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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 24 KWIETNIA
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R E G U L A M I N  A U K C J IZ L E C E N I E  L I C Y T A C J I

36 AUKCJA ∙ 2 MAJA 2014 ∙ GODZ. 19
SOPOT ∙ SOPOCKI DOM AUKCYJNY ∙ BOH. MONTE CASSINO 43

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem na numer (58) 341 54 56 lub e-mailem modern@sda.pl) 
do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

 Imię i nazwisko
 

 Dokładny adres
 

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

       	 SDA	gwarantuje	poufność	danych	osobowych.

Proszę	o	licytację	następujących	pozycji:

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 w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się na 
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.

  Imię i nazwisko             data, podpis

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważ-
nioną zwaną dalej Aukcjonerem.

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wyco-
fania z licytacji bez podania przyczyn.

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

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

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formu-
larz dostępny w katalogu, w siedzibie SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). 
W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt 
w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie 
przez telefon.

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

8. Wszystkie obiekty na aukcji Młoda Sztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem 
cena minimalna, poniżej której SDA nie może sprzedać obiektu.

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

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

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

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny 
powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po do-
konaniu pełnej zapłaty.

13. Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie 
Kupującego może wysłać je na jego koszt. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
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Vanity fair, akryl, płótno, 73 cm x 92 cm

Turbo zawtrak, akryl, płótno, 70 cm x 100 cm

Persona non grata, akryl, płótno, 100 cm x 70 cm

Fruits of the northern seas, akryl, płótno, 90 cm x 90 cm

Szał barwnych ciał, akryl, płótno, 120 cm x 80 cm

39

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. 
Dyplom uzyskała w 2008 r. w pracowni Grafiki Warsz-
tatowej prof. K. Wawrzyniaka. Na co dzień zajmuje się 
malarstwem, grafiką i rysunkiem. W 2006 r. uczestni-

czyła w warsztatach graficznych w Centrum Grafiki Artystycznej 
„Kaus” w Urbino we Włoszech, gdzie w 2007 r. otrzymała mie-
sięczne stypendium. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych: 
„Urbino z wiszącego ogrodu”, Galeria Bałucka w Łodzi, 2007 r.; 
„Grafika studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi z lat 2003–2008”, ASP Katowice, 2008 r.; „Urbino – 
miasto grafiki”, Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, 2008 r.; 
„ASP rocznik 2008 – najlepsze dyplomy” Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, 2009 r.; „Grafika studentów Pracowni 
Technik Wklęsłodrukowych z lat 2003–2010”, Galeria Kobro 
w Łodzi, 2010 r. We wrześniu 2011 r. otrzymała nominację do na-
grody w XXIV Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej 
i Exlibrisu w Ostrowie Wielkopolskim.

TEMAT I INSPIRACJE

Tematów nadal poszukuję, ale jednym z motywów powtarzają-
cych się jest kobieta. W przedstawionych „sesjach” pokazuję 
kobietę z epoki, która wciela się w rolę rybaka, turystki, gwiaz-
dy, bohaterki, wyrachowanej i wyuzdanej, przez co przełamuję 
kulturowy stereotyp kobiety. Inspiracje czerpię często ze świata 
mody. Przedstawiam stylizacje, które bazują na kontraście 
niepasujących do siebie wzorów i kolorów. Odważne i piękne 
ubrania zaprezentowane przez modelki pokazane są w wielu 
ciekawych, różnych miejscach i podkreślają śmiałość kreacji. 
Ta swobodna zabawa konwencją pozostawia niezapomniane 
wrażenie na odbiorcy. Kobieta przedstawiona w moich obra-
zach wybiera pełnię wolności i siebie jako ostateczny punkt 
odniesienia. Jest samowystarczalna i funkcjonuje tak jak chce. 
Każdy człowiek jest inny, a jednak stereotyp kobiety funkcjo-
nuje, bo został utrwalony według tradycji na niepełnej i nie-
prawdziwej wiedzy. Odbiegam od tego szablonowego myślenia 
i przedstawiam kobietę taką, jaką chciałaby być, stanowiąc 
autorytet dla wielu kobiet.

CZERŃ	A	KOLOR

W kulturze japońskiej czerń jest symbolem szlachetności, wieku 
i doświadczenia, w innych kulturach oznacza: luksus, elegan-
cję i tajemniczość. Czerń, która często pojawia się w moich 
obrazach współgra z innymi kolorami, powodując, że barwy 
wydają się jaśniejsze. Czerń służy podkreśleniu nastroju pracy 
i zaakcentowaniu wybranych elementów dzieła. Kolor natomiast 
spełnia tu funkcję ekspresyjną i dekoracyjną. Jest środkiem 
sprzyjającym ożywieniu, uatrakcyjnieniu obrazu. Dzięki temu 
zestawieniu, dialog barw „miesza w naszej głowie” i pozwala 
na utrwalenie jego widoku pod powiekami █

PAULINAZALEWSKA
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1 KATARZYNAURBANIAK

Bez tytułu 2011
olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Katarzyna Urbaniak 2011

Absolwentka Liceum Plastycznego im. P. Michałowskiego w Rzeszowie (2006 r.). W 2011 r. ukończyła 
także Wydział Artystyczny na UMCS w Lublinie na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych. Od przeszło dziesięciu lat poszukuje i próbuje nowych form wyrazu. Zajmuje się głównie 
malarstwem olejnym, ilustracją książkową i projektowaniem graficznym. Uczestniczka kilku wystaw 
zbiorowych i indywidualnych z zakresu malarstwa i ilustracji.

AGATAKOSMALA

MONIKAWYŁOGA

2 

3 

Kaprys 2013
 olej, akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom 2000 r.). 
Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Goł-
kowskiej i prof. P. Błażejewskiego. Jest członkiem 
ZPAP Wrocław. Wystawy indywidualne m.in.: 2008 
– Galeria „Formaty” Wrocław, wystawa prac z cyklu 
„Samotność rzeczy – stół”; 2009 – Galeria im Polni-
schen Haus Polonicum Berlin wystawa prac z cyklu 
„Szelest”; 2010 – Galeria na Solnym, Wrocław „Pik-
todram” oraz zbiorowe, m.in.: 2007 – Obraz Roku 
2005 wystawa finalistów konkursu Art& Business 
Warszawa; 2010 – II Międzynarodowy Konkurs Ma-
larski, Przestrzeń Publiczna Kontekst, Galeria Profil 
CK Zamek, Poznań; 2013 Art Brownie ZOO 2013, 
Toronto oraz ArtPrize 2013, USA.

Słodycze 2014
akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. p.d.: M. Wyłoga

Absolwentka ASP w Łodzi na Wydziale Druku 
i Tkaniny. Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. M. 
Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głównie ma-
larstwem akrylowym i ilustracją, a w jej pracach 
często pojawiają się motywy zwierzęce i turpistycz-
ne. Na koncie ma też swoje pierwsze murale (m.in. 
warszawski klub Na Lato). Wystawy m.in. w: 2011 
– „Każdy z nas jest barwnym motylem pośród roju 
pszczół”, wystawa w ramach Fashion Week Poland, 
Łódź; 2012 – „Dwie ściany”, Pracownia Plastyczna 
WOAK, Białystok; 2013 – „Bogowie” w ramach Łódź 
Design Festival, Łódź.
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ALEKSANDRASUPIŃSKA

MAREKBROSZKIEWICZ

Tunel 2014
sitodruk, papier, 1/7, 70 x 100 cm,
sygn. u dołu: „Tunel” sitodruk 1/7 
Aleksandra Supińska 2014 r.

Absolwentka ASP w Warszawie, w 2014 r. 
otrzymała dyplom z wyróżnieniem dzie-
kańskim na wydziale grafiki w pracowni 
prof. Smolnickiego. W 2011 r. ukończyła 
EAS. W 2012 r. przebywała na semestral-
nej wymianie z Universidad del Pais Va-
sco w Bilbao na Wydziale Sztuk Pięknych. 
Brała udział w wystawach indywidual-
nych i zbiorowych w Polsce i za granicą. 
W 2012 r. zdobyła nagrodę Dziekana ASP 
w konkursie „Grafika Warszawska” oraz 
tytuł artysty tygodnia w Wakacyjnym Ma-
ratonie Sztuki.

Bez tytułu 2013
technika własna, płótno, 73 x 50 cm,  
sygn. na odwrocie

Absolwent malarstwa krakowskiej ASP 
w pracowni prof. Bednarczyka w 2012 r. 
Zajmuje się eksperymentalnymi technika-
mi malarskimi, wideo, action paintingiem 
i szybkim szkicem. Od paru lat tworzy 
muzykę elektroniczną – współtworzy duet 
Hluk. Jego prace z zakresu rysunku auto-
matycznego są wynikiem długiej twórczej 
drogi, jaką przebył autor w tym zakresie 
i stanowią interesującą odskocznię wo-
bec klasycznego malarstwa dominujące-
go na polskim rynku. Laureat konkursu 
Promocje 2012. Wystawiał indywidual-
nie m.in. w Galerii Atropos na krakowskim 
Zabłociu, czy w kontenerze Wihajstra, 
w Mieście Cypel w Warszawie.

6 

7 

SONIARUCIAK

ARTÓRTROJANOWSKI

Zaskoczenie
akryl, płótno, 100 x 130 cm, 
sygn. p.d.: Ruciak
oraz pieczątką na odwrocie

Absolwentka Wydziału Ma-
larstwa wrocławskiej ASP. 
Trzykrotna stypendystka Pre-
zydenta Miasta Szczecina 
(2005, 2006, 2007) oraz Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego (2011/2012). Dyplom 
z Malarstwa oraz Projektowa-
nia Malarstwa w Architekturze 
i Urbanistyce nominowany 
do ogólnopolskiego konkursu 
„Najlepszych Dyplomów Aka-
demii Sztuk Pięknych 2012 
roku” w Gdańsku. Sama mówi 
o swojej twórczości: „Surowość 
moich zalanych światłem form/
obiektów ma przedefiniować 
znane nam percepcyjne przy-
zwyczajenia. Świat w moich 
obrazach jest pełen ciszy, 
symboli. Tworząc go, chciała-
bym skłaniać do refleksji nad 
samotnością, zapomnieniem, 
przemijaniem Moje prace ocie-
rając się o rzeczywistość zmie-
niają się wraz ze mną, ulegając, 
co rusz nowym wpływom...”

Blask 2013
szablon, akryl, płótno,
120 x 150 cm, sygn. na odwro-
cie: Artór Trojanowski

Absolwent Wydziału Eduka-
cji Wizualnej PWSSP w Łodzi. 
Dyplom w 1993 r. w pracowni 
Grafiki Warsztatowej adj. T. 
Chojnackiego. Zajmuje się ma-
larstwem, grafiką i rysunkiem. 
Trzykrotny finalista konkursu 
„Obraz Roku”. Uczestniczył 
w wystawach pokonkurso-
wych w warszawskiej Królikarni 
i Hotelu Europejskim. Wystawy 
w Galerii Patio i Galerii Ars Nova 
w Łodzi. Prowadzi plenery i za-
jęcia dla dzieci głuchoniemych. 
Cechą charakterystyczną jego 
obrazów jest perspektywa 
z góry, która powoduje odreal-
nienie rzeczywistości.
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MAGDALENAŁODYGOWSKA

EDYTAHUL

KAROLDRZEWIECKI 10 

Jeździec NP1 2014
akryl, olej, płótno, 110 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Projektant, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej na ASP w Poznaniu. 
Dyplom w pracowni L. Talejko–Kwiatkowskiego. Trzy lata w pracowni scenografii 
zaowocowały zestawem prac zrealizowanych w tej technice oraz w połączeniu z pasją 
do pop–artu i street–artu, dały inspirację do tworzenia obrazów we własnej technice 
malaarstwa akrylowego. Pasjonat twórczej pracy, obecnie zajmuje się grafiką użyt-
kową oraz malarstwem. Prowadzi rodzinną Galerię Sztuki Łaźnia.

Koń 2014
akryl, płótno, 80 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Koń 2014 Małgorzata 
Łodygowska

Zwierzę 14-VIII 2014
technika mieszana, płótno, 140 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Od 2012 r. absolwentka Wydziału Malarstwa na ASP w Gdańsku. Zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Mieszka i tworzy w Gdańsku. 
Wybrane wystawy: „Ogólnopolska wystawa rysunku” na UMK w Toru-
niu (2011), „Bliskoznacznie” – wystawa zbiorowa malarstwa w Muzeum 
ASP we Wrocławiu (2012); Wystawa dyplomowa „Wizerunki Zoomor-
ficzne” w Galerii Pionova w Gdańsku (2012); „Opowieści Niesamowite 
II” – las oliwski (2012); „Hortus Conclusus – Ogród szalony” – galeria 
Pionova w Gdańsku (2013); „I Pomorskie Triennale Sztuki” – Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie (2013).
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PAWEŁNAUMOWICZ

JULIUSZKOSIN

7 rano 2006
linoryt, papier, 10/30, 50 x 70 cm,
sygn. p.d.: Paweł Naumowicz 2006

Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Li-
cencjat obronił w Pracowni Projektowania Ilustra-
cji prof. Z. Januszewskiego, a tytuł magistra sztuk 
pięknych w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. R. 
Strenta. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem 
i projektowaniem graficznym. Wśród licznego zbioru 
grafik, największy stanowią grafiki wykonane techniką 
linorytu. Choć tematyka i forma prac jest zróżnicowana 
wiele z nich odnosi się do problemów egzystencjalnych 
– samotności, wyobcowania, zmagań człowieka z sa-
mym sobą, zawieszenia gdzieś w czasie i odrealnionej 
przestrzeni. Autor od 2007 r. stale współpracuje z Art 
Gallery Kafe, w Wood Dale, w USA. Jest też człon-
kiem Stowarzyszenia Artystycznego Kolegtyw, gdzie 
angażuje się w inicjatywy o charakterze interdyscypli-
narnym, łączące m.in. sztuki wizualne, teatr i taniec. 
Laureat nagrody Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego w styczniowej edycji Grafika Warszawska 2008.

Aglomeracja XV
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Jest absolwentem Malarstwa ASP w Krakowie. Dy-
plom zrealizował w 2013 r. w pracowni prof. L. Misiaka. 
Zdobył Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz nagrodę pisma artystycznego „Format” 
na 23 Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych 
„Promocje 2013”. Laureat stypendium twórczego i ar-
tystycznego Prezydenta Częstochowy (2010). Uzyskał 
wyróżnienie na XI Jesiennym Salonie Sztuki „Homo 
Quadratus Ostroviensis”. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i fotografią.

PATRYKRÓŻYCKI 13 

Tratwa Meduzy wg obrazu Théodore Géricault 2014
technika własna, deska 102 x 140 cm, sygn. na odwrocie

Student malarstwa na ASP w Gdańsku. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. W 2012 r. zdobył brązowy medal w Międzynaro-
dowym Biennale fotografii Twórczość Młodych – Odbicie Istnienia – Gdynia. Laureat I nagrody w kategorii rysunek w II Biennale im. P. 
Potworowskiego „Figury Ciała” w Poznaniu.
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WOJCIECHKALETA

ZBIGNIEWBLEKIEWICZ

Światłoczułość VII 2013
olej, płótno, 60 x 60 cm, sygn. na od-
wrocie

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

Arcus
olej, płótno, 100 x 120 cm,
sygn. p.d.

Studiował na ASP w Gdańsku 
na Wydziale Malarstwa w latach 
1984–1989. Dyplom z wyróżnieniem 
obronił w pracowni prof. W. Łajmin-
ga. Wieloletni nauczyciel akademic-
ki na Wydziale Malarstwa w ASP 
w Gdańsku. Gość Konsulatu Gene-
ralnego w Strassburgu, pobyt zakoń-
czony wystawą indywidualną w tejże 
placówce w 2000 r. Prace w kolek-
cjach prywatnych w Stanach Zjedno-
czonych, Australii, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Francji, Niemczech, Szwe-
cji, Austrii, Francji i Polsce.

AGNIESZKAROGOWSKA

PAWEŁLUBIŃSKI

16 

17 

Pejzaż 2013
olej, płótno, 60 x 73 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Warszawie. Zajmuje się 
głównie malarstwem olejnym, choć sięga rów-
nież po akryl i techniki mieszane. Uczestniczka 
szeregu konkursów artystycznych. Wybrane 
wystawy indywidualne i zbiorowe: 2012 – „Bar-
wy Morza”, Gdynia; 2012 – wystawa w Galerii 
Smelik & Stokking, Amsterdam; 2009 – „Pejzaż 
kolorem budowany”, Biosfeera, Warszawa.

Ognisko Domowe 2013
olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn. na odwrocie: 
PLubiński  2013 „Ognisko Domowe”

Absolwent malarstwa na ASP w Warszawie. 
Zajmuje się malarstwem i fotografią. Źródłem 
inspiracji do jego malarstwa, jest bezpośred-
nie otoczenie, zarówno nocne życie miasta, jak 
i dzika natura.
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TOMASZKOŁODZIEJCZYK

GRZEGORZWRÓBEL

Jachty 2014
akryl, płótno, 90 x 60 cm, sygn. na odwrocie

W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa 
i Grafiki ASP w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni prof. M. Olszewskiego w 2003 r. Mieszka i pra-
cuje w Gdańsku, zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra kultury 
2001/2002.

Łódź w zatoce 2014
akwarela, papier, 70 x 50 cm, sygn. p.d.: G. Wróbel

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

PIOTRAMBROZIAK 20 

Stereotypy, dyptyk 2012
akryl olej, płótno, 2 x 150 x 100 cm, sygn. odwrocie: PIOTR / AMBROZIAK / STEREOTYPES / 2012 / PART I oraz PART II

Artysta intermedialny, uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP – dyplom z wyróżnieniem. Stypendysta 
Ministra Kultury i Sztuki z 1995 r. Uczestnik wielu wystaw międzynarodowych oraz indywidualnych w Polsce. Interesuje go wędrówka po zakamarkach duszy 
na styku kultur i religii od Celtów po haitańskie vodoo, hinduską Kamasutrę, biblijne przekazy katolików i Żydów. Nie znosi akademickiej poprawności, modnych 
postaw w sztuce, nie cechuje go także zazdrość o realizację „projektów artystycznych”, w których zwycięża spryt i dążenie do celu, a nie Sztuka i jej sensualne 
wartości. Miał wiele wystaw indywidualnych, m.in.: Arche. Malarstwo, obiekty fotografia, Galeria Imaginarium, Łódź 2013; Po ciemnej stronie... – malarstwo, 
Galeria BWA KIELCE, Busko-Zdrój 2013; Roots of Art – malarstwo, Galeria Klatka Międzynarodowa Noc Muzeów, Warszawa 2013; CUSTOM – malarstwo, 
Galeria OPUS, Łódź 2012; Memotion xxx – malarstwo, Galeria Lufcik ZPAP, Warszawa 2011; Piotr Ambroziak – malarstwo, rzeźba, instalacja, Centrum Sztuki 
IMPART, Wrocław 2010. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą: BURZA – malarstwo, II Festiwal Artystyczny YOUNG AT ART, 
Galeria DAP, Warszawa 2013; Artist review your self – prezentacja artystów z Kultury Aktywnej, Birmingham, Anglia 2013; Kultura Jest! – prezentacja artystów 
z Kultury Aktywnej, Galeria Manhattan, 2012; LODZ in VIEN – malarstwo/obiekty artystyczne, DASVIDUKT, Wiedeń 2012.
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ROBERTBODNAR 23 

AGNIESZKAFIGURSKA 24 

Milky way impressions I 2014
akryl, płótno, 60 x 120 cm, sygn. na odwrocie: ROBERT BODNAR MILKY WAY IMPRESSIONS I 2014

Absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. J. Marciniaka 
w 2009 r. Artysta, animator kultury, autor tekstów, uczestnik i koordynator wielu akcji edukacyjnych o charakterze artystycznym, 
niezależny kurator. Uczestnik wielu wystaw m.in.: 2009: „Pożar – Dziecko = zapałki” – galeria Przychodnia w Poznaniu; 2010: 
„Opowieści dziwnej treści” – galeria BWA w Lublinie, „Art in Box” – Stara Rzeźnia w Poznaniu; 2011: „Dyktatura” – wystawa 
grupy artystycznej dodo8 – Strefa twórcza Stara Rzeźnia w Poznaniu.

Metropolie 32 2014
akryl, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. p.d.: A.Figurska

Absolwentka ASP im. Strzemińskiego w Ło-
dzi. W 1999 r. obrona dyplomu z wyróżnie-
niem w Pracowni Malarstwa prof. W. Gar-
bolińskiego oraz w Pracowni Projektowania 
Ubioru prof. A. Nawrota. Obecnie zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, pracą projektową 
i ilustratorską.

21 

22 

MAREKWRZESIŃSKI

NATALIASROKA

Katedra 2014
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie

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

Barbate, z cyklu El pueblo 2014
akryl, płótno, 42 x 42 cm, sygn. na odwrocie

Ukończyła studia na ASP w Poznaniu na wydziałach 
Edukacji Artystycznej i Malarstwa – dyplom z wy-
różnieniem w pracowni T. Siwińskiego. Stypendium 
międzynarodowe w Uniwersitea Nationala De Arte 
w Bukareszcie. Obecnie asystentka w pracowni ma-
larstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 
Uwzględniona w rankingu młodych artystów „Kom-
pas Młodej Sztuki 2010”. Wyróżniona na 2 Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym Dialog „Dźwię-
ki i Rytmy”, wystawiała m.in. na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2010” 
w Legnicy oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie.
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25 ŁUKASZRATAJCZYK

Remax 2014
olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. naklejką autorską na odwrocie

Student malarstwa gdańskiej ASP w pracowni prof. M. Świeszewskiego. Wystawy: 2012 – Artystyczna Podróż Hestii 
(wystawa finałowa); 2012 – Zimowy pejzaż Elbląga (nagroda specjalna); 2012 – Wystawa studencka (Park Naukowo-Tech-
nologiczny w Gdańsku); 2011 – Malarstwo figuratywne (galeria ZPAP NOVA); 2011 – Krzysztof Gliszczyński i studenci 
(Galeria PENTAGON, Radom). 

JACEKMALINOWSKI 26 

MAGDALENALASKOWSKA 27 

Toskania VIII 2014
olej, płótno, 60 x 70 cm, sygn. na odwrocie: Jacek Malinowski 
– olej – 2014

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor takich projektów jak: 
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, CAT3W – 
Centrum Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku. W Magazynie 
Sztuk prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dorosłych. 
Realizuje projekty społeczne, artystyczne i kulturalne w ramach 
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej FreeArt, któ-
rego jest prezesem. „Moje obrazy to ciągłe poszukiwanie ruchu, 
konfrontacja dynamicznych przestrzeni ze statyką płaszczyzn. 
Odkrywanie kinetyki koloru.”

Płonące pole 2012
alkid, płótno, 100 x 81 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2006–2011 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP 
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
prof. S. Baja. Aneks z ilustracji w pracowni dr Z. Januszewskie-
go. Laureatka Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych Promo-
cje 2011 w Legnicy (I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych, 
ma także na koncie kilka wystaw indywidualnych. Zajmuje się 
malarstwem oraz, hobbystycznie, ilustracją i fotografią. Prace 
w kolekcjach prywatnych. Mieszka i pracuje w Warszawie.
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29 

BOGNAPALMOWSKA

DOMINIKSMOLIK

Równonoc 2014
akryl, płótno, 100 x 90 cm,
sygn. na odwrocie

Ukończyła ASP w Warszawie (Wydział 
Malarstwa, 2012) oraz socjologię na UW 
(ISNS, 2011). Zajmuje się głównie malar-
stwem sztalugowym, tworząc marzy-
cielskie, pełne światła i intensywnych 
kolorów przedstawienia kobiet. Rów-
norzędnym bohaterem jej obrazów 
jest wyrażająca emocje natura. Brała 
udział w kilku wystawach, w Warszawie 
i Londynie.

Surreal 2014
akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

W latach 2002 – 2007 studiował na Wy-
dziale Malarstwa Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie pod kierun-
kiem profesorów: R. Oramusa, R. Łacia-
ka i G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył 
Studium Podyplomowe na Politechnice 
Krakowskiej z dziedziny Architektury, 
Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiek-
tów Sakralnych. Uczestniczył w wielu 
krakowskich wystawach oraz w Mię-
dzynarodowym Plenerze w Rawennie 
(2007).

EWAZWARYCZ

ANNAKUSHCH

30 

31 

Dziura 1
olej, płótno, 80 x 60 cm, sygn. p.d: Zwarycz
oraz na odwrocie

Absolwentka wrocławskiej ASP. Dyplom z malarstwa 
sztalugowego w pracowni prof. A. Dymitrowicza oraz 
z malarstwa w architekturze i urbanistyce u prof. W. Ka-
niowskiego w 2007 r. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
W 2006 r. studiowała na Ecole Superieure Des Arts De-
coratifs De Strasburg (Francja), a w 2008 r. otrzymała 
stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabyt-
kami i upowszechniania kultury.

Murphy’s law 2013
olej, płótno, 120 x 70 cm, sygn. na odwrocie: 2013 / 
Anna Kushch

Malarka, animatorka sztuki, uczestniczka wielu projek-
tów artystycznych i artystyczno-edukacyjnych. Absol-
wentka Narodowego Uniwersytetu Dniepropietrowskie-
go. Studia plastyczne ukończyła w 2010 r., uzyskując 
dyplom z wyróżnieniem za projekt fresk sufitu pałacu 
Katarzyny II. Otrzymała szereg nagród, m.in.: nagrodę 
w konkursie młodych artystów organizowanym przez 
Pinczuk Art Centre w Kijowie; I nagrodę w konkursie 
na plakat III Festiwalu Muzyki i Tradycji Klezmerskiej 
w Kazimierzu Dolnym. Wystawy: 2013 – „POV (Point 
of View) ”, Kazimierz Dolny.
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JERZYKOWAL

DOROTAGODHLEWSKA

33 

34 
Bez tytułu
olej, płótno, 100 x 150 cm, sygn. p.g.: KOWAL

Absolwent ASP w Krakowie. Ukończył studia na wydziale grafiki u prof. M. Wejmana, prof. W. Skulicza i prof. J. Świderskiego. Interesuje się malarstwem, 
rysunkiem, grafiką. W swoim malarstwie łączy abstrakcję z realizmem fotograficznym świata obiektywnego. Jego szczególnym osiągnięciem jest okładka roku 
w 1991 (The Bulletin Newsweek) USA. Ma na koncie wystawy w kraju i za granicą m.in. w Australii.

32 TOMASZTAJAK

Przyjemności 2014
akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach 
Artystycznych, obecnie student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystycz-
na w zakresie Sztuk Plastycznych Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Dyplom licencjacki z malarstwa 
w pracowni prof. P. Jargusza, a obecnie student w pracowni prof. G. Borowik–Pieniek. Zajmuje się 
malarstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. Od niedawna współpracuje z krakow-
skim teatrem Plejada w charakterze scenografa. Autor kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Sjesta 2013
akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: D. Godhlewska 2013

W latach 1996–1998 studiowała edukację arty-
styczną w zakresie sztuk plastycznych na UMK 
w Toruniu. W latach 2003–2008 studiowała na ASP 
w Warszawie na Wydziale Rzeźby, w pracowni mul-
timedialnej prof. G. Kowalskiego, dyplom w 2009 r. 
Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywat-
nych.
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36 

EDYTADUDUŚ

PIOTRKOSSAKOWSKI

Ptasie Pary, dyptyk 2014
technika mieszana, płótno, 2 x 40 x 30 cm,
sygn. p.d.: ed2014

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom stu-
diów I-go stopnia 2013 r.). Brała udział w wie-
lu wystawach zbiorowych oraz prezentowała 
swoje prace na wystawach indywidualnych 
(w 2011 r. jeden z wernisaży zaszczyciła swoją 
obecnością pisarka Olga Tokarczuk, której 
opowiadania zainspirowały artystkę do stwo-
rzenia cyklu kolaży). Ważniejsze wystawy 
i wyróżnienia: III Międzynarodowa Wystawa 
Sztuki w Nyiracsad, Węgry – 2104; Prix de 
Peinture 2013 – Paryż; Konkurs malarstwa 
Postawy I edycja – Galeria Centrum Innowa-
cyjności, Wrocław, 2013 r. W 2013 r. jedna z jej 
prac otrzymała dwukrotne wyróżnienie kura-
tor Galerii Saatchi Rebeccę Wilson poprzez 
dodanie jej do Nowej Kolekcji Magazynu Sa-
atchi. Obrazy prezentowane na aukcji należą 
do cyklu „Ptasie Pary”, promowanego przez 
jedną z londyńskich galerii. Prace artystki 
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych 
i firmowych, w kraju i za granicą.

Miasto XVII 2007
olej, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Katowicach. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 2005 r. w Pra-
cowni Malarstwa prof. Z. Blukacza, dyplom 
dodatkowy z projektowania plakatu w Pra-
cowni prof. R. Kalarusa. Obecnie wykładowca 
na Wydziale Artystycznym tej akademii, gdzie 
w 2009 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie 
sztuk pięknych. Autor 13. wystaw indywi-
dualnych. Uczestnik ponad 100. wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą. W 2003 r. 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Koł-
łątaja, w 2004 Stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a w 2008 r. Sty-
pendium Marszałka Województwa Śląskiego. 
Jest laureatem nagrody w konkursie Sam-
sung Art Master (Fabryka Trzciny, Warsza-
wa, 2004). W 2005 r. otrzymał wyróżnienie 
na Festiwalu Plakatu w Krakowie (Pałac 
Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych); w 2009 r. – wyróżnienie na 39. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień”; w 2012 r. nagro-
dę na Międzynarodowym Triennale Plakatu 
w Trnavie na Słowacji.

RAFAŁRUDKO

ARKADIUSZTWARDOWSKI(K.I.M.)

37 

38 

Kamienica
akwarela, papier, 42 x 30 cm, sygn. p.d.: Rudko
oraz na odwrocie: Rafał Rudko, Kamienica

Architekt, malarz, fotograf. Studiował architekturę na Politechnice 
Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom inżynierski w 2012 r. Od 2008 r. 
profesjonalnie zajmuje się malarstwem akwarelowym. Miał liczne wy-
stawy indywidualne, uczestniczył także w wielu wystawach zbiorowych 
oraz plenerach malarskich w Polsce i za granicą. Brał udział w licznych 
konkursach malarskich, otrzymując nagrody i wyróżnienia, m.in. 2011 – 
II nagroda w IV konkursie malarskim (Galeria Zadra); 2011 – II nagroda 
w konkursie malarskim Sercem i pędzlem (Muzeum Regionalne w My-
ślenicach); 2011 – wyróżnienie oraz nagroda publiczności w konkursie 
– XXX konfrontacje 2011, Leszno. Jego prace doczekały się publika-
cji: 2009 – „Dobry Znak”; 2010 – Profesjonalne Zeszyty Rysunkowe 
– Akwarela; 2011 – „Graffus”. Od 2010 r. uczy rysunku i malarstwa, 
w 2013 r. założył własną pracownię i szkołę malarstwa akwarelowego 
(Ciekawe Miejsce Związane Ze Sztuką) na warszawskiej Woli. 

Power and Respect
dyptyk z cyklu Protection 2014

tusz, papier, 2 x 50 x 70 cm, sygn. l.d: Twardowski oraz na odwrocie

Freelancer i wolny rzemieślnik z wyboru. Absolwent Wydziału Archi-
tektury Wnętrz Ogrodu i Krajobrazu z krótkim „romansem” z Grafiką 
Warsztatową na krakowskiej ASP Pracownia Wklęsłodruku prof. H. 
Ożóga. Członek kreatywnej załogi ŻyWej Pracowni na krakowskim Ka-
zimierzu. Zajmuje się głównie technikami rysunku i grafiki artystycznej. 
Ma za sobą kilka wystaw autorskich (Kraków) i zbiorowych (Gdańsk, 
Kraków, Duszniki Zdrój, Rawicz, Przemyśl).



29

OLGAGRALEWSKA 40 
Rozmowa o kaczkach 2014
technika własna, płótno, 50 x 70 cm,
sygn. p.d.: Olgi oraz na odwrocie: Olgi Gralewskiej 
2014 r. KrK ROZMOWA O KACZKACH

Ukończyła z wyróżnieniem Zespół Szkół Plastycznych 
im. C. K. Norwida w Lublinie na specjalizacji tkanina arty-
styczna. Obecnie studentka krakowskiej ASP w pracow-
ni prof. A. Bednarczyka. Trzykrotnie wyróżniona przez 
Radę Wydziału Malarstwa ASP (2011 r., 2012 r., 2013 r.). 
Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta Miasta 
Lublin w 2007/2008 r. Udział w wystawach zbiorowych 
w Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum 
Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Schodach”), Su-
praślu (Ogólnopolskie Biennale Tkaniny Artystycznej 
w Supraślu dla uczniów szkół plastycznych), Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą i w Krakowie. Twórczość z zakresu 
malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej. Prace znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych.

Struktura III
z cyklu: Struktury własne 2011

akryl, płótno, 110 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa, 
specjalizacja: malarstwo w architekturze i urbanistyce, 
aneks z grafiki warsztatowej. Laureatka 22. Ogólno-
polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 
2012” pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
i Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendystka Rektora ASP 
we Wrocławiu (2011–2012). Uczestniczka kilkudziesięciu 
wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. indywidualna 
wystawa malarstwa w Pałacu Kultury Zagłębia, wystawa 
zbiorowa wraz z Andrzejem Kwietniewskim „My Polacy” 
w BWA Awangarda we Wrocławiu. W ostatnim czasie 
uzyskała także Nominację do II Przeglądu Młodej Sztu-
ki „Świeża Krew”, we wrocławskiej Galerii Socato oraz 
wzięła udział w 7. Międzynarodowym Triennale Grafiki 
Art–Bitola 2012 w Macedonii. O swoim malarstwie mówi: 
„Moje prace są synonimem wędrówki, drogi. Odnoszą 
się do osobistych podróży, a co się z nimi łączy, intym-
nych przeżyć i wynikających z nich refleksji. Prace osią-
gają różne formaty, jak różna – daleka, czy bliska może 
być wędrówka. Każda przebyta przez nas droga, tworzy 
linię. Pozostawiamy po sobie ślady budujące nasz in-
dywidualny, mentalny rysunek, który finalnie staje się 
naszym odbiciem...”.
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39 PAULINAZALEWSKA

Córka Samurajów 2014
akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: PZ 2014
oraz na odwrocie: Paulina Zalewska / Córka samurajów / 2014

W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Łodzi. W 2008 r. obroniła dyplom pod 
kierunkiem prof. K. Wawrzyniaka – Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu pod 
kierunkiem prof. R. Hungera – Pracownia Malarstwa. W 2007 r. odbyła stypendium w Centrum Grafiki 
Artystycznej Kaus w Urbino we Włoszech.
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ROKSANAKULARSKA–KRÓL

BARTEKJARMOLIŃSKI

Kosmiczne Ćmy,
z cyklu Królowe Nocy 2014

akryl, płótno, 30 x 60 cm, sygn. p.d.: ro ix 2014

Jest absolwentką Wydziału Edukacji Wizualnej 
ASP w Łodzi (dyplom nominowany do Nagrody 
Na Najlepszy Dyplom roku 2007 ASP w Łodzi). 
Ukończyła także kurs podyplomowy z zakresu 
Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim 
(2008). Dyplom z malarstwa pod kierunkiem 
prof. R. Hungera (temat: „Spotkani w barze”). 
Aneks1 w pracowni fotografii prof. L. Bartoszko, 
Aneks 2 w pracowni rysunku prof. Z. Olejnicza-
ka. Wraz z mężem Sebastianem tworzy Duet Ar-
tystyczny robosexi. Obszary naszych działań to: 
obiekt, instalacja, video, performance... Uczest-
niczka wielu wystaw indywidualnych i zbioro-
wych, w 2012 m.in. „Królowe nocy” – wystawa 
indywidualna malarstwa Galeria Młynek, DK 
Działdowska, Warszawa oraz „wir fahr’ n nach 
Lodz” – zbiorowa wystawa malarstwa, Niemcy 
(Norymberga, Stuttgart, Koln, Hamburg).

Avatar 2012/2013
akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. l.d.: B. Jarmoliński oraz opisany na odwrocie

Rocznik 1975. Studia na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi, dyplom w 2001 r. Ma w swym dorobku kilkanaście wystaw indy-
widualnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie. Prace 
w zbiorach: Regionalna Zachęta Śląska, Katowice, BWA Galeria Bielska, Bielsko–Biała, Centralne Muzeum Włókiennictwa, 
Łódź, Fundacja Ateneum, Warszawa, Kolekcja Hestii, Sopot. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in.: I Piotrkowskie Biennale 
Sztuki, ODA ART, 5 nagroda (2011), Nominacja do nagrody, Triennale Młodego Malarstwa im. M. Michalika, Miejska Galeria 
Sztuki, Częstochowa (2010) 39. Bielska Jesień, wyróżnienie EXITu, Bielsko–Biała (2009), 2–ga nagroda w konkursie „Artysta 
i jego dzieło” kwartalnika „Malarstwo Polskie”, Łódź (2007).

SZYMONKURPIEWSKI

MACIEJZABAWA

44 

45 

Wycinanki 14 2009
olej, płótno,100 x 100 cm, sygn. p.d.: Kurpiewski 
oraz na odwrocie: Wycinanki # 14

Malarz, ilustrator, grafik, rysownik, artysta, architekt. 
Absolwent Architektury Krajobrazu UP Poznań. Jego 
malarstwo prezentowane było m.in. podczas „Art 
Pride. Gay Art From Poland” Pawła Leszkowicza. 
Laureat konkursu People of 501® realizowanego 
przez STREETMAG wraz z marką Levi’s®. współ-
pracuje z IBB Andersia Hotel Poznań, Jägermeister, 
Jack Daniel’s. Wybrane wystawy indywidualne: 
2009 – „za-czeka-nie”, Galeria sztuki „Zakątek”, 
Stare Miasto; 2013 – „Mała czarna”, IBB Anderisa 
Poznań Hotel.

Biały Miś z granatem 2012
akryl, płótno, 80 x 80 cm,
sygn. na odwrocie: Maciej Zabawa

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Po-
znaniu, gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa 
ściennego u prof. A. M. Łubowskiego i malarstwa 
sztalugowego u prof. W. Sadley`a. Uprawia malar-
stwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się projekto-
waniem graficznym. Brał udział w wielu wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą m.in.: w Triennale 
Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środowiska 
Wybrzeża Gdańskiego, w Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” w Radomiu. Jest członkiem 
ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 
w Gdańsku. Zdobył trzecią nagrodę w konkursie 
międzynarodowym organizowanym przez www.
artperiscope.com.
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46 RENATAGODLEWSKA

Bez tytułu
olej, płótno, 110 x 150 cm, niesygnowany

Ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłockiego. Miała wystawy indywidualne w Gdyni, Malmö oraz w Nowym Jorku. Współpracowała z euro-
pejskimi kreatorami mody, projektując scenografię do pokazów. Aktualnie zajmuje się scenografią teatralną. Jej prace, inspirowane estetyką lat 80–tych XX w. 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

VIOLAGŁOWACKA

KATARZYNASANIEWSKA

47 

48 

Camp Road 2013
tempera, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: vioxx oraz na odwrocie

W 2009 r. ukończyła studia na Wydziale 
Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 
w Lublinie. Dyplom w pracowni ad. II st. 
J. Gryki z malarstwa. W 2012 r. miała 
wystawę indywidualną „Fryzjer kelner-
ka i inni...”, Młode Forum Sztuki, Galeria 
Biała, Lublin. Brała udział w wielu wysta-
wach zbiorowych.

Raz, dwa, trzy....
nieskończoność 2013

olej, płótno, 80 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

W 2003 r. uzyskała dyplom z wyróżnie-
niem na Wydziale Grafiki Warsztatowej 
EAS, a w 2007 r. dyplom z wyróżnie-
niem na Wydziale Kulturoznawstwa 
SWPS. Studiowała historię sztuki na 
UW. Współpracuje z czasopismem 
Fika, prowadzi Ostry Dyżur Artystyczny 
w Kamienicy Artystycznej TA3. Wybrane 
wystawy: 2005 – „Promocje 2004”, Ga-
leria Legnica, Legnica; 2005 – „Mistrzo-
wie i uczniowie”, Pałac Prezydencki, 
Bukareszt; 2006 – „Schopfungswegen”, 
Artfabrik, Wuppertal; 2008 – „Artyści 
zmagazynowani“, Galeria Wodozbiór, 
Łazienki Królewskie, Warszawa; 2013 – 
„Obraz zatajony”, Galeria „022” ZPAP, 
Warszawa, 2013.
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50 

MARTABILECKA–DUDZIŃSKA

PIOTRMOSUR

MATEUSZRYBKA 51 

Bitwa pod Oliwą 2013
akryl, spray, płótno, 70,5 x 85 cm, sygn. p.d.: M. RYBKA 13

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył LP w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna 
i roczną Policealną Szkołę Wideoklipu prowadzoną przez Y. Paszkiewicza. Wspólne wystawiał z M–
CITY i AUTONE podczas jamu grafitti w Gdyni. W swoich obrazach emanujących punkową energią 
nawiązuje do stylistyki street–artu i plakatu. Brał udział w wystawach: 2012 – Zbliżenia, Desa Unicum; 
2012 – KCK, Kostrzyn nad Odrą; 2014 – Projekt Rybka Zając, Galeria Art Affairs.

Silence XXIII 2014
akryl, płótno, 50 x 120 cm, sygn. l.d.: MARTA BILECKA

Absolwentka ASP w Łodzi Wydziału Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała w 2002 r. w Pracowni Malarstwa prof. M. Czajkowskiego i w Pracowni Technik Drze-
worytniczych prof. A. Bartczaka, realizując projekt książek autorskich. Aktualnie zajmuje się malarstwem i ilustracją. Swoje prace prezentowała na wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych zalicza udział w Międzynarodowych Targach Książki w Seulu (2012), Konkursie 
Malarskim Strabag Artaward International w Wiedniu; (2011), V Biennale Ilustracji dla Dzieci w Lizbonie.

Wyjeżdżam II 2012
technika mieszana, płyta, 110 x 110 cm,
sygn. na odwrocie

Zamieszkały w Gdańsku. Absolwent technikum 
technologii szkła, kierunek witraż. Student ASP 
w Gdańsku na kierunku Malarstwo. Ważniejsze 
wyróżnienia: 2008 – wyróżnienie w ogólnopol-
skim konkursie na plakat z okazji 90 rocznicy wy-
buchu powstania Wielkopolskiego, 2009 – I Na-
groda w IX edycji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego z cyklu „Wielcy znani i nieznani” 
pt. „VELÁZQUEZ MALARZ KRÓLÓW, KSIĄŻĘ 
MALARZY”.
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53 

MARTAKURCZYŃSKA

AGATASOBCZYK

Kierunek pływania,
z cyklu Ry-By 2014

akryl, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. p.g.: MK oraz na odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP 
w Warszawie, dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. 
Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Au-
torka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, 
mit – symbolika japońskich netsuke”. Członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Sztuki Orientu. Uzyskiwała wyróżnienia 
w wielu konkursach plastycznych, np. na projekt biżute-
rii dla firmy Kruk. Brała udział w wystawach artystycz-
nych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w galerii Kuluary/
Studio w Warszawie. Współpracuje w warszawskimi 
galeriami, jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych.

Barki na Dunaju
akryl, olej, płótno, 120 x 80 cm, sygn. na odwrocie

Studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, filia w Kato-
wicach. Dyplom w 2000 r. w pracowni malarstwa prof. R. 
Nowotarskiego oraz w pracowni projektowania graficz-
nego prof. M. Oslislo. Brała udział w wielu wystawach 
w kraju i zagranicą, m.in.: GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI 
POLSKIEJ w krakowskim Bunkrze Sztuki (2009), Polska 
Sztuka Współczesna w Pinneberg w Niemczech (2010) 
oraz w Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
(2010). Wystawy indywidualne, przede wszystkim w galerii 
katowickiego ZPAP Art Nova 2.

ANDRZEJWROŃSKI

JERZYLISAK

54 

55 

Z wiatrem 2014
olej, płótno, 120 x 100 cm,
sygn. l.d.: Andrzej Wroński 2014 oraz na 
odwrocie

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia 
malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. 
Jego prace wystawiane były na wielu indy-
widualnych wystawach w kraju i za grani-
cą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii, 
Niemczech i Belgii. W latach 90–tych 
tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. 
Wielokrotnie publikował prace na łamach 
miesięcznika Fantastyka oraz Nowa Fanta-
styka w latach 1987–1990.

Klif 2013
olej, płótno, 50 x 70 cm,
sygn. na odwrocie: „Klif” Jerzy Lisak 2013

Ukończył ASP w Gdańsku w 2002 r. w pra-
cowni prof. M. Olszewskiego. W 2009 r. 
brał udział w wystawie „Okolice portretu” 
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 
Regularnie bierze udział w plenerach Ma-
larskich w majątku Uher k. Chełma i Stoczku 
Klasztornym.



PATRYKKOWALCZYK 58 

KLEMENTYNAADAMCZAK 59 

Fit 2013
akryl, mazak olejny, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie

Scenograf, malarz, rysownik, asystent w pracowni 
filmu na wydziale scenografii w Warszawskiej ASP.

z serii Obecność 2013
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: Kle

Artystka jest absolwentką Zespołu Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni–Orłowie. W swoim malarstwie sto-
suje własną, niepowtarzalną technikę na papierze, 
łączącą temperę i pastel. Po obronie dyplomu (serii 
ekspresyjnych plakatów) wyjechała na wieś, gdzie 
mieszka i tworzy do dziś. Pod adresem Lizaki 5 znaj-
duje się jej pracownia, którą urządziła na strychu.
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MONIKADĘTKOŚ

TOMASZWOJTYSEK

Flora Danica 2014
akryl, płótno, 90 x 90 cm,
sygn. p.d.: M. Dętkoś oraz opisany na odwrocie: Monika 
Dętkoś 90 x 90 2014 „Flora Danica”

Absolwentka ASP w Gdańsku. Dyplom zrealizowała w 2001 r. 
na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. K. Bereźnickiego 
oraz Grafiki Warsztatowej (aneks) u prof. C. Tumielewicza. 
Mieszka i tworzy w Sopocie. Finalistka Konkursu „Obraz 
Roku 2004” magazynu „Art&Business” wystawa w Muzeum 
Królikarnia im. X. Dunikowskiego, Warszawa. Wyróżnienie 
Międzynarodowy Konkurs Malarski „Obraz Przestrzeni Pu-
blicznej” Centrum Kultury Zamek, Poznań, 2009 r. Nagroda 
Miasta Rzym – Diploma di Merito we Włoszech, 2009 r. 
Prezentacja twórczości malarskiej na Wielkiej Wystawie 
Malarstwa Współczesnego „100+1 Pięknych Obrazów”, 
Galeria DAP, Warszawa, 2011 r. Udział w licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Tajemnice szafy 2 2012
olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn.: l.d.: T.Wojtysek `12

Urodził się w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam studia 
na Akademii Jana Długosza, otrzymując w 2007 r. dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. W. Lubosa 
(2007). Członek ZPAP Okręgu Częstochowskiego. W latach 
2008, 2011 i 2012 został stypendystą Prezydenta Miasta 
w dziedzinie plastyki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i projektowaniem graficznym.
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MAGDALENAWĘGRZYN

PAWEŁZAKRZEWSKI

61 

62 

Toucan, z cyklu portrety zwierząt 2014
akryl, nitro, płótno, 100 x 130 cm, sygn. l.d.: BREWKA

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. tworzy sztukę związaną z graffiti i street artem. Tworząc prace, wykorzystuje narzędzia używane 
zarówno przez artystów pracujących na ulicy, jak i tych tworzących w zaciszach pracowni. Materiały użyte w pracach to gazety, skrawki tkanin, 
nitro, akryl, olej. 

60 WOJCIECHBREWKA

Kompozycja z 
przesunięciem II 2013

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

Studiowała malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz Accademii 
di belle Arti w Palermo. Obecnie doktorantka na UMK 
na kierunku malarstwo. Współpracuje z Centrum 
Sztuki Współczesnej w Toruniu. Laureatka kilku sty-
pendiów twórczych, m.in. stypendium Ministra Kul-
tury i Sztuki (2005–2006), stypendium Prezesa Rady 
Ministrów (2005–2006), stypendium Artystycznego 
Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego (2010 i 2012), 
stypendium Fundacji Akapi (2004 r.). Brała udział w kil-
ku wystawach indywidualnych, m.in.: 2012 – Zabierz 
mnie do Wonderland, BWA, Sanok; 2011 – Operacje 
Booleanowskie, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń oraz 
zbiorowych: 2010 – Capolinea, Galeria Spazio Cana-
tella, Palermo.

Back to primitive II 2014
akryl, olej, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. p.d.: PZ oraz na odwrocie

Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa SWPS w War-
szawie, były student ASP w Poznaniu na Wydziale 
Multimediów, obecnie kończy kierunek Realizacji Fil-
mowej i Tv w PWSFTViT w Łodzi. Artystyczne pola jego 
działań to film, sztuka wideo i malarstwo. Swoje filmy 
wyświetlał m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie „Ekran 
Otwarty”, w 2010 r. Brał udział w akcjach promujących 
młodych artystów taki jak: Sztuka wymiany, Aukcje 
Młodej Sztuki, ART INN, Sztuko Branie. Jego malar-
stwo to ekspresyjne, graficzne kompozycje, czasem 
groteskowe. Inspiracje czerpie z twórczości Pollocka, 
Basquiata, Nowosielskiego, aborygeńskiej i afrykań-
skiej sztuki etnicznej.



63 TATAI

64 JANWOJCIECHMALIK

Kobieta
i zegarmistrz światła
olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

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

Na linii 2013
akryl, panel, 60 x 80 cm,
sygn. l.d.: jwmalik2013

Ukończył ASP w Poznaniu w 1975 r. Miał 21 wy-
staw indywidualnych i brał udział w ponad 150. 
wystawach malarstwa. Jego prace znajdują się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu 
i Szczecinie oraz w kolekcjach sztuki w Polsce, 
USA i Niemczech.
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MARCINLIBELT 65 

LONGINSZMYD 66 

Mozaika życia 2014
technika własna (wydruk cyfrowy, akryl), płótno, 80 x 110 cm, sygn. p.d.: Szmyd oraz na odwrocie

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

Marginesy 2012
fotografia barwna (cyfrowa), wydruk, papier fotograficzny archiwalny, 1/11, 25 x 145 cm, sygn. na odwrocie: Marcin Libelt, Marginesy, 1/11, 2012

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. W swej twórczości podejmuje nieustanną 
próbę dotarcia do podświadomości zbiorowej społeczeństwa, w którym żyje. Jego fotografie determinuje dążenie do wydobycia z nieprzeniknionego bezkresu 
naszej podświadomości, tkwiących w niej archetypów oraz pragnienie wskrzeszenia zapomnianych mitów i nadania im aktualnego sensu. W roku 2011 stypen-
dysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 i w 2011 r. jego prace z cyklu „Eldorado” oraz „Lis Paweł” wystawiane były podczas warszawskiej 
Nocy Muzeów w praskim klubie „Pawiarnia”.
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67 SZAWEŁPŁÓCIENNIK

Pasaż Wiecha
akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: SZAWEŁ PŁÓCIENNIK

Absolwent warszawskiego Studium Plastycznego Collage. Twórca komiksów, muzyk i tekściarz w zespołach Apacze Z Wol-
nej Woli i Żelazna Brama. Członek i założyciel grypy artystycznej „Obiboki”. Wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie 
Na Rysunek Satyryczno – Humorystyczny (Muzeum Karykatury w Warszawie, 2013). Wystawy indywidualne i zbiorowe: 2003 
– wystawa rysunków, Pałac kultury i Nauki; 2013 – „Mistrzowie Polskiego Komiksu”, Galeria Orient, Poznań; 2013 – „Cześć 
Akademii! ”, Salon Akademii, Warszawa.

KAROLINAFUTYMA

ERWINWYJADŁOWSKI

68 

69 

Niebieski dom 2014
olej, płótno, 73 x 92 cm, sygn. na odwrocie

Od 2012 r. studentka Wydziału Malarstwa 
ASP w Gdańsku. Zajmuje się głównie ma-
larstwem olejnym, rysunkiem, działaniami 
w przestrzeni publicznej i fotografią.

Bez tytułu 2013
olej, akryl, cienkopis, płótno, 40 x 60 cm, 
sygn. na odwrocie

Edukację artystyczną rozpoczął w 2007 r. 
w krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa, 
dyplom w pracowni prof. L. Misiaka obronio-
ny w 2012 r. Stypendysta na ASP w latach 
2010–2011. Udział w wystawach, m.in.: 2009 
– Mondo Ex, Acaia–Włochy; 2012 – Galeria 
Socato Przegląd Malarstwa „Świeża Krew”, 
Wrocław, Przegląd Malarstwa Promocje, 
Legnica oraz w wystawie indywidualnej w 
2012 r. w Galerii Łącznik „Przed upadkiem”, 
Kraków.
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70 PAULINAMAKSJAN

Dwie 2013
akryl, płótno, 150 x 180 cm, sygn. p.d.: Pola Maksjan 2013

Absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała w pracowniach prof. M. Targońskiej, prof. J. Okrassy oraz robiła specjalizację ze scenografii u prof. A. Markowicza. 
Dyplom w pracowni malarstwa prof. M. Świeszewskiego. W 2007 r. reprezentowała Polskę na Włoszech na Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów 
Śródziemnomorskich w Egipcie. Jej happening „Zapis tańca” została wyróżniona na Famie w Gdyni. W 2008 r. wyróżniona prestiżową nagrodą Artystyczna 
Podróż Hestii.

PAULINAPENC

EMILIAGĄSIENICA–SETLAK

71 

72 

Individuation 9 2014
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Paulina 
Penc 2014 oraz na odwrocie: Individuation 9, 
Paulina Penc 2014

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

Limbus Nuditatis 2013
akryl, płótno, 38 x 75 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka zakopiańskiego ZSP im. A. Kenara 
(2005 r.). Studiowała w pracowniach prof. T. Kot-
kowskiej–Rzepeckiej i prof. L. Misiaka na Wydzia-
le Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z aneksem 
graficznym w pracowni drzeworytu prof. B. Migi 
otrzymała w 2011 r. Jej prace ilustrują okładki 
książek S. Minkowa „Siła nieczysta” (Wydawnic-
two Scriptum, 2005) i „Nazwy wodne dorzecza” 
Wisły dr U. Bijak (Instytut Języka Polskiego PAN, 
2013). Autorka jedenastu wystaw indywidualnych 
oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbio-
rowych. Prace artystki znajdują się w polskich 
zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych 
w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
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73 

74 

EUGENIUSZOCHONKO

PIOTRSAKOWSKI

z cyklu Podróże w nieznane 2012
akryl, karton, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Ochonko 2012

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku 
w 1996 r. Bazując na precyzyjnej, wzorowanej na rysunkach 
starych mistrzów technice w sposób bardzo konsekwentny 
kontynuuje mieszanie świata rzeczywistego z fantasmagorią. 
W jego obrazach, poprzez intrygującą grę linii budujących 
przestrzeń tworzących lustra, w których niczym w powieściach 
Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny. Wysta-
wał na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach, m.in.: 
„ART. GENDA 96”, w Kopenhadze, w Danii; „Prezentacja Pol-
skiej Sztuki” w Parlamencie Bremen, w Niemczech, a także 
w Hiszpanii. W 2007 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. 
Od 2008 r. mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jego prace znajdują 
się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie, m.in. 
u królowej Zofii w Hiszpanii, księcia Alberta II z Monaco.

Księżyc i pochodnia 2014
akryl, tempera, płótno, 73 x 54 cm, sygn. na odwrocie: P.S. 
14 „Księżyc i pochodnia”

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

NATALIAHIRSZ 75 

MARTASZAREK 76 

Skłon 2013
akryl, płótno, 70 x 60 cm, sygn. na odwrocie: Hirsz

Studentka malarstwa na ASP w Gdańsku. Wybrane wystawy: 
wystawa indywidualna w Galerii Debiut „Malarstwo”, Gdynia 
2014 oraz wystawa indywidualna w Galerii Brudershaft „Me-
tafory”, Gdańsk 2013.

Meeting 2014
akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: Szarek Marta 2014

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

MONIKASYNAK

78 

79 

Muh-he-con-n-ok
akryl, płótno, 70 x 80 cm, sygn.: Siemoński. 
Tytuł pracy zaczerpnięto z języka Mohikanów 
i oznacza: „Lud znad wody, która nigdy nie jest 
nieruchoma”.

Uzyskał dyplom z Edukacji Artystycznej gdańskiej 
ASP w 2007 r. Jego rysunki charakteryzują się nieby-
wałym opanowaniem kreski. Jak sam twierdzi potrafi 
rysować przez sen i prawie nie odchodzi od sztalugi, 
stąd pewnie surrealistyczny charakter prac.

Tygrysowo 2014
akryl, płótno, 100 x 40 cm, sygn. p.d.: MSYNAK

Ukończyła studia na Wydziale Wzornictwa i Archi-
tektury Wnętrz w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Ło-
dzi. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem 
– grafika użytkowa, design, architektura wnętrz, 
przestrzenne formy rzeźbiarskie, malarstwo szta-
lugowe, malarstwo ścienne, ilustracja.

77 ANDRZEJWROŃSKI

Podziały 2012
olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. l.d.: Andrzej Wroński

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

81 JUSTYNAMROCZEK

Motocykl BMW R-7 2014
olej, płótno, płyta MDF, 87,5 x 66,5 cm, 
sygn. l.d.: Pękacz M. 2014 Wrocław oraz 
opisany na odwrocie

Absolwent wydziału architektury we Wro-
cławiu. Malarz hiperrealista, tworzący swoje 
obrazy w dwóch fazach. Faza pierwsza – ar-
tystyczna, gdy przygotowywany jest temat 
obrazu i kadr, oraz faza druga – rzemieśl-
nicza, gdzie pokazuje swój kunszt i upór 
w dążeniu do perfekcji.

Jabłuszka 2010
olej, płótno, 70 x 100 cm,
sygn. na odwrocie

Projektantka mody, malarka. Absolwentka 
ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi (Wy-
dział Tkaniny i Ubioru oraz Wydział Eduka-
cji Artystycznej). Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, grafiką warsztatową oraz pro-
jektowaniem odzieży. Obecnie wykłada 
w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii 
i Projektowania Ubioru w Warszawie. Bierze 
udział w wystawach w kraju i za granicą.

STANISŁAWTOMALAK 82 

AGNIESZKASKOPIŃSKA 83 

Fragment 237 2013
płótno, 2 x 50 x 70 cm, sygn. l.d.: S.J.A. Tomalak, na odwrocie nalepki autorskie na obu skrzydłach

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów: S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. Od 1975 r. 
zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe, realizm fantastyczny, a od 2000 r. coraz częściej skłania się 
w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Laureat 
II Konkursu Malarskiego Zadra 2009. Jego prace wielokrotnie pojawiały się na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in.: Young Internationalb Contest 
of Contemporary Art (2011), 7 Biennale Miniatury; Częstochowa (2012), „Pejzaż współczesny”; Częstochowa (2013), Triennale Małych Form, Toruń (2013), VII 
Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia (2013), VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz (2013).

Kolejne podejście I 2011
akwaforta, akwatinta, werniks, offset, papier, 1/1, 
60 x 40 cm, sygn. p.d.: Agnieszka Skopińska 2011

Absolwentka Warszawskiej ASP, gdzie obecnie robi 
doktorat. Dyplom obroniła w pracowni projektowania 
książki prof. M. Buszewicza, aneks z grafiki warszta-
towej w pracowni prof. R. Strenta. Mieszka i pracuje 
w Warszawie. Współtworzy kolektyw kreatywny Re-
belZOO, zajmujący się projektowaniem graficznym 
oraz wydający swój własny zin „Grafik Rebel” – niere-
gularnik poświęcony ważnym społecznie zjawiskom.
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ZBIGNIEWBLAJERSKI 86 

Tors drewniany nr 3 2014
drewno orzechowe, 54 x 24 x 18 cm, sygn. Blajerski; kaligrafia: Lewandowska

Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowakowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. W 2009 r. 
zdobył wyróżnienie w konkursie na pomnik Jana Matejki w Krakowie.

84 

85 

MARIUSZDYDO

MICHAŁBATORSKI

Królowa Śniegu, z cyklu Powrót Legendy
jeden egzemplarz, ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, edycja limitowana, 48 x 17 x 15 cm, sygn. na spodzie logiem i numerem 2

W latach 1999–2004 studiował na ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czynnie uczestniczył w działaniach 
autorskiej grupy Jacka Kucaby – Ruchome Święto, co zaowocowało wystawieniem na murach kamienic Tarnowskiego rynku 15 wielkoformatowych obrazów 
w cyklicznie po sobie następujących wystawach tzw.: Zewnętrznej Galerii Miasta Tarnów. Wraz z grupą wziął również udział w wystawach na szlakach Biesz-
czadzkich Gór.

Muszla
ceramika, 36 x 18 x 20 cm, sygn. M.B.

W 2009 r. obronił tytuł magistra inżyniera architekta. Równolegle od 2007 r. 
studiuje na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jako stu-
dent Akademii w latach 2011–2012 brał udział w półrocznych wymianach stu-
denckich w Perugii we Włoszech i we Lwowie na Ukrainie. Laureat w XI edycji 
ogólnopolskiego konkursu dla studentów sztuk pięknych „Artystyczna Podróż 
Hestii” – 2 miejsce. Obecnie student 9 semestru Wydziału Rzeźby na specjalizacji 
„Projektowanie i organizacja przestrzeni”.
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