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Regulamin Aukcji
MŁODA SZTUKA

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

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

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

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

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

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji“ (formularz dostępny w siedzibie DA
DESA i na stronie internetowej www.desa.art.pl). Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim
zgłoszeniu. W przypadku zlecenia licytacji z limitem, DA DESA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie
najniższej cenie.

7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 10%. zakończenie licyta-
cji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy
kupna-sprzedaży między DA DESA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie
licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

8. Wszystkie obiekty na aukcji MŁODA SZTUKA mają cenę wywoławczą 1000 zł. Jest to zarazem cena minimalna,
ponizej której DA DESA nie może sprzedać obiektu.

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

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 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
zapłatę w: euro, dolarach lub funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim
Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.

Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo 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 dokonaniu pełnej zapłaty.

13. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiający odbiór osobisty. Na wyraźne życze-
nie klienta pakowanie do wysyłki i wysyłka za dodatkową odpłatnością.
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2 Witold ABAKO ur. 1958

Invisibilium No 2 – IV,
akryl, płótno, 70 x 70 cm, na odwrocie opis
autorski, 2019.

1 Witold ABAKO ur. 1958

Invisibilium No 2 – III,
akryl, płótno, 70 x 70 cm, na odwrocie opis
autorski, 2019.

Studiował w ASP w Krakowie, gdzie w 1984
roku uzyskał dyplom w pracowni prof.
L. Wajdy. W latach osiemdziesiątych praco-
wał jako designer i architekt wnętrz w Pol-
sce i Niemczech. W tym czasie stworzył
wiele zrealizowanych projektów mebli,
wnętrz, targów i wystaw. Między 1993
a 2001 rokiem pełnił obowiązki Naczelnego
Grafika w Polskim Wydawnictwie Muzycz-
nym. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zali-
czany bywał do „młodych dzikich“. Sam o
sobie mówi: „konserwatywny anarchista“.
Wystawia rzadko. Jego prace znajdują się
w prywatnych i instytucjonalnych kolekcjach
w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych,
Holandii, Danii, Austrii, oraz Japonii.
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3 Anna SZCZUREK ur. 1990

Ona, 
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: AnSz oraz na odwrocie opis autorski, 2020.

Malarka, ilustratorka, rysowniczka. Absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej (2010). Studia na wydziale malarstwa ASP w
Krakowie oraz pedagogiczne studia podyplomowe (2017). Udział w wybranych wystawach: Pałac Sztuki, „Krakowski Salon Sztuki II“, listopad (2019);
Agra-Art Nova, „W dżungli“, Warszawa, sierpień (2019); „Mantra Pusaka“ Nusantara Tribe – Indonesia „Sesama Book“ Sesama-Yogyakarta, Indone-
sia „Nie mam nad nią kontroli…“ Księgarnia/Wystawa, Fundacja razem Pamoja-Kraków (2019); „Zmierzchnica“, Galeria Cellar, Kraków „Dom w ogóle
i dom w szczególe“ Art House, Kraków (2018); „Przechwałki i Pogróżki“ Galeria Trafo, Szczecin, (2017-2018); „Artyści Olkuscy“, Biuro Wystaw Arty-
stycznych, Olkusz (2016); „Krew-Werk“, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa (2016); „Swoją drogą“ Galeria 3 Okna, Kraków (2015).
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4 Aleksander SOVTYSIK ur. 1995

Patrząc na kwiaty, 
akryl, deska, 81 x 61 cm (wym. z oprawą), sygn.

Artysta audio-wizualny mieszkający i pracujący w Krakowie, zajmujący się zarówno malarstwem, jak i nowymi mediami oraz elektroniczną muzyką
eksperymentalną Uczestniczył w ponad 30 wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Ukrainie (m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Odessie,
Galerii Lavra w Kijowie, w Pałacu Sztuki w Krakowie, galerii Punktkommastrich w Dusseldorfie).
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5 Gabriela PALUCH ur. 1984

Malaga, 
olej, płótno, 100 x 100 cm,  sygn. p.d.: GP oraz na odwrocie opis autorski.

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Brała udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych.
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6 Aleksandra MACIASZEK ur. 1989

Trzeci wymiar błękitu,
akryl, płótno, 90 x 60 cm, sygn. l.d.

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa (dyplom z wyróżnieniem w roku 2017 r.). Magister nauk humanistycznych
z zakresu kulturoznawstwa ze specjalizacją medioznawstwo. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, projektowaniem graficznym oraz gra-
fiką warsztatową. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: „Góry“ w galerii Pogotowie Sztuki w Rabce-Zdroju (2019),
„W przestrzeń nieznaną“ (Cracow Art Week 2019), „Światłoczułość“ (Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju 2019), „X razy inaczej“, Galeria
Promocyjna ASP w Krakowie (2017 r.), „Rośliny trujące“ – wystawa indywidualna w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce. 
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7 Aneta KLEJNOWSKA-KARPIŃSKA ur. 1990

Niewinność, 
olej, płótno, 100 x 80 cm, 2018.

Pracuje w obszarach szeroko pojętej grafiki oraz malarstwa. Swoje doświadczenie zdobywała w Polsce i za granicą, pracując i kształcąc się między
innymi w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu. Absolwentka architektury wnętrz PJATK, grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz ilustracji
naukowej na Paryskiej uczelni- Ecole Estienne. Współpracowała z firmami i magazynami takimi jak: AKRIS, Lukullus, Łazienki Królewskie, Hotel Bristol,
Mood Scent Bar, Raffles Hotel Europejski, L'oreal Paris, Majolika Nieborów, Tatuum, Wirtualna Polska, Glamour, Twój Styl, ELLE, Wysokie Obcasy
Extra, Label Magazine, KMag, Kukbuk, Pani. Rodowita warszawianka, tu mieszka i pracuje.
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8 Kornelia DE TOURNELLE ur. 1988

Stary Kraków, 
olej, płótno, 50 x 100 cm.

Urodzona w Rzeszowie. Absolwentka Liceum Plastycznego – specjalizacja snycerstwo, oraz studiów licencjackich Ochrona Dóbr Kultury z dwulet-
nią specjalizacją w dziedzinie Malarstwa Monumentalnego i studiów magisterskich Historii Sztuki. Na swoim koncie ma wystawy indywidualne i zbio-
rowe oraz plenery malarskie i snycerskie. Pracował przy renowacji malarstwa monumentalnego oraz rzeźby drewnianej. Zawodowo realizuje się jako
nauczyciel historii sztuki oraz wykonawca prywatnych zamówień malarskich, rzeźbiarskich w Polsce i za granicą.

9 Stanisław TOMALAK ur. 1955

Fragment 660, 
olej, płótno, 3 x 50 x 40 cm, sygn. p.d.

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Z wy-
kształcenia jest technikiem chemikiem. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejza-
żowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku 2000 coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu
nieustannie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięga po technikę kolażu. Prace mają
zróżnicowaną powierzchnię.
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10 Marcin RACZKOWSKI ur. 1978

Pochmurny dzień,
akryl, płótno, 50 x 70 cm, 2020.

Obecnie student Wyższej Szkoły Sztuki
i Projektowania w Łodzi. Ukończył PLSP
w Opolu oraz UWr. Czerpie inspiracje z na-
tury, malarstwa van Gogha oraz Impresjo-
nistów. Ma na swoim koncie liczne
wystawy. Jego prace znajdują się w zbio-
rach osób prywatnych.

11 Lena MAKSIMUK-PRZEWŁOKA

Pałac na wodzie, 
olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. l.d., 2017.

Malarka urodzona na Białorusi. Absolwentka
Uniwersytetu im. Aleksandra Puszkina w Brześciu.
Zajmuje się malarstwem olejnym oraz akwarelą.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych za-
równo w kraju, jak i za granicą.
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12 Grzegorz WÓJCIK ur. 1988

Czerwone miasto, 
akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: G. Wójcik 2020 r.
oraz na odwrocie Czerwone Miasto Grzegorz Wójcik
2020 r.

Urodzony w Tarnowie. Absolwent studium Renowacji
Mebli i Wyrobów Snycerskich w Tarnowie 2010 r. Absol-
went malarstwa na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, Dy-
plom obroniony w pracowni prof. Grażyny Borowik.
Aneks w Pracowni Lucjana Orzecha 2016 r. Stypendium
rektora UP 2013 / 14 oraz 2015 / 16.  Absolwent Arte-
terapii na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2018.
Od 2019 r. członek  Związku Polskich Artystów Plasty-
ków „ZPAP“ odział w Krakowie. Charakteryzuje go
świeże spojrzenie, dobór kolorów, kompozycji i miłości
do malarstwa. Każdy obraz to żyjąca, barwna struktura.
Zajmuje się malarstwem pejzażowym i abstrakcyjnym,
oraz rysunkiem, renowacją mebli a także grafiką kom-
puterową. Bierze aktywny udział w życiu  artystycznym
miasta Krakowa i Tarnowa. Autor licznych wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w
zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, min.: Węgry, Da-
gestan, Niemcy, Hiszpania oraz Wielka Brytania.

13 Arkadiusz RAFFLEWSKI ur. 1968

Krajobraz niekompletny 2,
olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie: Rafflewski
2020.

Absolwent gdańskiej ASP. Studia odbył w l. 1991-1996
oraz 2013-2014. Pracę dyplomową obronił u prof.
K.Gliszczyńskiego. 1987-1994 studia magisterskie na
Politechnice Gdańskiej. 1994 pobyt w SCAN Institute w
Groningen Holandia, kurs Interactive MultiMedia. Od
1996 r. maluje i pracuje jako grafik, web designer. Prace
artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych w Niemczech,
USA oraz w Polsce. Rysunki artysty były prezentowane
na wystawie indywidualnej w Galerii Punkt w Gdańsku.
Brał także udział w wystawach zbiorowych oraz konkur-
sach, m.in.: 9 Triennale Grafiki Polskiej, Muzeum Śląskim
w Katowicach, II Międzynarodowym Konkursie Arty-
stycznym „PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY“, Konkursie
NanoArt im. T. Malińskiego w Galerii Roi Doré, V edycja
konkursu Bio-Art, Suwon, Korea Południowa. konkursu
Bio-Art, Suwon, Korea Południowa. Mieszka i tworzy
w Sopocie. Otrzymał nagrodę indywidualną na V Mię-
dzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni oraz
nagrodę indywidualną na V edycji.
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14 Aleksandra MŁYNARCZYK-GEMZA ur. 1988

Volver, 
olej, płótno, 70 x 100 cm, 2020.

od 2018 doktorantka Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace licencjackie
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w
Krakowie poświeciła zagadnieniom sztuki ko-
biet. Praca magisterska na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie: Książka artystyczna –
komiks o relacjach międzyludzkich z elemen-
tami problematyki arteterapeutycznej. Odbyła
liczne staże w galeriach sztuki współczesnej,
w tym w Pałacu Sztuki Współczesnej Galerii
Narodowej w Pradze. Po studiach związana ze
środowiskiem twórczym Fundacji Razem Pa-
moja i Kraków Art House. W swoich projektach
realizuje zagadnienia arteterapeutyczne i inter-
medialne. Przez ostatnie dwa lata skupiona na
cyklu fotograficznym przedstawiającym port-
rety  kobiet. Laureatka Nagrody Obraz Roku
na II Krakowskim Salonie Sztuki, stypendystka
Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS. Prace
Aleksandry Młynarczyk-Gemza można znaleźć
w Galerii AG w Krakowie. 

15 Paulina LIGNAR ur. 1979

Kwitnąca wiśnia, 
olej, płótno, 60 x 50 cm, na odwrocie opis autorski, 2020.

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wy-
dziale Malarstwa (pracownie prof. Leszka Misiaka oraz
prof. Adama Wsiołkowskiego) oraz w Akademie der
bildenden Künste w Wiedniu na Wydziale Malarstwa (pra-
cownia konceptualna prof. Adi Rosenblum). Stypendystka
Ministra Kultury na rok 2004/2005 za wyróżniające osiąg-
nięcia artystyczne i naukowe. Brała udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych, m.in. w 2018 r. na Krakowskim
Salonie Sztuki w Krakowie. W 2020 roku zilustrowała
okładkę książki Waldemara Bawołka „Pomarli“ w Wy-
dawnictwie Czarne.
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16 Magda ZARZYCKA ur. 1990

Stali pod kościołem i nie słyszeli,
akryl, płótno, 70 x 50 cm, 2020.

Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. W 2014 obroniła dyplom z malarstwa w pracowni dr hab. Magdaleny Hlawacz i w tej
dziedzinie sztuki tworzy po dzień dzisiejszy. Jej inspiracją są wspomnienia i stare fotografie, w których szuka nowego znaczenia i innego spojrzenia,
niż przez pryzmat pamięci. Nie lubi nadmiaru, więc usuwa z tych wspomnień to, co niepotrzebne, pozostawiając maksymalnie oczyszczoną formę.
Zahacza, bawi się symbolem i kolorem. W 2016 roku za cykl swoich obrazów otrzymała nagrodę Związku Polskich Artystów Plastyków na opolskim
Salonie Jesiennym.
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17 Aleksandra KOSMALA-CZARNECKA ur. 1986

Bez tytułu,
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d., 2020.

Urodzona w Warszawie. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Wnętrz. Uczelnię ukończyła z wyróżnieniem.
Od 2012 roku artystka regularnie uczestniczy w Warszawskich Targach Sztuki. Artystka maluje głównie portrety oraz obrazy figuratywne.
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18 Maria LOREK ur. 1988

La nostalgia (Nostalgia),
olej, płótno, 120 x 100 cm, sygn. p.d.: Maria Lorek 2020 oraz z tyłu na blejtramie, 2020.

Urodzona w Krakowie, malarka i konserwator dzieł sztuki zamieszkała na Wybrzeżu Amalfitańskim. Studiowała konserwację dzieł sztuki na Akademi
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski z konserwacji i restauracji dzieł sztuki uzyskała na Technische Universität w Monachium. Współ-
pracowała przy światowej rangi projektach konserwatorskich w Niemczech oraz we Włoszech, m.in. wykonała konserwację jedwabnej flagi z 1648
roku na cześć Pokoju westfalskiego, konserwację transferów malowideł ściennych Wilhelma von Kaulbach, konserwację malowideł ściennych w sta-
rożytnym Pergamonie oraz wiele zabytków architektury oraz malarstwa ściennego w starożytnych Pompejach. Poza konserwacją sztuki uprawia
także malarstwo olejne. Ma za sobą kilkanaście wystaw artystycznych. Jej prace są wystawiane są w galeriach sztuki we Włoszech oraz w Polsce.
Bliskie przebywanie ze starożytnym malarstwem ściennym w pracy konserwatorskiej zainspirowało malarkę po podjęcia tematyki wizerunków ko-
biecych, które przedstawia w delikatnej i tajemniczej aurze włoskiego pejzażu. 
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19 Maria LOREK ur. 1988

Il vento (Wiatr), 
olej, płótno, 120 x 100 cm, sygn. p.d.: Maria Lorek 2020 oraz z tyłu na blejtramie, 2020.
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20 Małgorzata JASTRZĘBSKA ur. 1975

Nr 689, 
olej, płótno, 60 x 45 cm, 2020.

Dyplom w 2001 r. na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie dominującą rolę odgrywa kon-
cepcja, konstrukcja i kolor. Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych. Wystawy indywidualne i grupowe w kraju i za granicą.
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21 Katarzyna Anna DOROBA ur. 1991

Kwarantanna,
akryl, płótno, 80 x 140 cm, sygn. p.d.,2020.

Polska artystka, magister sztuki, zamieszkała w Międzychodzie. W 2015 roku ukończyła studia I stopnia na wydziale artystycznym w Wyższej Szkole
Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku architektura wnętrz o specjalności projektowanie wnętrz. W 2017 roku na tej samej uczelni ukończyła
studia II stopnia zdobywając  tytuł magistra sztuki na kierunku wzornictwa o specjalności projektowanie wnętrz, otrzymała również wyróżnienie za pracę
dyplomową. Na I roku studiów naukę pobierała w pracowni malarstwa i rysunku  dr Rafała Łubowskiego oraz od II roku w pracowni prof. Włodzimierza
Dudkowiaka. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju. Tematem prac jest inspiracja światem i jej życie. W latach 2015 – 2018 wspólnie
z innymi artystami stworzyła Koło Międzychodzkich Plastyków, gdzie brała udział w organizowaniu warsztatów i wystaw. W 2017 roku brała udział
w wystawie zbiorowej „poszukiwania…“ w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie, którą również organizowała, a także tego samego roku w wystawie
zbiorowej SALON DES ARTISTES w Ostricourt we Francji.

22 Emilia GARBIEŃ

Widok z Grzesia,
olej, płótno, 30 x 70 cm, 2020.

Absolwentka wydziału malarstwa pracowni profesora Matuszewskiego na ASP w Krakowie.
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23 Tomasz KUCZARA ur. 1983

Burza niepokoju, 
olej, płótno, 60 x 90 cm.

Absolwent malarstwa krakowskiej ASP
(2013 - pracownia prof. A. Wsiołkowskiego)
i Akademii im. A.F. Modrzewskiego (2007 -
pracownia prof. S. Wiśniewskiego). Pro-
jektant biżuterii, fotograf. Każdy jego pro-
jekt to kolejny krok w fascynującej podróży
w głąb siebie. Od ekscytacji, ale czasem
też pustki nowości, poprzez skupienie
i uważność budowania od podstaw, po
doświadczenie satysfakcji i poczucia sensu
końca realizacji. Zawsze poszukuje Historii.
Indywidualnej, ale też z cząstką własnej.
Niezmiennie osadzonej mocno w metafi-
zycznej przestrzeni Natury. Najchętniej łączy
klasyczną międzywojenną elegancję z su-
rowym, industrialnym minimalizmem. Jego
prace są obecne na aukcjach i wystawach
m.in. w Poznaniu, Krakowie, znajdując
swoje miejsce w prywatnych kolekcjach
krajowych i zagranicznych.

24 Marta WIATR ur. 1980

4 pejzaż,
olej, płótno, 70 x 150 cm.

Mieszka i tworzy w Polnej. Spotkanie z przyrodą, kolor w szarościach Jana Cybisa, ekspresja wypowiedzi postimpresjonistów, dramatyczne światło
Rembrandta oraz poszukiwanie formy u Picassa, mocno wpłynęły na początkowy etap twórczości. Studia były czasem fascynacji nowoczesnością,
porządkowania formy wypowiedzi. Były też momentem odkrycia sacrum. Założenie rodziny było okresem niezwykle ważnym. Twórczość musiała tro-
chę poczekać, zmieniła się tematyka, a kolor nabrał bardziej symbolicznego znaczenia. Tylko walka z materią przybrała na sile.  W 2000 r. ukończyła
PLSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. W 2006 r. uzyskała dyplom Magistra Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Stanisława
Rodzińskiego. Od 2006 r. członek ZPAP (okręg krakowski).
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25 Agnieszka GAWRON ur. 1995

Duchenne Dystrophy, 
olej, płótno, 60 x 50 cm, 2019.

Mieszka i studiuje w Krakowie. Dyplom licencjacki obroniła w 2019 r. na Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w pracowni malarstwa prof. Andrzeja
Bednarczyka, pod okiem Michała Zawady. Tegoroczna studentka V roku ma-
larstwa jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki. Zajmuje się malarstwem, ceramiką oraz tkaniną artystyczną. W swo-
jej twórczości odwołuje się do specyfiki dysfunkcyjnego organizmu. Inspira-
cje czerpie z wątków autobiograficznych opartych na analizie zmagań z
przewlekłą chorobą.

26 Ryszard RABSZTYN ur. 1984

River,
akryl, płótno, 70 x 50 cm, 2020.

Moja twórczość przechodziła różne etapy: od grafiki, przez rysunek, koń-
cząc na malarstwie. Fascynacja malarstwem trwa stosunkowo niedługo,
bowiem od roku 2010, kiedy to powstał malarski aneks do mojego dy-
plomu z rysunku. Po ukończeniu Akademii skupiłem się wyłącznie na ma-
larstwie. Zafascynowałem się ekspresjonizmem i sztuką prehistoryczną,
oba te nurty w większym lub mniejszym stopniu przewijają się przez moją
twórczość, zarówno poprzez formę, jak i treść. Aktualnie w swoich dziełach
skupiam się na piśmie hieroglificznym oraz alfabecie Braille’a. Staram się
swoje obrazy bardziej „zapisywać“ niż malować. W ten sposób wyrażam
wszystkie swoje myśli i aktualne zainteresowania. 
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27 Joanna RUDEK ur. 1988

Dora, 
akryl, płótno, werniks, 70 x 70 cm, sygn. na odwrocie, 2020.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Liceum Plastycznego w Rzeszowie. Dyplom z Malarstwa uzyskała w pracowni prof. Andrzeja
Bednarczyka. Uczestniczka wielu plenerów malarskich oraz wystaw zbiorowych. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych. Współpracuje
z galeriami sztuki w kraju oraz za granicą.  
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28 Joanna RUDEK ur. 1988

Geometrico, 
akryl, płótno, werniks, 120 x 70 cm, sygn. na odwrocie, 2020.
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29 Dawid MASIONEK ur. 1994

Światło z kamienia / Katedra w Mediolanie,
olej, płótno, 80 x 120 cm, na odwrocie opis autorski.

Malarz, rysownik, magister sztuki, absolwent kierunku Malarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
(2019, pracownia prof. Jarosława Kweclicha). Zafascynowany monumentalną architekturą gotyku - to jedna z głównych inspiracji dla jego twórczo-
ści. Maluje obrazy przy pomocy szpachli, eksplorując wielokrotnie te same obszary, pokrywając płótno kolejnymi warstwami farby, by później zdzie-
rać je, odkrywając coraz to nowsze jakości barwy, światła, dynamizmu. Ekspresyjną twórczość malarską uzupełnia działalnością rysowniczą - chętnie
sięga po tusz i stalówkę, wierząc, że oko malarza kształci się przede wszystkim poprzez wprawioną rękę rysownika. Autor wielu wystaw zbiorowych
i indywidualnych. W okresie studiów aktywny członek koła naukowego malarzy, działającego przy Katedrze Malarstwa AJD w Częstochowie. Wolne
chwile poświęca obecnie studiowaniu teologii. Z tego obszaru czerpie garściami zarówno w indywidualnym rozwoju duchowym, jak i artystycznym -
nie są mu obce wątki metafizyczne, które chętnie podejmuje w swojej twórczości.
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30 Tomasz MASIONEK ur. 1994

Galo Marec, 
olej, płótno, 110 x 80 cm, sygn. p.d., 2019.

Malarz, rysownik, magister sztuki. W 2019 roku obronił dyplom na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Zanim podjął
decyzję o pójściu na studia ukończył technikum budowlane, dlatego porusza tematy architektury w rysunkach. Dyplom Poczet Wojowników - analiza
portretu męskiego zrealizował w pracowni u dr hab. Bartosza Frączka. „Poczet Wojowników“ to cykl obrazów na którym malarz stara się ukazać
„ducha“ męskości i dzikości z dawnych czasów, poprzez namalowanie portretów łotrów, wojowników i królów. Obrazy przemalowywane były po trzy,
cztery razy, aż w końcu było widać „zamierzony“ efekt. Portrety namalowane są farbą olejną przy pomocy szpachli, a do podkreślenia szczegółów
takich oczy i usta użyto pędzla. Często sięga również po taką formę wyrażenia siebie, jaką jest rysunek. Analizuje architekturę poprzez linie i kreski
za pomocą markerów i ołówka. 
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31 Wojciech ROŻEK-KUBIAK ur. 1978

Bez tytułu,
olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie, 2020.

W 1999 r. ukończył PLSP w Krakowie. W latach 1999-2004 studiował na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2004 r. obronił pracę dyplo-
mową z zakresu malarstwa przygotowywaną pod kierunkiem prof. A. Wsiołkowskiego, oraz aneksu rysunkowego pod kierunkiem prof. T. Kotkowskiej-
Rzepeckiej. 2004 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem, Medalem Rektora oraz Dyplomem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2003 r.
pracuje w ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa w Pracowni Rysunku u prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz u adj. Z. Sprychy. Laureat Stypendium
Twórczego Miasta Krakowa w 2005 r. 
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32 Dariusz SYRKOWSKI ur. 1966

Konstrukcja III, 
olej, płótno, 130 x 180, 2013.

Ukończyłem PLSP w  Gdyni-Orłowie w latach 1982-1987. Studia 1987-1992 w PWSSP w Gdańsku (Prof. M. Olszewski, Prof. W. Dembski). Od
1993 zatrudniony na macierzystej Uczelni, obecnie ASP w Gdańsku. Od 2012 uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego sztuki na ASP w Gdańsku.
W 2017 otrzymałem tytuł Profesora ASP. Obecnie prowadzi Pracownie Rysunku i Malarstwa (dyplomową) na Wydziale  Grafiki ASP w Gdańsku.
Uczestniczył w 130 wystawach zbiorowych oraz 20 wystawach międzynarodowych. Zorganizował 32 wystawy indywidualne w tym 2 wystawy indy-
widualne zagraniczne. Otrzymał 17 nagród artystycznych w tym 1 międzynarodową im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze.
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33 Agata RUMAN ur. 1985

Puste miasto, 
olej, płótno, 100 x 70 cm, 2020.

W 2010 r. ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (dyplom pod kier. prof. J. Pręgowskiego). W tym samym roku ukończyła
z wyróżnieniem studia na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, także na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (praca mgr. pod kie-
runkiem dr hab. J. Łukaszewicz, dyplom pod kierunkiem prof. I. Langowskiej i mgr M. Rudy). Obecnie pracuje nad kontynuacją cyklu prac, zatytuło-
wanego: „Flirt z przeszłością“, a także nad nowym projektem: „Malarstwo koncertowe“. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych jak i zbiorowych
w kraju i zagranicą.
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34 Agata RUMAN ur. 1985

Cisza,
olej, płótno, 130 x 80 cm, 2020.
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35 Cezary BEDNARCZYK ur. 1988

Podwójny, 
olej, płótno, 90 x 70 cm, 2019.

Absolwent Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom uzyskał w 2015 roku w pracowni prowadzonej przez profesora
Stanisława R. Kortykę. Tytuł dyplomu: „Szkice do portretu“. Jest to zbiór około pięćdziesięciu portretów monochromatycznych olejnych, o wymiarach
40 x 50 cm każdy. Ich jednakowy rozmiar daje możliwość tworzenia przeróżnych zestawień, układania ich wedle własnej myśli. Zestawienie obok sie-
bie agresywnych, fakturalnych gestów z bielą płótna, tworzy wyjściowy antagonistyczny układ, których wiele można znaleźć w „Szkicach“. „Tworząc
portrety automatycznie wchodzę w dialog ze starą szkołą malarstwa, z oczywistym jej poszanowaniem. Z drugiej jednak strony takoż samo ulegam
nieodpartej chęci zaaplikowania spontanicznego gestu. Mnóstwo jest w tym przypadku, spontaniczności Zacieki, przetarcia, faktura płótna – to tylko
podstawowy zakres możliwości. Pieczę nad wszystkim ostatecznie sprawia racjonalny ogląd. Moje malarstwo to w gruncie rzeczy rozkrok pomiędzy
tradycją a nowoczesnością. Wzajemne przenikanie się i  nigdy jasne opowiedzenie po jednej ze stron. Nie przedstawiam konkretnych osób. Staram
się przedstawić potocznego przechodnia, balansując tym samym na granicy tożsamości i anonimowości.“
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36 Paweł ŚWIĄTEK ur. 1982

Tęczowy zachód,
emulsja winylowa, płótno, 60 x 70 cm, 2020.

Dyplom magisterski z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku projektowanie graficzne uzyskał
w 2012 r. w pracowni prof. Sławomira Iwańskiego. W 2013 r. został wyróżniony przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w konkursie na projekt pla-
katu do polskiego filmu. Zajmuje się projektowaniem graficznym (w szczególności projektowaniem plakatów) oraz malarstwem (akryl, gwasz). Swoją
twórczość prezentował na wystawach w kraju i za granicą, m.in. na wystawach indywidualnych: „Malarstwo i plakat“, Galeria „Na piętrze“, Łódź
(2018), „X-Stage posters“ wystawca w ramach MFKiG w Łodzi, Atlas Arena (2016) oraz na wystawach zbiorowych: Fig. 4 graphic festival in Liege,
Belgia (2020), 9th International Triennial of Stage Poster – Sofia, 26 i 25 Biennale Plakatu Polskiego, Galeria BWA Katowice (2019, 2017), Moscow
Global Biennale of Graphic Design Golden Bee 13, Moskwa (2018), II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa / Pejzaż Architektoniczny, Galeria Miejska,
Bisztynek, I Ogólnopolski Konkurs Malarski „Moje Zakopane“, Miejska Galeria Sztuki, Zakopane (2017), 11th Macau Design Biennial, Makao (2017),
Weltformat 16 – Poster.
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37 Katarzyna PIRÓG ur. 1991

Śpisz?, 
mix media, płótno, 40 x 30 cm.

Artystka wizualna. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
oraz Międzywydziałowej Pracowni Multimedialnej na Wydziale Reżyserii Dźwięku,
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dyplom (2017).
Studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(2020). Wielokrotnie prezentowałam swoje prace na międzynarodowych wysta-
wach oraz konkursach projektowych m.in w Niemczech, Turcji, Macedonii, Chinach
oraz w kraju m.in. II nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych
w 2017 roku (Legnica), pierwsze miejsce w Międzynarodowym konkursie na ry-
sunek satyrystyczny (Zielona Góra). Brałam udział w kilkunastu projektach i wysta-
wach indywidualnych oraz grupowych, zarówno w kraju jak i zagranicą.
Prezentowałam także swoje filmy na festiwalach zagranicznych oraz w kraju
(Animator. PL (Poznań), O!PLA (Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji), ANIM!
Arte (Rio de Janeiro), Corto Creativo Short Film Festival (Meksyk), The Shortstack
Film Festival Philadelphia, (U.S.A.).

38 Marta DUNAL ur. 1989

Imaginacja, 
akryl, płótno, 100 x 70, sygn. p.d.: Marta Dunal.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysowniczka, malarka,
graficzka, wokalistka, autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych.
W swojej twórczości zgłębia proces powstawania dzieła. Marta Dunal wy-
raża swoje emocje i eksploruje świat ponad myślami – świat efemeryczny,
czasami niezrozumiały i nieuchwytny, a z drugiej strony wielobarwny i po-
zytywny.W swoich obrazach ukazuje swoją siłę, a zarazem wrażliwość.
Obrazy mają odważne kolory i ukazują głębię 3d, która ukazuje pewną
zmianę w sposobie myślenia artystki. Artystka doświadcza procesu trans-
formacji, który ukazuje w kolejnych kolekcjach. Formy strukturalne nadają
obrazowi wyrazistość i lekkość,  świadomie wybiera kolory i wylewa na
płótno te emocje, które chce w sobie intensyfikować i rozumieć. Poprzez
nieoczywiste łączenie kolorów i struktur artystka przemyca nadzieję, daje
do zrozumienia, że zmieniając perspektywę widzenia można dostrzec po-
zytywne barwy życia. Ma na swoim koncie udział w licznych wystawach
zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granica.
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Paula,
olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na
odwrocie.

Absolwent ASP we Wrocławiu na
Wydziale Architektury Wnętrz i Wzor-
nictwa Przemysłowego. Uzyskał dyplom
z aneksem z malarstwa w pracowni
prof. Józefa Hałasa. Brał udział w wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych. Zaj-
muje się malarstwem i grafiką użytkową.

39 Jarek DERWISZ ur. 1964

40 Maria ZAJĄC

Kreacja subtraktywna, 
tech. własna, płótno, 90 x 80 cm, 2019.

Absolwentka studium plastycznego
w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie.
W chwili obecnej jest studentką 6 roku
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki na krakowskiej Akademi Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki. Uczestni-
czyła w wielu plenerach artystycznych
i wystawach m.in.: „Przenikanie/2019“
(wystawa pokonkursowa - III Wydzia-
łowy Konkurs na Dzieło Plastyczne dla
studentów Wydziału KiRDS ASP im.
Jana Matejki w Krakowie) Galeria
„4 ściany“, WKiRDS, Kraków, 2019.
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41 Bartek JARMOLIŃSKI ur. 1975

Lovestory, 
papier, tektura, collage, 50 x 40 cm, sygn. p.d., 2020.

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, dyplom w 2001 r. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora Sztuk Pięknych w Instytucie
Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Zajmuje się malarstwem, collage, rysunkiem, performance. Ma w swym dorobku ponad 30 wystaw indywidualnych
i udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Jego prace znajdują się w zbiorach BWA Galerii Bielskiej, Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, Fundacji Ateneum w Warszawie, Kolekcji Hestii w Sopocie, Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Swoje prace prezentował
między innymi w: MOCAK/ Kraków, Muzeum Śląskie/ Katowice, Wozownia/Toruń, BWA/ Kielce, BWA/Gorzów Wlkp, Solvay/Kraków, Milano/
Warszawa, 101 Projekt/Warszawa, Galeria Manhattan/Łódź, Muzeum Miasta/Łódź, Gdańska Galeria Miejska/Gdańsk, Ośrodek Działań Artystycznych
/ Piotrków Trybunalski.
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42 Bartek JARMOLIŃSKI ur. 1975

Close, 
papier, tektura, collage, 40 x 30 cm, sygn. p.d., 2020.
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44 Malwina CIEŚLIK ur. 1975

W krótkie popołudnia
grudnia,
akryl, płótno, 60 x 80, 2020.

Absolwentka Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Częstochowie (obecnie
Akademia im. Jana Długosza) w Insty-
tucie Plastyki. Dyplom z grafiki arty-
stycznej – litografii w 2001 r. pod
kierunkiem dr. hab. K. Szwajkowskiej.
W swojej twórczości zajmuje się lito-
grafią, linorytem, rysunkiem, malar-
stwem i rzeźbą. Udział w kilku
wystawach zbiorowych. Jej prace
znajdują się w prywatnych kolekcjach
w kraju i za granicą.

43 Anna PSZONKA ur. 1989

Ostatnie promienie, 
olej, płótno, 40 x 50 cm, 2020.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.
Na swoim koncie ma udział w plenerach malar-
skich, wystawach zbiorowych, a także w projek-
tach filmowych dla kina i telewizji. W 2017 roku
jej obraz został zakwalifikowany do wystawy po-
konkursowej Wildlife Artist of the Year w Mall
Galleries w Londynie. Obecnie kontynuuje pracę
twórczą, oddając się malarstwu i ilustracji. Naj-
chętniej tworzy w technice olejnej oraz akwareli.
Swoje pomysły czerpie z natury, która jest dla niej
źródłem niezliczonych inspiracji. Flora i fauna są
także pretekstem do wyrażania jej własnych
przeżyć i emocji, które interpretuje za pomocą
koloru i światła.
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45 Alicja KAPPA ur. 1993

Przedpołudnie, 
olej, akryl, szlagmetal, płótno, 90 x 90 cm, sygn. p.d.: A. Kappa, 2020.

Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom w 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkowskiej i prof. P. Błażejewskiego. Jest człon-
kiem ZPAP Wrocław. Ważniejsze wystawy: Prix de Peinture 2013 Paryż; Art Brownie ZOO 2013, Toronto; Art Prize 2013, USA; Konkurs malarstwa
„Ogrody 2013“ BWA Zamek Książ; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Kontekst, Galeria Profil CK Zamek, Poznań (2012);
Galeria im Polnischen Haus, Polonicum, Berlin, wystawa prac z cyklu „Szelest“ (2009); „Obraz Roku 2005“ wystawa finalistów konkursu Art & Busi-
ness, Warszawa; Triennale malarstwa młodych, Częstochowa, wystawa finalistów konkursu. Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywat-
nych, w kraju i za granicą.
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47 David PATARAIA ur. 1971

Miłość czy zauroczenie, 
akryl, płótno, 80 x 60 cm, sygn. p.d.

Artysta pochodzący z Gruzji. W 1990 r. ukończył liceum Sztuk Pla-
stycznych im. Jakoba Nikoladze w Tbilisi i rozpoczął studia na Wy-
dziale Grafiki ASP pod kierunkiem Gogi Ceretelli, Davida
Uruszadze i Tamazy Czchaidze. W 1992 r. kontynuował naukę
w Polsce. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, na
Wydziale Malarstwa w Poznaniu i w Krakowie. Swoje prace z po-
wodzeniem wystawia w Polsce i za granicą, a wiele z nich znajduje
się również w licznych kolekcjach prywatnych.

46 Adam SIKORSKI ur. 1984

Rekonstrukcja, 
olej, płótno, 120 x 100 cm, 2020.

Studia ASP Gdańsk 2011 r, dyplom z malarstwa pracownia prof.
Macieja Świeszewskiego, specjalizacja linoryt pracownia prof.
Czesława Tumielewicza. Uczestnik wystw zbiorowych i indywi-
dualnych. Nagroda Stypendium Prezydenta Miasta Gdańsk, II Na-
groda w Pomorskiej Grafice roku, stypendium naukowe w latach
2009, 2010, 2011. Wyróżnienia i udziały w konkursach biennali
i triennali. Prace artysty znajdują sięw prywatnych kolekcjach takich
jak np. Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. 
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48 David PATARAIA ur. 1971

Lato w listopadzie, 
akryl, płótno, 80 x 100 cm, 2020, sygn. l.d.
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49 Dominika SURMACZ ur. 1994

Letarg II,
akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. na odwrocie,
2018.

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Bernarda
Moranda w Zamościu, ukończyła studia na kie-
runku grafika w Instytucie Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Dyplom artystyczny
zrealizowała w Pracowni Druku Płaskiego i Lito-
grafii oraz Pracowni Multimedialnej. Brała udział
w wielu wystawach krajowych i zagranicznych
(m.in. w Galerii r_z ZPAP, Centrum Kultury
i Sztuki „Dwór Kossaków“, „LITO-Kielce“, Insty-
tucie PAN w Warszawie, BWA Rzeszów, Galeria
Alkotohaz w Miszkolcu), a także warsztatów
i plenerów artystycznych (m.in. Warsztaty Dzia-
łań Kreatywnych w Górkach Wielkich, „Prze-
worskie Impresje“, projekt artystyczno-naukowy
„Art and Science 2“, „Okolice Malarstwa“, „The
State of“). Tworzy w dziedzinie grafiki, rysunku,
malarstwa i fotografii.

50 Beata TARNOWSKA ur. 1990

004, z cyklu: „Nierzeczywiste“,
olej, płótno, 30 x 40 cm, obraz oprawiony,
2020.

Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego. Dyplom magisterski obroniła
w 2018 roku - w pracowni malarstwa prof. Edwarda
Sytego. Zajmuje się malarstwem na pograniczu
pejzażu abstrakcyjnego, pracuje na dużych for-
matach, z pomocą barwy i struktury zaznacza-
jąc autonomię dzieła. Finalistka konkursu
malarskiego o Nagrodę im. Eugeniusza Eibischa
w 2018 roku. Uczestniczka licznych krajowych
i zagranicznych wystaw, a także sympozjów
malarskich.  Publicystyka, jej eseje z zakresu
historii i sztuki były publikowane m.in. w Focusie
Historia Extra, Rynku i Sztuce. Na stałe zwią-
zana z magazynem Artysta i Sztuka. Starszy
wykładowca w pracowni Malarstwa i Rysunku
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
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51 Agnieszka DZIKLIŃSKA ur. 1994

Pejzaż nadmorski, 
akryl, płótno, 50 x 40 cm, 2018.

Pochodzi z Warszawy. W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność ar-
teterapia w Kolegium Edukacji Artystycznej APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowała z Markiem Sułkiem w tworzeniu ogólnie rozu-
mianej sztuki na rzecz Warszawy. Artystka porusza się głównie w obszarze malarstwa marynistycznego, które było nierozerwalnie związane z jej pracą
dyplomową. Jej ulubionymi malarzami są Wojciech Weiss, Edward Dwurnik, Soter Jaxa Małachowski i Claude Monet.Tematy prac artystki wynikają
z osobistego zamiłowania do natury. Życie w wielkim mieście jest ograniczające, a przyroda zdaje się być marginalnym dodatkiem. Dziklińska pod-
kreśla, że jej obrazy nie są tylko czysto dekoracyjne; pokazują złożoność i skrajność ludzkich emocji. Żywioł wody w sztuce artystki staje się istotą
ludzką pełną niepewności, nieświadomości a przy tym nadziei oraz spokoju



42

52 Inez WHITE ur. 1966

Letnie opowieści, 
olej, kolaż, karton, 50 x 70, sygn. na odwrocie, 2020.

Studiowała malarstwo na wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom
z wyróżnieniem. Tworzy malarskie kompozycje na płótnie, kartonie, papierze inspirowane naturą, muzyką, pejzażem. Maluje także martwe natury i portrety
stosując własną technikę. Oprócz malarstwa olejnego posługuje się akwarelą oraz mozaiką szklaną. W swojej twórczości wykorzystuje doświadczenia
dotyczące materii oraz struktury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to podstawowe zagadnienia, którymi się zajmuje.
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53 Anna PSZONKA ur. 1989

Nic do ukrycia,
olej, płótno, 50 x 50 cm, 2020.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Na swoim koncie ma udział w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych, a także w projektach
filmowych dla kina i telewizji. W 2017 roku jej obraz został zakwalifikowany do wystawy pokonkursowej Wildlife Artist of the Year w Mall Galleries
w Londynie. Obecnie kontynuuje pracę twórczą, oddając się malarstwu i ilustracji. Najchętniej tworzy w technice olejnej oraz akwareli. Swoje pomysły
czerpie z natury, która jest dla niej źródłem niezliczonych inspiracji. Flora i fauna są także pretekstem do wyrażania jej własnych przeżyć i emocji, które
interpretuje za pomocą koloru i światła.
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54 Ilona MOLECKA ur. 1966

Love,
akryl, płótno, 100 x 130 cm, 2020.

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu w pracowni prof. Janusza Merkla. Uprawia malarstwo olejne i akrylowe. Tworzy swoje prace przez pryzmat rzeczywistości świata uczuć
i barw.Obrazy tworzą niekończące się otwarte kompozycję. Elementy graficzne przenikają w kolor kompozycji i tworzą tajemniczą czasoprzestrzeń
i ruch. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych.
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55 Tadeusz GAŁDA
Kompozycja bez tytułu,
olej, płótno, 40 x 60 cm, sygn. l.d.

Ukończył PWSSP we Wrocławiu Wydział
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom uzyskał
w pracowni profesora Konrada Jarodzkiego
w 1987 we Wrocławiu. Jest absolwentem
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych
w Cieplicach. Początkowo był związany
z Teatrem Animacji w Jeleniej Górze.
Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje
się malarstwem olejnym, akrylowym, tem-
perowym, o zróżnicowanej tematyce sty-
listyce, rysunkiem i rzeźbą. Uprawia
malarstwo pejzażowe, rodzajowe i akt,
tworzy obrazy pozostające w kręgu abs-
trakcji  geometrycznej i lirycznej. Wydłu-
żone formy i linie, owale, okręgi, figury
geometryczne, otwarta kompozycja,
barwy złamane, swobodne operowanie
farbą i eksperymenty z fakturą obrazu to
cechy charakteryzujące jego malarstwo. 

56 Iwona PITYŃSKA

Energia,
akryl, płótno,100 x 80 cm, sygn. p.d., 2020.

Artysta grafik, projektant i fotograf. Absolwentka wydziału historii
sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i gra-
fiki projektowej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od wielu lat zaj-
muje się malarstwem, projektowaniem graficznym i fotografią.
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57 Kamila CELLARY ur. 1988

In my dreams you still hold my hand,
mix media, płótno, 100 x 110, 2020.

Artystka z zamiłowania, z wykształcenia mgr inż. logistyki i pedagog, a prywatnie mama dwójki chłopców. Swoją twórczość rozpoczęła w momencie
rezygnacji z pracy w wyuczonym zawodzie. Maluje głównie farbami akrylowymi na płótnie oraz zagłębia tajniki malowania tuszami alkoholowymi na
papierze syntetycznym.
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58 Andrzej DOMŻALSKI ur. 1945

Kapelusze na wietrze, z cyklu Latawce,
olej, akryl, płótno, 130 x 90 cm, sygn. p.d.: And. Domżalski 2019 i opisany na odwrocie.

W 1971 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (od 1996 Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, uzyskując dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni
prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1975-1985 współpracował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf. W latach 1985-1996 mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, m.in.
brał udział przy tworzeniu pierwszego polskiego programu telewizyjnego w Nowym Jorku pn. Polish Television Network. Pracował również jako grafik z wydawnictwami
nowojorskimi, a także m.in. z Ehrenkrantz and Eckstut Architects Company (1987-1996). W latach 1996-2004 pracował w Warszawie przy projektach i realizacjach ar-
chitektonicznych. W 2004-2008 ponownie w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w Hollywood (Los Angeles), gdzie stowarzyszył się z grupą artystów amerykańskich Venice
Beach. Urządził stałą ekspozycję swego malarstwa na Venice Beach, współpracował z galeriami i wydawnictwami w Los Angeles. Od debiutu w 1971 w Gdańsku wielo-
krotnie prezentował wystawy indywidualne na całym świecie, stale współpracował m. in. z nowojorskimi galeriami Andrew Kolba i Michaela Kazana. Jego prace malarskie
i graficzne są reprezentowane w kolekcjach w wielu krajach na świecie.



48

59 Joanna AMBROZ

Proszę, patrz,
akryl, deska, 40 x 60 cm, sygn. l.d., 2019.

Balansuje pomiędzy sztuką a projektowaniem graficznym, badając zależności pomiędzy tymi dwoma dziedzinami. Inspiruje ją seksualność, emocje
oraz sytuacje bez wyjścia. Doktorantka w katedrze Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom magisterski w pracowni
ilustracji, książka autorska pt. „Wstyd“ obroniony na ocenę celującą z wyróżnieniem. Dyplom licencjacki, książka pt. „Cięcie — włosy ludu polskiego“
obroniony na ocenę celującą z medalem, później wydany przez Wydawnictwo Bosz w nakładzie 2000 egzemplarzy. Jej prace znajdują się w kolek-
cjach prywatnych na całym świecie, m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Islandii i Włoszech. Jej plakaty znalazły się w finale takich konkursów jak Trnava
Poster Triennial 2018 na Słowacji, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach 2020, Międzynarodowego Biennale Plakatu w Lublinie 2017 oraz są
w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie. Stypendystka Fundacji Lotto i Totalizatora Sportowego Stypendium 100/100 dla 100 najlepszych studentów
w Polsce z okazji 100-lecia Niepodległości Polski
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60 Sławomir SHUTY ur. 1973

Wicca, 
olej, płótno, deska, 50 x 55 cm, 2 x śr. 60 cm.

Artysta intermedialny: pisarz, reżyser filmowy, fotograf, performer, twórca artzina „Baton“. Jest autorem książek: Nowy Wspaniały Smak (1999), Bełkot
(2001), Cukier w normie (2002), Zwał (2004), Produkt Polski (2005), Ruchy (2008), Baton III Taltosz (2012), Jaszczur (2012) i Dziewięćdziesiąte (2013).
Autor pierwszego polskiego hipertekstu literackiego Blok (www.blok.art.pl). Pomysłodawca i menedżer cyklu performansów Cyrk z Huty. Wespół
z Cyrkiem Shuty wyreżyserował filmy: W drodze (2003) i Luna (2005), za który otrzymał pierwszą nagrodę na czwartej edycji Festiwalu Filmu Offowego
w TVP2. Z Tomkiem Bochniakiem wyreżyserował animacje TRIP (2012). W 2005 r. nagrodzony Paszportem „Polityki“ w kategorii literatura. Pochodzi
z Nowej Huty.



50

61 Aneta FAUSEK-KACZANOWSKA

Magazyny na wspak, 
tech. własna, płótno, 135 x 95 cm, sygnatura podwójna na odwrocie i na obrazie, obraz z możliwością wyboru kierunku patrzenia, 2020.

Ukończyłam studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W sztuce poszukuję tego co nieodkryte, co wiąże się z moją ciekawością świata. Odkrycia te inspirują mnie do twórczego
działania w różnych technikach artystycznych, które zgłębiam i odpowiednio łączę z posiadaną wiedzą. Dopasowując ją do nakreślonego celu.
Różnorodność prezentacji na wystawach podkreśla swobodę przeskakiwania między technikami. Swoimi doświadczeniami i umiejętnościami dzielę
się z innym podczas warsztatów twórczych dla dzieci i dorosłych.
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62 Sylwia MICHALSKA ur. 1978

Dachy nieba,
akryl, płótno okrągłe, śr. 100 cm, 2018.

Studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
gdzie w 2002 r. obroniła dyplom z malarstwa u profesora
Wojciecha Sadleya. Obecnie mieszka i tworzy na Śląsku,
ale również w Olsztynie, z którym jest mocno związana.
Warmia i Mazury stanowią inspirację w jej twórczości. Tworzy
obrazy abstrakcyjne dużego formatu oraz pejzaże i mary-
nistykę – obrazy olejne na płótnie i starych deskach.

63 Bartosz Michał HOPPE-SADOWSKI ur. 1985

Bez tytułu,
olej, płótno, 80 x 150 cm, sygn. na odwrocie, 2018.

Studiował na wydziale malarstwa i rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uprawia malarstwo, rzeźbę, rysunek. Uczestniczył w wielu
wystawach i plenerach. Inspiruje się między innymi pejzażem, przyrodą oraz naturą. Tworzy obrazy wielkoformatowe jak i miniatury. Maluje w sposób dekoracyjny. Jego
prace charakteryzują się bogatą gamą kolorystyczną, używa wyrazistych środków formalnych odważnie łączy je w całość.
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