Taką samą przyjemność sprawia mi 
praca z gliną, masami lejnymi, drewnem, farbami czy dziesiątką 
innych materiałów. Materię należy opanować i zrozumieć. Ulubio-
ne mam tylko tematy, a każdy z innych powodów. Aby zebrać to 
wszystko w sensowną całość wybrałem technologię, która jest już 
rozpoznawalna w odniesieniu do mojej osoby. Bynajmniej nie jest 
to wynik pracy w ulubionym medium, a raczej twórczy imperatyw, 
reagujący na cechy środowiska i polityki w jakich się znalazł, oraz 
możliwości, jakie w tym środowisku pozyskał. Imperatyw ze skłon-
nością do entropii.

Rynek a sztuka

Czasem zdarzają się zlecenia z wolnej stopy lub z tytułu wygrane-
go konkursu. Wtedy tworzę kilkuosobowe grupy realizacyjne, które 
pracują nad tematem nawet po kilka miesięcy dzień w dzień. Takie 
zlecenia kontraktowe to najczęściej pięcio- i sześciocyfrowe obroty. 
Ich rezultatami są rzeźby w przestrzeniach publicznych np.: Słodka 

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 dzia-
łał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome 
Święto”. W trakcie studiów brał udział w wielu wystawach zbio-
rowych, laureat nagród i wyróżnień, w tym Nagrody Miasta 
Krakowa. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa, w którym wykonuje zamówienia dla osób prywat-
nych, firm i instytucji. Od 2008 roku tworzy małe cykle rzeźbiar-
skie w ceramice odlewanej, które tworzą markę Marius Dydo.

Królowa śniegu z cyklu Powrót Legendy, 2013, ceramika 
malowana podszkliwnie, szkliwiona, 48 × 17 × 15 cm

rekord artysty w SDA – 3 600 zł na 36 AMS
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jak cukierek w parku im. Ronalda Reagana w Oliwie z roku 2015, 
figury i meble ołtarzowe do kaplicy grobu Pańskiego w Hliník 
nad Hronom, Słowacja, lata 2011–2013, figury i snycerka do 
Ołtarza Ojczyzny w warszawskiej Bazylice św. Krzyża z lat 
2009–2012 (współpraca z Zbigniewem Blajerskim) i wiele 
innych. Te obroty pozwalają mi, w chwilach poza zamówie-
niami, na tworzenie rzeźb do budowy prywatnego projektu 
Dydodecor, którego elementy w większości mają swój pierw-
szy kontakt z publicznością na Aukcjach Młodej Sztuki. Jest 
to przyjemniejsze tworzenie kosztów niż zakup samochodu czy 
nowego mieszkania.

W swojej twórczości stykam się z kilkoma segmentami rynku sztuki: 
od zamówień publicznych, poprzez instytucjonalne, prywatne, fir-
mowe, aż po kolekcjonerów bazujących na tym, co udostępnię po-

przez AMS. W wyniku takiej konstrukcji na chwilę obecną pracuję 
równocześnie nad projektem do większej realizacji architektonicz-
nej, propozycjami do jednego z ciekawszych ideowo konkursów 
rzeźbiarskich Rozdroża Wolności oraz trzema nowymi wzorami do 

projektu Dydodecor. Jednocześnie nadzoruję proces produkcji form 
dla kilku innych wzorów do projektu, których autorami są zaprzyjaź-
nieni rzeźbiarze Małgorzata Kot i Mirosław Gołofit. 

Wszystkie te działania wykonujemy, ja i przeszkolony technik, w au-
torskim studio rzeźby o powierzchni 100 m2. Infrastruktura studia, 
czyli piec, komora szkliwieniowa i inne narzędzia, jest czasem uży-
czana innym artystom do ich prywatnych projektów. Swoje stałe 
miejsce ma tu zaprzyjaźniony artysta Zbigniew Blajerski.

Plany na przyszłość

Ponieważ dalszym etapem dla rozwoju marki jest miejsce ekspozycji, 
przygotowujemy z rodziną otwarcie pierwszej galerii, gdzie oprócz 
zaplanowanych już na cały rok wystaw czasowych innych artystów, 
będzie też można zobaczyć stałą ekspozycję rzeźb, które powstają 
w studio, umówić się na spotkanie biznesowe w celu omówienia 
indywidualnych projektów rzeźbiarskich lub wziąć udział w innych 
działaniach artystycznych prowadzonych przez animatorów kultury. 
Galeria usytuowana jest na krakowskiej Drodze Królewskiej, przy ulicy 
Grodzkiej 42. Dla koordynacji wszystkich tych działań potrzebny jest 
menedżer i w tej kwestii skorzystam ze wsparcia przyjaciela z okresu 
studenckiego. Powyższe działania są wypadkową moich przemyśleń 
w temacie sztuki, o jej wartości, wolności jednostki i formami jej 
konstytuowania w „art zonie”, a także refleksją nad narzędziami, 
które na przestrzeni wieków decydowały o tym, co jest sztuką i przy-
pisywały dziełom autorów.

Air Moose

Jednym z cykli, w których forma jest wypadkową wizyty w hipermar-
kecie, zabawy w skojarzenia, nostalgią za czasem gdy przyjemność 
była tym, czym po prostu była: przyjemnością, jest Air Moose. To 
nawiązanie do tradycji prehistorycznej zoolatrii, czyli kultu zwierząt, 
która do dziś jest obecna w kulturze w postaci wszelkich zabawek, 
filmów czy animacji z udziałem zwierząt. Ciągłość stałych kulturowo 
potrzeb jest tym, co bardzo mnie interesuje. Dodaję do nich gra-

ficzny naskórek, który jest dla mnie czymś w rodzaju choroby na-
szych czasów, entropijną skłonnością do rozrastania się znaczeń 

ikonograficznych. Opracowanie każdego wzoru, od projektu 
po efekt końcowy, to na początku około miesiąca pracy przy 
niedużym modelu. Później przy każdym kolejnym trwa to już 
tylko tyle, ile namalowanie obrazu.
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Słodka jak cukierek (Wolność Premium), 
2015, żywica epoksydowa oraz podkłady, 

farby i lakiery samochodowe systemu 
Novol, 470 × 250 × 260 cm,  

Park im. Ronalda Reagana, Gdańsk

Superman z cyklu Fantomy,  
2015, ceramika malowana podszkliw-

nie i naszkliwnie, szkliwiona,  
80 × 40 × 30 cm

Miriam, 2014, ceramika malowana 
podszkliwnie, szkliwiona, złocona 

naszkliwnie, 76 × 20 × 17 cm

Miś z cyklu The Heroes, 2014,  
ceramika malowana podszkliwnie, 
szkliwiona, elementy złocone na-
szkliwnie, 65,5 × 45,5 × 43 cm
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Black blot 2016

dyptyk, olej, płótno, 2 × 60 × 80 cm, sygn. i dat. na odwrocie: A. Augustyn, 2016

Ur. w 1989 r. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, Wydział Sztuki. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w pracowni 
prof. AJD, dr hab. Włodzimierza Kuleja oraz ad. Dariusza Słoty. Zajmu-
je się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Ważniejsze wystawy: 

The Bru Sale, Bruksela– wystawa przedaucyjna; Dyplomy 2014, Regio-
nalny Ośrodek Kultury, Częstochowa; Przegląd Współczesnej Litografii 
Polskiej, Biuro Wystaw Artystycznych: Kielce, Rzeszów, Sieradz.

Amelia Augustyn02 

Nacht Wald 2016

dyptyk, olej, mulina, płótno, 2 × 60 × 50 cm, sygn. p.d.

Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Mediacji 
Sztuki na ASP we Wrocławiu. Dyplom obroniła w 2014 r. w pracowni 
rysunku prof. Darii Mileckiej. Tworzy głównie malarstwo abstrakcyjne, 

a za główną inspirację uważa muzykę eksperymentalną i aleatoryczną. 
Zajmuje się także grafiką komputerową i ilustracją. Obecnie pracuje 
w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Dorota Atamanik01 
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Stymulacja 2015

akryl, płótno, 60 × 80 cm, 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.

Daniel Białowąs03
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Pogwizd 
I z cyklu 
Z głagolicą 
w tle 2014

olej, płótno, 65 × 85 cm, 
sygn. p. ś.

Ur. w 1953 w Kolbuszowej. 
W 1978 r. ukończył 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 indywi-
dualnych w Krakowie. Pre-
zentowany obraz pochodzi 
z cyklu „Z głagolicą w tle” 
inspirowanego mitologią 
słowiańską.

Neighborhood 2015

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

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.

Marek 
Bieleń04 

Marcin Błach05 
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Gorgona (tryptyk) 2015

tryptyk, szlifowana blacha, 97,5 × 78 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1983 r. w Krakowie. Studia od-
był w l. 2003–2007 na AGH w Krakowie. 
W 2014 r. obronił z wyróżnieniem licencjat 
na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej 
ASP, gdzie w dalszym ciągu się kształci. Jest 
laureatem wielu nagród: 2015 – I miejsce 
w konkursie „Rzecz kreatywna 2015”; 2014 
– I miejsce „3xR reduce reuse remake”; 2014 
i 2013 – „Bajo Zabawki Drewniane” wdroże-
nia; 2012 – Wyróżnienie „LINK 2012 zapro-
jektuj swój rower”; 2011 – I miejsce „ Create 
More” koszopopielnica miejska.

Michał Bogusz06 

Bez tytułu, z cyklu 
Szarości 2015

olej, płótno, 100 × 100 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 Sztalugowe-
go. Uczestniczyła w wielu wystawach in-
dywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje 
się głównie malarstwem olejnym, rysun-
kiem oraz instalacją. Motywem przewod-
nim jej prac są wizerunki jej własnego 
obuwia, prywatnych przedmiotów oraz 
szersze ujęcie postaci w postindustrial-
nym krajobrazie.

Milena 
Brudkowska07 
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Przestrzeń 
pamięci 2015

olej, płótno, 79 × 90 cm, sygn. p. d.: 
GBryndza

Ur. w 1989 r. w Częstochowie. Absolwent-
ka Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, gdzie w 2013 r. 
obroniła z wyróżnieniem dyplom w pra-
cowni Komunikatu Wizualnego prof. AJD 
dr hab. A. Desperaka oraz absolwentka 
Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
grafiką oraz projektowaniem obuwia. Jej 
malarstwo to ciągłe kształtowanie wła-
snego stylu oraz znaku rozpoznawczego. 
Wciąż poszukuje nowych rozwiązań na 
poziomie warsztatu. Celem jej jest two-
rzenie prac o dużej wartości estetycznej 
oraz przekonującej sile wyrazu. Wysta-
wy: 2014 – Pokaz kolekcji dyplomowej, 
Centrum Promocji Mody, Łódź; 2014 – 
Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria 
Sztuki Wozownia, Toruń; 2012 – wystawa 
zbiorowa Cztery żywioły, Hooper Bay, Czę-
stochowa; 2012 – wystawa zbiorowa Trzy 
wymiary, Hooper Bay, Częstochowa.

A.T.H 2015

olej, akryl, płótno, 100 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych UR. Dyplom z wyróżnieniem 
w 2005 r. w pracowni malarskiej prof. T.G. Wiktora. Brała udział 
w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Laureatka Na-
grody Specjalnej Cris County Museum w Oradea/Rumunia – Mię-
dzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czwo-
rokąt 2015”; Węgierskiej Nagrody Krajowej na Międzynarodowym 
Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 2009”, 
Przemyśl; Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla na Międzynaro-
dowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 
2006”, Przemyśl; Nagrody Art&Business w konkursie „Obraz, gra-
fika, rysunek, rzeźba roku 2006”, BWA Rzeszów; Wyróżnienia na 
Ogólnopolskim Konkursie „Autoportret Inspirowany Twórczością 
Olgi Boznańskiej”, Stalowa Wola 2003. Należy do ZPAP. Obecnie 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotoreportażem dla re-
dakcji Rzeszów News.

Małgorzata 
Bryndza08

Urszula Chrobak09 
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Kompozycja z kobietą i martwą 
naturą 2 2016

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

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. W okresie 
studiów rozwijał umiejętności w zakresie malarstwa abstrak-
cyjnego oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która była 
tematem dyplomu. Po ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę 
artystyczną poszukując rozwiązań artystycznych i technicznych, 
obejmujących także tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. 
W 2014 r. przeniósł wartości techniczne wyniesione z dotych-
czasowych poszukiwań na malarstwo surrealistyczne. W ostat-
nim czasie wyklarował swój charakterystyczny styl, łącząc ze 
sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilustracyjne z formami 
ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń trak-
tuje lekko, utrzymując kierunek gestu oraz zachowując warunki 
poprawnego operowania kompozycją.

King of jazz 2015

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

Teresa Demidziuk, chociaż urodziła się w Głogowie, 
to jednak – jak sama przyznaje – z wyboru jest wro-
cławianką. We Wrocławiu ukończyła PLP oraz uzyska-
ła dyplom ASP na Wydziale Rzeźby i Malarstwa. Jest 
również absolwentką studiów filozoficzno-teologicz-
nych wrocławskiej uczelni. Prezentuje swoje prace 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także 
bierze udział w krajowych i międzynarodowych ple-
nerach malarskich oraz sympozjach. Wrocław jest 
miejscem, w którym mieszka i pracuje. W tym dy-
namicznie rozwijającym się mieście kultury – teatr, 
muzyka, film, wywierają znaczący wpływ na twór-
czość artystki.

Maciej Cieśla10 

Teresa 
Demidziuk11 
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No. 1 2015

olej, płyta, 40 × 50 cm 
(w oprawie: 42 × 52 cm), 
sygn. p. d. oraz na odwrocie

Absolwent Malarstwa na 
Wydziale Pedagogiczno-Ar-
tystycznym w Kaliszu (UAM). 
W 2012 r. uzyskał dyplom li-
cencjacki, a dwa lata później 
magisterski, w I Pracowni Ma-
larstwa prof. dr hab. J. K. Hryc-
ka. Ukończył również studia na 
kierunku Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych 
na tej samej uczelni. Dwu-
krotny stypendysta rektora dla 
najlepszych studentów. Obrazy 
maluje techniką olejną, stosu-
jąc laserunki i przecierki, dzięki 
którym uzyskuje ciekawe efekty 
światłocieniowe. Główną rolę 
w twórczości artysty odgrywa 
portret oraz akt kobiecy. Inspi-
racją do działań twórczych jest 
piękno kobiecego ciała. W ob-
razach stara się też wskazywać 
na indywidualne cechy portre-
towanych osób, stąd koegzy-
stują w nich obok siebie piękno 
cielesne – powierzchowne, ale 
i wewnętrzne – szlachetne pięk-
no. Artysta brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych, w Pol-
sce i za granicą.

Akt męski 2016

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

Malarz, grafik, scenograf, architekt. Ukończył malar-
stwo w gdańskiej ASP w pracowni prof. J. Żuławskiego. 
Współpracuje z przodującymi galeriami w USA. Przy-
należy m.in. do grupy amerykańskich artystów Venice 
Beach. Wystawiał swoje prace w wielu krajach na świe-
cie (Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, USA). Wybrane 
wystawy: 2008 – Galeria Midea Bis, Warszawa; 2005 – 
The Galery Wawgh, Los Angeles (USA); 1987 – Michael 
Kazan, Nowy Jork (USA).

Mateusz Dolatowski12 

Andrzej 
Domżalski13 
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Shadow of the night 2016

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Karolina Fox, 2016r.

W 2008 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałę-
czowie zdobywając tytuł artysty plastyka w specjalizacji meblarstwo. 
Na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w 2013 r. zdobyła tytuł 
licencjacki w pracowni malarstwa sztalugowego. W 2016 r. otrzymała 

tytuł magistra sztuki ze specjalizacją malarstwo sztalugowe. Interesuje 
się stylem retro i pop-art, które łączy z malarstwem realistycznym. 
W obrazach często wykorzystuje motywy animalistyczne.

Karolina Dorochowicz14
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Mariusz Dydo15 
Air Moose model Picasso 2016

ceramika malowana podszkliwnie, 21 × 11 × 16 cm, od spodu logo artysty oraz opis numeryczny 6/2016

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblarstwo Artystyczne w PLSP 
w Tarnowie, dostał się na wydział rzeźby krakowskiej ASP, którą ukoń-
czył w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej Grupie 
Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome Święto”. W trakcie studiów brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na zaprosze-
nie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg w projektach malarskich 
„Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po ukończe-
niu 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, Muzeum Miasta 
Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. Krzyża na Krakow-
skim 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 inwe-
storem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promo-
wać markę oraz artystów zaproszonych do jej budowy. Jest autorem 
projektu figur do wielkopomnikowego założenia architektonicznego 
dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczości inspiruje się 
liniami przecięć mitologii i sztuki, tradycją mistrzów i wizytą w hiper-
markecie. 
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Air Moose model Zombie 2016

ceramika malowana podszkliwnie, 21 × 11 × 16 cm, od spodu logo artysty oraz opis numeryczny 7/2016

Mariusz Dydo16
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Konstrukcje 2016

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.

Ur. 1991 r. w Bydgoszczy. Absolwentka Pań-
stwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, 
dyplom obroniła wyróżniona oceną celującą. 
Jest studentką grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu, studia tymczasowo przerwała 
na rzecz realizowania swoich pasji i inspirujących 
podróży. Wykonuje malarstwo sztalugowe, syn-
tetyczne rysunki, grafiki w intensywnych jasnych 
barwach, fotografie, hand- made. Jej sztukę ce-
chuje pobudzająca kolorystyka, kubistyczna eks-
presja i kontrast. Prócz kubistycznego malarstwa 
i barwnych ilustracji, wykonuje wierne portrety 
z fotografii. Realizuje się głównie w malarstwie, 
wykorzystując przeważnie duże kwadratowe for-
maty. Artystka szuka wyrazu dla silnych emocji 
i wrażeń. Inspiracją są prace klasycznych plakaci-
stów i ilustratorów, a także współczesny design 
i rewolucje artystów street- artu. Jest laureatką 
wielu konkursów, odwiedza wystawy artystów 
znanych i nieznanych, również tych, których nie 
lubi. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy utrzymując 
się ze swojej młodej sztuki.

Everybody’s 
gone 
already 2012–6

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

Ur. w 1987 r. w Warszawie. 
W latach 2008–2012 stu-
diowała na Instytucie Sztuk 
Pięknych UMCS w Lublinie 
na kierunku malarstwo, gdzie 
zdobyła stypendium za wy-
bitne osiągnięcia artystyczne. 
Wzięła udział w wielu wysta-
wach zbiorowych oraz indy-
widualnych. Uprawia malar-
stwo, rysunek, ceramikę oraz 
instalację.

Jagoda 
Dziewanowska17

Diana Fict18
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Jesień 2015

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: Fil’15 oraz na odwrocie: PAWEŁ FIL „JESIEŃ” 2015

Ur. w 1988 r. w Zamościu. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom w pra-
cowni prof. ASP Grzegorza Bednarskiego w 2013 roku. Zajmuje się 
głównie malarstwem pejzażowym.

Paweł Fil19
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Arcanum ambulant 2016

technika własna, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p. d.: 
A. Fronczak 16

Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział 
w 39 wystawach indywidualnych, m.in. w Warsza-
wie, Toruniu, Koszalinie, Słupsku, Bydgoszczy, Wło-
cławku, Ciechocinku, Paryżu, Detroit, Chicago, a tak-
że w około 90 wystawach zbiorowych w Polsce i za 
granicą (Dania, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandia, 
Serbia, Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 
50 konkursów o charakterze ogólnopolskim, regio-
nalnym, jak również międzynarodowym. Na swoim 
koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia, a jego prace 
znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w instytu-
cjach państwowych i muzealnych.

Bryła nr 4 2015

akryl, suchy pastel, węgiel, płótno, 120 × 90 cm, sygn. 
na odwrocie

Ur. w 1988 r. W 2012 r. ukończyła z wyróżnieniem grafi-
kę w KSP w Kazimierzu Dolnym. Studia kontynuowała na 
UMCS (dyplom z aneksem z malarstwa – 2014). Stypen-
dystka rektora. Nagrody: I miejsce w konkursie na plakat 
promujący rozwój technologii gazu skroplonego, 2014; 
III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na 
ilustrację tekstów piosenek J. Przybory, 2012. Wyróżnie-
nia: VI Ogólnopolski Konkurs Satyrycznym Manufaktura 
Satyry, Żyrardów, 2015; CASSUBIA VISUALES, 2015; Aby 
każdy mógł powiedzieć: Wracam do domu!, 2013; Ma-
gia Dzielnicy Czterech Wyznań, 2013. Wystawy. 2015: 
24 Biennale Plakatu Polskiego, Katowice; BWA, Katowice; 
2. Międzynarodowe Biennale Plakatu Studenckiego, Ga-
leria Labirynt, Lublin; Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, 
Galeria ASP, Kraków; Satyrykon, Legnica; II Międzynaro-
dowy Konkurs Artystyczny Pejzaż Współczesny, Częstocho-
wa. 2014–2011: IV Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew, 
Galeria SOCATO, Wrocław; IV i VI Konkurs Malarski Zadra, 
Warszawa. W swoich obrazach podejmuje zagadnienia do-
tyczące człowieka i przestrzeni społecznej oraz kulturowej, 
w jakiej funkcjonuje na co dzień. Przedstawia to w sposób 
metaforyczny. Poprzez zastosowanie różnorodnych ukła-
dów form geometrycznych stara się stworzyć iluzję trójwy-
miarowej, abstrakcyjnej przestrzeni. W pracach występuje 
zróżnicowana materia malarska – zestawienie fragmentów 
laserunkowej podmalówki i węglowego szkicu z gęstą fak-
turą farby, obrazy cechuje zawężona gama barwna.

Andrzej Fronczak20

Iwona Gabryś21
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Landscape LX 2015 

olej, płótno, 150 × 120 cm, sygn. na odwrocie 

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Plastycznej. Studia odbył na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby ASP we Wrocławiu pod kierunkiem prof. M. W. Kuczmy, prof. J. Jaro-
szewskiego, prof. J. Merkla. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, assam-
blage. Uczestnik wielu wystaw i konkursów. Inspiruje się pejzażem, przyrodą 
i otoczeniem, które przetwarza na własny sposób. Prace artysty znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Bartosz Hoppe-Sadowski22 

Arquitectura e Interiores 2013

akryl, deska, 37 × 52 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Płocku. W roku 2006 ukończył LP im. M. Rościszew-
skiej w Płocku. W latach 2009–2012 pracował nad serią obrazów 
„Havana”. Główne inspiracje to architektura kolonialna, renesansowa, 

klimat starych historycznych miast, małych miasteczek. Tematami prac 
jest przestrzeń miejska i architektura oraz sceny rodzajowe z różnych 
stron świata.

Michał Janicki23 
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Symbioza 6 2015

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

Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humani-
stycznej 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 inspiruje się impresjonizmem, wyrażając 
emocje na obrazach przez połączenie intensywnych barw. Brał 
udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, w tym w zbioro-
wej wystawie w Londynie w 2014 roku.

Łukasz Jankiewicz24 

Anna Jarzymowska25 
Bez tytułu 2016

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

Ur. w Rybniku w 1988 r. 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.
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Postać 2015

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. l.d. oraz 
na odwrocie

Ur. w 1984 r. Absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego na wydziale filologicznym. Na 
przestrzeni lat eksperymentował z różnymi 
formami i technikami, nie tylko malarskimi, 
chcąc określić swoją artystyczną tożsamość. 
Nie trzyma się jednej metody i wciąż sięga po 
nowe sposoby przedstawiania ważnych dla 
siebie tematów. Obrazy najczęściej inspiro-
wane nurtem surrealistycznym przedstawiają 
człowieka jako istotę samotną i zniewoloną 
przez własne słabości. Dotychczas miały 
miejsce dwie wystawy autorskie: w Rybniku 
(2012) oraz w Zabrzu (2016).

Grzegorz 
Kamiński26 

Marta 2016

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

Artysta znany również jako 
„Kresopotomek Malowniś na 
diamentowym szlaku”. Zaj-
muje się działalnością o cha-
rakterze plastycznym odkąd 
pamięta. Rdzeniem jego twór-
czości jest malarstwo ścienne. 
Zajmuje się również rysunkiem 
i malarstwem sztalugowym. 
Bezpośrednio po ukończeniu 
edukacji podjął pracę złotnika. 
W malarstwie sztalugowym re-
prezentuje bezkompromisową 
odmianę surrealizmu symbo-
licznego, w życiu umiarkowany 
caravaggionizm.

Łukasz 
Kamiński27 



22

Moje smoki 2013

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: M. Kriger 
Kanownik oraz na odwrocie

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Nowym Wiśniczu, Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie na wydziale Edukacji Artystycznej. 
Brała udział w kilku ogólnopolskich wystawach 
i konkursach. Charakterystyczną cechą artystki jest 
ciągłe poszukiwanie nowych technik oraz brak 
ciągłości w pracy twórczej. Powstające w dużych 
odstępach czasu cykle różnią się od siebie diame-
tralnie, co dowodzi, że artystka ciągle poszukuje 
swojego źródła wyrazu. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich prac jest jednak dbałość o detale oraz 
soczysta paleta barw.

Wiosenność 2016

olej, szlagmetal, technika własna, 
płótno, 120 × 120 cm, sygn. p. d.: 
Alicja Kappa oraz na odwrocie

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

Maria Kanownik28

Alicja Kappa29 
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Miasto V 2015

akryl, płótno, 70 × 90 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 Karwowska30
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Grzegorz Klimek31 
Bez tytułu 2015

technika własna, płótno, 100 × 110 cm, sygn. l. g.

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
W l. 2008–2013 uczęszczał do wrocławskiej ASP, gdzie obronił dyplo-
my 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.
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Metropolizm 11 2016

akryl, płótno, 120 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Ar-
chitektury Wnętrz, dyplom z wyróżnieniem uzyskany w 2013 r. 
Aneks do dyplomu zrealizowany w Pracowni Malarstwa i Rysunku 
prof. Andrzeja Zwierzchowskiego. „Inspiracją do wielu prac jest ar-
chitektura, jej wpływ na otoczenie, detale, strukturalna różnorodność 

oraz przestrzeń w jakiej zawiera się dana bryła. Określana jest ona 
funkcją jaką pełni, na podstawie wizualnego odbioru jej wnętrz oraz 
ich wzajemnego położenia, można przedstawić zewnętrzny obraz 
formy architektonicznej.”

Renata Kluczyńska32
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Vassas 2015

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

Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu. Obecnie student na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek projekto-
wanie wstępne i grafika żurnalowa. Swoją twórczość ocenia mianem 
gestu pojednania z doczesnością. Jego obrazy to próba zrozumienia 

chwili. Podejmuje tematykę życia codziennego, inspiruje się licznymi 
podróżami, wykorzystuje często motywy obserwowanej przyrody. Pra-
ce artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. 
Wielokrotnie uczestniczył w wystawach zbiorowych.

Transfer to another level 2016

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

Mieszka i tworzy w Gdyni. Uważa, iż do właściwego odbio-
ru jego malarstwa nie jest konieczna znajomość biografii, 
gdyż ta ujawnia się niejako sama – przemawiając poprzez 
płótna językiem wyjątkowym, specyficznym i indywidual-
nym, a przecież jednak znanym i rozpoznawalnym. Dla ar-
tysty ważne jest, aby dzieło przemawiało do tego jedynego 
odbiorcy, choć w swoich pracach stara się podkreślać także 
uniwersalność przekazu, czyniąc odniesienia do doświad-
czenia ogólnoludzkiego, co pozwala zachować autentyzm 
przekazu, a także tworzyć dialog z odbiorcą. Jak twierdzi 
artysta – sztuka jest przeciwieństwem marketingu.

Kamil Kmiecik33

Piotr Ignacy 
Kopczyński34 
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Śniadanie u Tiffany’ego 2016

pastel, akryl, werniks, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na dole

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, na-
pięcie, 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 twórczości nie 
lubi rozmawiać, bo, jak mówi: „po to maluję, by widz sam mógł 
sobie je interpretować i opowiadać”. Autor i uczestnik wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg 
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.

Aleksander Korman35
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Paulina Korwin-Kochanowska36 
Na fali 2016

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

Ur. w 1984 r. Absolwentka łódzkiej ASP (Wydział Sztuk Wizualnych). 
Dyplom w Pracowni Grafiki warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego, 
aneks w Pracowni Fotografii prof. Leokadii Bartoszko (2009). Stypen-
dystka programu Erasmus w portugalskim Caldas de Rainha. Artystka, 
scenografka, współzałożycielka artystycznej Nieformalnej Grupy PUL. 
Tworzy scenografię do filmów fabularnych, przedstawień teatralnych, 
współpracuje także ze studentami łódzkiej szkoły filmowej. Bierze 
czynny udział w wystawach zbiorowych, festiwalach, warsztatach 

międzynarodowych, prezentując grafikę, fotografię, malarstwo, in-
stalacje, a także ceramikę. Wybrane wystawy: „Will I be missed?”, 
Künstlerhaus Wiedeń, 2013; „My spadkobiercy? ”, Galeria Kobro ASP, 
Łódź, 2011; Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozow-
nia, Toruń, 2010; „może morze”, Café Foto Club 102, Łódź, 2010; 
Międzynarodowe warsztaty, projekt artystyczny R.I.V.E.R, Centrum 
Sztuki: Galeria Nowa Przestrzeń, AHE, Łódź, 2010.
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Dekonstrukcja twarzy 2016

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

Ur. w 1976 r. Absolwent ASP w Katowicach, gdzie obecnie jest wykła-
dowcą. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2005 r. w Pracowni Ma-
larstwa prof. Z. Blukacza, dyplom dodatkowy z projektowania plakatu 
w Pracowni prof. R. Kalarusa. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora w dzie-
dzinie sztuk pięknych. Wielokrotny stypendysta i laureat konkursów, 
m.in.: nagrodzony na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie 
na Słowacji (2012), wyróżniony na 39. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień (2009), wyróżniony na Festiwalu Plakatu w Krakowie (2005). 
Jest autorem 13. wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem ponad 
100. wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Piotr Kossakowski38 

Aglomeracja XXXV 2015

olej, płótno, 46 × 61 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1989 r. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pra-
cowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni 
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni 
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynaro-
dowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014; 
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch, 

Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format” 
w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, 
Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/
Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna 
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna 
„Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa in-
dywidualna „Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.

Juliusz Kosin37 
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Ślady 2014

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

Ur. w Giżycku. Studiowała na ASP w Poznaniu. Dyplom obroniła w pra-
cowni prof. J. Jagielskiego (1993 r.). Pracuje w Galerii CKiS – Wie-
ża Ciśnień w Koninie, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. 
W 2011 r. wyróżniona przez Prezydenta odznaką honorową „Za zasługi 
dla miasta Konina”. Uprawia malarstwo sztalugowe. Jest też kuratorką 
plenerów malarskich. Od 2013 r. we współpracy z ABC Gallery w Po-
znaniu organizuje Międzynarodowe Plenery Artystyczne Summer Jam. 
„We własnej twórczości konsekwentnie używa malarstwa olejnego 
do przetwarzania świata emocjonalnego własnego wnętrza na abs-
trakcyjne, ekspresyjne kompozycje. Podkreśla wielką wagę emocji jako 
punktu wyjścia, jednak dążąc do wyrafinowania formy, zawęża gamę 
kolorystyczną. Malowanie jest dla niej procesem rozważania powstającej 
na płótnie sytuacji by z niej „uchwycić jedną myśl”. Ogranicza kolor, 
pozostawiając kontrast, by syntetyzować duży ładunek emocjonalny 
w formę wyciszoną i uproszczoną”.

Izabela Kostiukow39

Karolina Kucharska40 
Papuga 2016

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1980 r. Mieszka i tworzy w Warszawie. Malując nie używa pędz-
li, jedynie szpachelki. Swym pracom nadaje wyrazistość za pomocą 
węgla i pasteli. Brała udział w wystawach w Służewieckim Domu 
Kultury i Domu Kultury Imielin.
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Lubisz, kiedy pada deszcz... 2013

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

W 2000 r. ukończyła pedagogikę specjalną, a w 2012 r. 
edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na 
UMCS w Lublinie. Dyplom artystyczny „W drodze …” 
obroniła pod kierunkiem dr hab. K. Rumowskiego. Jest 
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plasty-
ków w Lublinie. Od 2000 r. nauczycielem w Zespole Szkół 
w Łomazach. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – 
Cisza w dźwięku, Galeria Inter Libros, Biblioteka Miejska 
w Puławach; 2014 – Bieguny zdziwienia, Galeria Podlaska, 
Biała Podlaska; 2014 – Galeria ES, Międzyrzec Podlaski. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – IV Międzynarodowy 
Przegląd Sztuki ALTERNATYWY 33, Ostrów Wielkopolski; 
2014–2015 – W poszukiwaniu piękna, wystawa Stowarzy-
szenia Nauczycieli Plastyków, Galeria Jednej Ściany – GOK, 
Zakrzówek oraz Janowski Ośrodek Kultury, Janów Lubelski. 
Wybrane wystawy pokonkursowe: 2015 – VII Ogólnopolski 
Konkurs Rysunku Węglem, Łęczna; 2015 – 5. Międzyna-
rodowy Konkurs na Rysunek im. Andriollego, Nałęczów; 
2015 – 8 Międzynarodowe Biennale Twórczości Artystycz-
nej Nauczycieli, Tarnów; 2015 – VII Ogólnopolski Konkurs 
Malarski Triennale z Martwą Naturą BWA, Sieradz. Nagrody: 
2013 – medal „ZASŁUŻONY DLA POWIATU BIALSKIEGO”; 
2012 – I miejsce w konkursie organizowanym przez Dom 
Kultury w Rybniku-Boguszowicach „Zapachy życia”.

Japanese Bride III 2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.g.: MK oraz na 
odwrocie

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

Dorota Kulicka41 

Marta Kurczyńska42 
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W zapomnieniu 2015

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

Studentka II roku malarstwa na ASP w Gdańsku w pracowni dr hab. 
K. Polkowskiego. Wciąż odkrywa swoje nowe oblicza i stara się od-
najdywać sens w bezsensie różnych egzystencjalnych i twórczych 
zachowań, zjawiskach i materii. Najciekawsze obrazy maluje nocą, 
inspiruje się księżycem i ubranym w abstrakcję wszechświatem. Jak 
sama mówi: „Maluję emocjami”. 2015: wystawa zbiorowa w SCKu, 
Galeria A; 2015: stypendium malarskie „Indeksy Neptuna”; 2015: 
współudział w projekcie filmowo-fotograficzno-malarskim „Jedziemy 

po wolność Fiatem za światem”; 2014: wystawa zbiorowa Staro-
gardzkich twórców w domu kultury Annaborg w Hillerød w Danii; 
2013: indywidualna wystawa malarska w Cafe Anka w Starogardzie 
Gd.; 2014: wystawa zbiorowa „Kawiarenka pod Gwiazdami” w SCKu; 
2014: stypendium artystyczne Fundacji Okolice Kultury; 2013: Aukcja 
charytatywna w I LO w Starogardzie Gd.; 2013: główna nagroda 
w ogólnopolskim konkursie firmy HP na projekt kartki walentynkowej.

Martyna Lorbiecka43 



33

Biały nosorożec 2016

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.

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

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

Sylwia Łyczko-Zielony44
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White butterfly 2016

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. l.d. monogramem RENMAG oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod 
kierownictwem A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa i tka-
niny artystycznej. W l. 2002–2006 studiowała na Wydziale Sztuki 
UR. Ukończyła specjalizację malarstwo w pracowniach prof. S. Bia-
łogłowicza 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. Wybrane wystawy: 2015 
– Wystawa zbiorowa, Akademicki Klub Żak, Lublin; 2015 – Wysta-
wa 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 Magda45 



35

Oczekiwanie 2015

olej, płótno, 40 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lubli-
nie, inspiracje do swojej twórczości czerpie z natury, 
a siłą jej malarstwa jest intensywny kolor i faktury, 
zajmuje się szeroko pojętym malarstwem (olej, szkło, 
ubiory), pracą instruktorską w zakresie sztuk plastycz-
nych, organizuje wernisaże, międzynarodowe plenery 
malarstwa i wystawy.

Marzena  
Mazurek-Jędrak47 

Muzeum XXVIII 2016

olej, płótno, 70 × 100 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 Maliborski46 
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Świętokrzyska 2016

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

Ur. w 1978 r. Mieszka w Warszawie, gdzie tworzy w technice olej-
nej. Zafascynowany przestrzeniami miejskimi i próbujący uchwycić ich 
atmosferę. Przez wiele lat zajmował się grafiką cyfrową i fotografią.

Arkadiusz Mężyński48 
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Prześwit 2015

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

Ur. w 1989 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego – Sztuki Wizualne. Dyplom z wyróżnieniem w 2015 
roku w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Pod-
czas studiów członek Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego 
„Razem”. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych: „Pomiędzy”, 
Wypożyczalnia Muzyczna WiMBP – Rzeszów (2015); „Nieobecność”, 
Pub – Galeria „Stara Drukarnia” – Rzeszów (2013–14); „W drodze”, 
Galeria pod ratuszem – Rzeszów (2013); „Malarstwo i rysunek”, Sa-

morządowy Ośrodek Kultury i Sportu – Chorzelów (2005) oraz brał 
udział w kilkudziesięciu zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień m.in.: 
I nagroda w kategoriach: malarstwo, rysunek – I Konkurs Miniatury 
Plastycznej „W krainie industrii” (2012), Nagroda Dyrektora Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu – II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM 
UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH „Szymbark 2013” (2013). 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz metaloplastyką.

Michał Mieszkowicz49
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Strażnicy z cyklu Śniło mi się 2015

olej, płótno, śr. 30 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1984 r. w Ostrówku (woj. lubelskie). W 2008 roku ukończone 
studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróż-
nieniem z malarstwa pod kierunkiem K. Bartnika, nagrodzony nagrodą 
Rektora. Mieszka i pracuje niedaleko Lublina. Nagrody i osiągnięcia: 
2015, 2014 – Stypendium Marszałkowskie w dziedzinie twórczości 
artystycznej; 2008 – Wyróżnienie dziekańskie w konkursie Autograf, 
Lublin; 2006 – Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie studenc-

kim Autoportret, Stalowa Wola; 2006 – Finałowa 100, Obraz Roku 
2005, Warszawa. Wystawy indywidualne: 2015 „Śniło mi się”, malar-
stwo, Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 2009 „I love You…” malarstwo, 
Galeria Biała, Lublin; 2008 „Deja vu”, malarstwo, Galeria Es, Między-
rzec Podlaski; „Deja vu”, malarstwo, Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 
2007 „Między nami”, malarstwo; Galeria Podlaska, Biała Podlaska.

Angelika Milaniuk-Mitruk50 
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Pastelowa melancholia 2016

olej, akryl, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p. d.

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 Misztal51
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Sam 2015

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: MICHAŁ MROCZKA „SAM” 2015 oraz na odwrocie

Ur. w 1984 r. w Lipnicy na Podkarpaciu. Tworzy i mieszka w War-
szawie i Gdyni. W 2004 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Rzeszowie ze specjalizacją snycerstwo. W 2009 uzyskał 
dyplom z malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. 
Od 2015 szczęśliwy ojciec małej Zuzi. Od 2007 roku współtworzy 
grupę artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. Od 2010 jest 

współzałożycielem autonomicznej lubelskiej galerii Kamienica Cu-
dów. Należy do Stowarzyszenia Pracownia Otwarta w Lublinie. Jest 
współtwórcą makiety śródmieścia przedwojennej Warszawy w Teatrze 
Kamienica. Laureat Złotego Liścia Retro Nagrody Specjalnej Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za propagowanie okresu 20-lecia 
międzywojennego.

Michał Mroczka52 
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Canyon 2015

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Prace artysty (ur. 1993) pozostają inspirowane otaczającym 
światem i jego tworami, dają poczucie wolności interpretacji 
włożonych w półświadome ramy skojarzeń i symboli. Posłu-
guje się wieloma technikami, ponieważ uważa, że poznanie 
kreuje świadomość, a świadomość – wolność i możliwo-
ści. Studiuje Architekturę na Politechnice. Działa również 
jako grafik i ilustrator. Na swoim koncie ma kilka wystaw 
zbiorowych, udział w aukcji charytatywnej WOŚP, na której 
zlicytowana została akwarela autorstwa artysty, współpracę 
z Ministerstwem Obrony Narodowej przy przygotowywaniu 
albumu na temat zabytków wojskowych oraz materiałów 
promocyjnych w postaci opracowań graficznych dla Biura 
Infrastruktury Specjalnej MON.

N Rhoyk53 

Maki 2016

akryl, płótno, 
80 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

Zajmuje się malarstwem, 
grafiką i aranżacją 
przestrzenną wystaw. Jest 
absolwentką gdańskiej 
ASP, gdzie skończyła wy-
dział Edukacji Artystycznej 
i Animacji Kultury. Jej pra-
ce można było obejrzeć 
na kilkudziesięciu wy-
stawach, zarówno zbio-
rowych, jak i indywi-
dualnych, w kraju i za 
granicą (m.in.: w Szwe-
cji, Niemczech i Japonii). 
W 2013 r. była laureatką 
I Triennale Sztuki Pomor-
skiej, organizowanego 
przez Państwową Galerię 
Sztuki w Sopocie. Od 
wielu lat ważne miejsce 
w jej dorobku zajmuje 
malarstwo marynistycz-
ne, aktywnie wspiera 
działania stowarzyszenie 
Marynistów Polskich.

Agnieszka Nagórska54 
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Polne kwiaty 2013

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. l. d.

Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na 
Wydziale Malarstwa Charkowskiej Państwowej Akade-
mii Projektowania i Sztuk Pięknych w l. 2006–2012. 
Od 2012 roku jest członkiem Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na 
Ukrainie. Wystawy indywidualne: 2009 – „Wędrówki 
landszaftami”, Kirowograd, Ukraina; 2010 – Kremen-
czug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybra-
ne wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza Ukraina”, 
Dniepropietrowsk, Ukraina; VII Biennale Akwareli Kry-
mu, Simferopol, Ukraina; 2009 – 165-lecie I.J. Riepina, 
Charków; „Jedno źródło – różne ruczaje”, Kirowograd, 
Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow 
festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina; 
2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, 
Bośnia i Hercegowina; XXXI Międzynarodowa Wysta-
wa Małych Form Graficznych, Cadaques i Barcelona, 
Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.

Miasto 2015

olej, pótno, 
80 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie

Artystka pochodząca 
z Jaworzna. Ukończyła 
częstochowską Akade-
mię im. Jana Długosza. 
W swoich pracach kła-
dzie nacisk na zagad-
nienie wpływu koloru 
na formę i treść.

Maria 
Niekrasowa55

Anna Noszczyńska56 
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Jazz 2016

akryl, płótno, 
100 × 160 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1979 r. w Sando-
mierzu. Od zawsze pa-
sjonowało go malarstwo 
i odkąd pamięta próbował 
swoich sił w tej dziedzinie. 
Samouk, wciąż dopraco-
wuje i rozwija swoje tech-
niki, szukając tej optymal-
nej. Na swoim koncie ma 
około kilkaset prac, które 
znalazły swoich odbior-
ców i fanów. Jego ma-
rzeniem od zawsze było 
zaistnienie w kręgu ludzi 
wybitnych i bycie zauwa-
żonym jako artysta, oraz 
możliwość utrzymania się 
ze sztuki, bo to ona daje 
mu największe spełnienie.

Nad morzem 2015

olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d.

Graficzka, malarka, menedżer kul-
tury, kuratorka. Studia na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu na Wydziale Pedagogiczno 
Artystycznym w Kaliszu. Dyplom 
magistra sztuki w Pracowni Grafiki 
Warsztatowej w 2008r. Malarstwo 
w pracowni prof. Jarosława Kozłow-
skiego. Studia podyplomowe Marke-
ting Kultury w Instytucie Stosunków 
Międzynarodowych Wydziału Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Warszawskiego, Muzeal-
nicze Studia Kuratorskie w Zakresie 
Prezentacji Sztuki Współczesnej, 
Instytut Historii Sztuki Uniwersy-
tet Jagielloński. Pomysłodawczyni 
i założycielka Klubogalerii FRAJDA 
w Kaliszu, Something SpecialDesign 
– ceramicznej pracowni projektowej. 
Obecnie prowadzi Galerię Sztuki 
Współczesnej w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym w Gdy-
ni. Autorka wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, projektów kuratorskich, 
m.in. Szczytu Bohaterów w krakow-
skim Bunkrze Sztuki prezentujących 
sztuke współczesną 30 najlepszych 
polskich artystów m.in. Zbigniewa 
Libery, Pawła Althamera, Wojtka 
Bąkowskiego, Olafa Brzeskiego, Jo-
anny Rajkowskiej i innych.

Mirosław Nowiński57 

Agnieszka 
Pawłowska58 
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Berek 2015

akryl, płótno, 50 × 70 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 Pelipas59 
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Na Roztoczu 11 2013

akryl, płótno, 60 × 90 cm, syg. p. d.

W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wycho-
wania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom 
z grafiki obronił w pracowni druku płaskiego 
prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się 
rysunkiem i malarstwem. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach prywatnych 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-Białej. W 1997 r. 
stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia Arty-
stycznego Matt Roberts Arts w Londynie. Uczest-
nik kilkudziesięciu wystaw w Polsce, Niemczech, 
Litwie, Włoszech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, 
Australii i Tajlandii. W 2010 r. laureat Certyfikatu 
Najwyższej Jakości (Honorary Certificate of the Hi-
ghest Quality – Short List) VII Międzynarodowego 
Biennale Rysunku w Pilznie. Otrzymał kilkanaście 
nagród i wyróżnień za twórczość w dziedzinie 
rysunku i malarstwa w konkursach ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Dariusz Piekut60 

Lis 2016

olej, płótno, 30 × 21 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwentka wydziału Malarstwa i Gra-
fiki ASP w Gdańsku. Dyplom z malarstwa 
w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszew-
skiego. Zajmuje się malarstwem olejnym. 
W swoich obrazach łączy realistyczną techni-
kę 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 Sztu-
ka, Art&Business.

Marta Piórko61 
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Wyspa niedźwiedzi 2016

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

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu Dolnym, które ukończył 
z wyróżnieniem. Studia magisterskie na Wydziale Malarstwa kra-
kowskiej 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 malar-
skim. 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 styli-
styce, inspirując się poszczególnymi epokami w sztuce. Najchętniej 

uprawia malarstwo pejzażowe w technice olejnej, ale także pastisze 
i kopie obrazów dawnych mistrzów. Zajmuje się konserwacją ma-
larstwa sztalugowego i ściennego. Autor multimedialnego projektu 
artystycznego SOCIAL ART. Współpracuje z galerią Ether w Warszawie. 
W l. 2011–2014 r. uczestniczył w pracach konserwatorskich wielu 
obiektów, m.in. w Kolegiatcie w Łasku, Bazylice Dominikanów w Lu-
blinie, Belwederze, płockiej Małachowiance (nagroda najlepszej pracy 
konserwatorskiej 2014 r.).

Jakub Podlodowski62 
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Elementy kobiety 2015

olej, płótno, 115 × 75 cm, sygn. p. d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy 
w Belgii. Absolwent Wydziału Sztuki UR, na którym uzy-
skał dyplom w pracowni malarstwa prof. S. Białogłowi-
cza. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz grafikę. 
Główną tematyką obrazów są portrety, które w sposób 
niejednoznaczny zestawia z różnymi elementami. Inspira-
cje czerpie z obserwacji ludzi, ich zachowań, problemów, 
marzeń oraz codzienności. Artysta w swoich pracach łączy 
ze sobą mocne plamy oraz zdecydowane kształty. W ma-
larstwie poszukuje prostoty i harmonii oraz indywidualnych 
wartości. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa in-
dywidualna, Dom Polski, II deptak Polonii w Belgii, Bruksela; 
2014 – wystawa indywidualna, Teatr Juliusza Słowackiego, 
Kraków; 2013 – wystawa indywidualna, Art Bar 25, Kraków.

Paweł Porada63 

Ptasie figle II 2016

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. l.d. oraz na 
odwrocie

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

Joanna Półkośnik64 



48

Zespolenie VI 2015

olej, płótno, 100 × 80 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 Fe-
stival 2015. Obecnie studiuje w Instytucie Eduka-
cji Artystycznej APS w Warszawie. Pracuje twór-
czo głównie w dziedzinie malarstwa, wykorzy-
stując technikę olejną, akrylową i akwarelową. 
Zajmuje się również grafiką, rzeźbą i rysunkiem. 
Głównym tematem prac artystki jest człowiek.

Szczęście wędkarza 2015

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

Ur. 1988, absolwentka kulturoznawstwa oraz architektury wnętrz. 
Na co dzień mieszka i pracuje we Wrocławiu. Stypendystka Telewizji 
Polskiej (pierwsza nagroda 7000 zł w pierwszej edycji programu 
„Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka” w dziedzinie 
sztuki plastyczne). Kilka wystaw zbiorowych oraz wystawa indywi-
dualna. W swojej sztuce łączy malarstwo figuratywne, które jest 
najlepszym nośnikiem metafory, z elementami abstrakcji budującej 
emocje oraz wywołującej wrażenia pozawerbalne. Twórcze i ekspe-
rymentalne podejście owocuje tym, że każdy obraz jest unikalnym 
nośnikiem nowych pomysłów, koncepcji, idei.

Olga Prokop- 
-Miśniakiewicz65

Agnieszka 
Romanowska66
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Imaginarium I 2016

akwaforta, akwatinta, papier, 90 × 56,2 cm

Absolwentka Wydziału Artystycznego, Edukacji Artystycznej w zakre-
sie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom licencjacki 
obroniła w 2013 roku. W 2012 roku uczestniczyła w wymianie stu-
denckiej ERASMUS w Hiszpanii na Uniwersytecie Castilla- La Man-

cha. Przez rok 2013/2014 była studentem Grafiki na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. Od 2014 jest studentem Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki.

Żaneta Rzepa67
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Intermezzo 2016

akryl, płótno, 110 × 160 cm, sygn. na odwrocie

W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa PAT w Krakowie 
pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego. 
W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na Politechnice Krakow-

skiej z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiek-
tów Sakralnych. Uczestniczył w wielu krakowskich wystawach oraz 
w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie w 2007 r.

Pola winogronowe 2016

linoryt, papier, 60 × 60 cm

Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie w rodzinie 
artysty. W l. 2002–2008 studia na Wydziale Grafiki 
Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki w Char-
kowie. Od 2012 r. członek Narodowego Związku Ar-
tystów Ukrainy. Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Rosji, Szwajcarii, Australii, Francji, 
Hiszpanii i na Ukrainie. Uczestnik wielu wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych.

Dominik Smolik68 

Artem 
Smorodin69 
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Sen o Kazimierzu M. 2016

relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (ma-
larstwo, informel, fotografia) Prace w zbiorach Mu-
zeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych. 
Od początku lat 70-tych związany ze sztuką i śro-
dowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomy-
słodawca i współorganizator 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. Współwłaści-
ciel podziemnego wydawnictwa Zakaz Zawracania 
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 In-
stytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczaso-
wą siedzibą w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały 
wysłane zbiory i dokumentacja Galerii Czyszczenie 
Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały 
przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi, w 2011 r. zosta-
ły zaprezentowane wraz z pracami Adama Paczkow-
skiego i Radosława Sowiaka na Wystawie Czyszcze-
nie 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, ma-
larstwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazimierzu M.” 
w Centrum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheń-
skiej) projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: 
Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak70 

Zima 1 2015

olej, płótno, 40 × 140 cm, sygn. na odwrocie

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

Magdalena Stano71 
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Dogonić sen 2016

akryl, technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p. d.: M. Stern

Ukończyła Wydział Sztuki Krakowskiej Akademii Pedagogicznej (dy-
plom z malarstwa – w pracowni dr. Aleksandra Pieńka). W l. 2000–
2010 brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Obecnie kontynu-

uje indywidualną pracę twórczą, oddając się głównie malarstwu oraz 
okazjonalnie, projektowaniu scenografii do przedstawień teatralnych.

Mirella Stern72 
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Spotkanie 2015

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.

Absolwentka katowickiej ASP (2014), kierunek grafi-
ka warsztatowa. Dyplom magistra sztuki z litografii 
i malarstwa.

Robal 2015

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p. d.: D. Sz.

Ur. w 1973 r. w Gołdapi, gdzie mieszka i maluje. W swojej 
twórczości podejmuje często tematykę florystyczną utrzy-
maną w konwencji hiperrealistycznej.

Aneta Sznura73 

Dorota Szurc74 
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Wędrówka 2014–1015

olej, płótno, 120 × 60 cm, sygn. p. d.

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej. Warsztat 
malarski doskonaliła na stypendium w Wiedniu. Artystka po-
szukuje niecodziennych form prezentacji. Interesuje ją łączenie 
sztuki z architekturą, kreowanie przestrzeni w niekonwencjonal-
ny sposób, poszukiwanie miejsca dla obrazów w nowoczesnych 
wnętrzach. Maluje ekspresyjne obrazy, szukając inspiracji w deta-
lach zaczerpniętych ze świata roślin. Artystkę zachwycają kwiaty 
przeskalowywane do olbrzymich rozmiarów, wyrwane z kontek-
stu, co nadaje pracom pierwiastek abstrakcyjny. Współpracuje 
z architektami w kraju i zagranicą. Obrazy artystki znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Europie: Norwegii, Niemczech, Au-
strii, a także w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką wystaw 
indywidualnych: 2013 – Galeria Tab, Warszawa; 2012 – Galeria 
Ars Nova, Łódź. Wybrane wystawy zbiorowe: 2011 – Miejski 
Dom Kultury, Opoczno; 2004–2009 – Ars Nova, Łódź; 2001–
2011 – Novotel, Warszawa; 1990–1992 – Wiedeń; 1988 – Drei 
Generationen, Berlin; 1987 – Polen Zentrum, Berlin.

Pątniczki 2016

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

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

Mariola 
Świgulska75

Tomasz Tajak76 



55

Fragment 353 2016

akryl, technika własna, płótno, 50 × 50 cm 
(w ramie: 55 × 55 cm), sygn. p. d.: S.J.K Tomalak 
oraz opisany na odwrocie

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez pro-
fesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. 
Działalnością plastyczną zajmuje się od 1975 r. Przez 
szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe, 
a następnie nurt zbliżony do realizmu fantastyczne-
go. Od 2000 r. coraz częściej skłania się w stronę 
abstrakcji. Nieustannie eksperymentuje, stosując au-
torskie techniki i technologie. Swój warsztat opiera 
na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pa-
stach fakturowych, w skład których wchodzą mielo-
ne minerały i materiały stosowane w budownictwie. 
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając 
po technikę kolażu, dzięki czemu prace uzyskują 
zróżnicowaną powierzchnię. Brał udział w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: 
2015 – Agora Gallery, Nowy Jork; 2014 – IV Mię-
dzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”, 
Łódź; 2013 – VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, 
Nowy Sącz; 2013 – VII Międzynarodowe 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 Pa-
łacu Królikarnia – Oddziale Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Ponadto Artysta jest finalistą konkursu 
Art&Business na „Obraz Roku 2004” oraz laureatem 
II Konkursu Malarskiego „Zadra” 2009.

Menino em 
bicicleta 2016

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

Absolwent Wydziału Artystyczne-
go UMCS w Lublinie. W 2000 r. 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem 
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 Trójmia-
stem. Uczestnik wystaw indy-
widualnych: Galeria 31; Lublin, 
Karczma Złoty Osioł, Lublin oraz 
zbiorowych: „Autograf 2001”, 
Teatr Osterwy, Muzeum Lubel-
skie; „Polsk Konst”, Malmö. Prace 
artysty znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Szkocji 
i Niemczech.

Stanisław 
Tomalak77 

Andrzej 
Tuźnik78 
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The Hot VI 2016

akryl, płyta HDF, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie certyfikatem autentyczności

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest stypendystką Fundacji Joana 
Miro (Hiszpania), laureatką IV edycji programu stypendialnego Młoda 
Polska MKiDN i stypendystką MKiDN. Uczestniczyła w wielu wysta-
wach indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezenta-
cji 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, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych. 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 nie-
konwencjonalne techniki graficzne.

Viola Tycz79 
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Szkwał 2016

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

Absolwent PLSP w Białymstoku oraz Wy-
działu Architektury Politechniki Białostoc-
kiej. Obecnie adiunkt na WBiIS PB. Z po-
wodzeniem uprawia zawód architekta, 
a jego projekty znajdują oddźwięk w kra-
ju i na świecie (m. in. w Szkocji i Arabii 
Saudyjskiej). Laureat wielu konkursów 
architektonicznych i wystaw. Zawodo-
wo specjalizuje się głównie w zabudo-
wie jednorodzinnej i tu uzupełnieniem 
architektury jest sztuka. W sposób płynny 
łączy ją z malarstwem, a tematyka obra-
zów powiązana z autorskim projektowa-
niem, znajduje spełnienie w całościowym 
postrzeganiu przestrzeni. Z racji zainte-
resowań teoretycznych i praktycznych 
architekturą, zagadnienia sztuki stają 
się w dużej części polem jego pracy na-
ukowej i kierunku, w który upatruje swój 
dalszy rozwój.

Tureckie  
śniadanie II 2015

akryl, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. p.d.: S.Wojtysek 2015 oraz 
na odwrocie

W latach 2000–2006 uczęszczała 
do Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka 
Malczewskiego w Częstocho-
wie – specjalizacja jubilerstwo. 
Studiowała w Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie w la-
tach 2006–2011, gdzie obroniła 
dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni malarstwa prof. Wernera 
Lubosa (2011). Zajmuje się ma-
larstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Prace artystki znajdują 
się w zbiorach prywatnych i muze-
alnych, w kraju i za granicą. Brała 
udział w wystawach zbiorowych: 
14. Festiwal Sztuki Wysokiej 2013 
– „To, co Cię napędza...” Galeria 
Sztuki Użytkowej Stalowe Anioły, 
Bytom (2013), 1st International 
Art. Symposium – Kolto (Colta), 
Rumunia (2011), Wystawa po-
plenerowa Hadle Szklarskie 2009 
– „Zaczyn sztuki”, Galeria Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania, 
Rzeszów (2009–10), Wystawa po-
dyplomowa, Gaude Mater, Często-
chowa (2006).

Sławomir 
Wojtkiewicz80 

Sonia 
Wojtysek81 
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Słoneczna 
dziewczyna 2015

olej, płótno, 81 × 65 cm, 
sygn. l.d.: T.Wojtysek ’15 oraz 
na odwrocie

Ur. w 1983 r. w Częstocho-
wie. 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 sty-
pendystą Prezydenta Miasta 
w dziedzinie plastyki. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem 
i projektowaniem graficznym.

Okno 2016

olej, płótno, 90 × 110 cm, 
sygn. l.d.

Absolwent ASP w War-
szawie. Uprawia malar-
stwo, 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 90-tych tworzył 
w nurcie realizmu fanta-
stycznego. Wielokrotnie 
publikował prace na ła-
mach miesięcznika Fanta-
styka oraz Nowa Fantastyka 
w latach 1987–1990.

Tomek 
Wojtysek82

Andrzej 
Wroński83 
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Blow 2016

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

Obecnie student ASP w Warszawie na wydziale Grafiki. Absolwent 
Realizacji TV na wydziale operatorskim PWSFTViT w Łodzi, Kulturo-
znawstwa w Warszawie, były student ASP w Poznaniu na wydziale 
Multimediów. Prace artysty to przede wszystkim ekspresja z domieszką 

czarnego poczucia humoru, formą nawiązujące do estetyki street-artu, 
nowego ekspresjonizmu czy Art Brut. Artystyczne pola działań to ma-
larstwo, film, sztuka wideo. Na swoim koncie posiada kilka malarskich 
wystaw indywidualnych oraz udział w licznych aukcjach Młodej Sztuki.

Paweł Zakrzewski84
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