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Regulamin Aukcji
MŁODA SZTUKA

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

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.

Opracowanie katalogu: Katarzyna Kwatro-Woźniak, Andriy Yegorov, Patrycja Gabryś-Dudziak

Wystawa przedaukcyjna:  25 – 29 maja w godz. 10.00 – 18.00, 

Pałac Kmitów, Kraków ul. Floriańska 13, w dniu aukcji w godz. 10.00 – 14.00

Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu. 

Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi

Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym

tel. 12 422-19-66, 48 695 700 015

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek oraz fotografie z archiwum artystów

ISSN 1429-6098

Prezes: ul. Floriańska 13

tel. +48 12 422 27 06

fax +48 12 422 98 91

Dom Aukcyjny: ul. Floriańska 13

tel. +48 12 422 19 66

+48 12 422 31 14

Rzeczoznawcy: ul. Floriańska 13

tel. +48 12 429 12 51

ul. Floriańska 13

30-019 Kraków

Dom Aukcyjny

tel.  +48 12 422 31 14

fax: +48 12 422 98 91

aukcje@desa.art.pl

www.desa.art.pl

Prezes zarządu:

Małgorzata Lalowicz

tel. +48 12 422 27 06

e-mail: lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego:

Jerzy Majewski

tel. +48 12 422 19 66

e-mail: majewski@desa.art.pl

Salon, ul. Floriańska 13,

Salon, ul. Floriańska 13,

tel. +48 12 421 89 87 

tel. +48 12 422 62 57

e-mail: salon2@desa.art.pl

e-mail: salon4@desa.art.pl

42-200 Częstochowa, Al. NMP 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com

81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl

40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl

24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl

35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17 862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

Antykwariaty w innych miastach

Antykwariaty w Krakowie

Wszystkie salony przyjmują dzieła sztuki na kolejne aukcje

Salony:
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Regulamin Aukcji
MŁODA SZTUKA

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sspp..  zz  oo..oo..

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.

Opracowanie katalogu: Katarzyna Kwatro-Woźniak, Andriy Yegorov, Patrycja Gabryś-Dudziak

Wystawa przedaukcyjna:  25 – 29 maja w godz. 10.00 – 18.00, 
Pałac Kmitów, Kraków ul. Floriańska 13, w dniu aukcji w godz. 10.00 – 14.00

Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu. 
Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym
tel. 12 422-19-66, 48 695 700 015

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek oraz fotografie z archiwum artystów
ISSN 1429-6098

Prezes: ul. Floriańska 13
tel. +48 12 422 27 06
fax +48 12 422 98 91

Dom Aukcyjny: ul. Floriańska 13
tel. +48 12 422 19 66

+48 12 422 31 14

Rzeczoznawcy: ul. Floriańska 13
tel. +48 12 429 12 51

ul. Floriańska 13
30-019 Kraków
Dom Aukcyjny

tel.  +48 12 422 31 14
fax: +48 12 422 98 91
aukcje@desa.art.pl
www.desa.art.pl

Prezes zarządu:
Małgorzata Lalowicz
tel. +48 12 422 27 06
e-mail: lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego:
Jerzy Majewski
tel. +48 12 422 19 66
e-mail: majewski@desa.art.pl

Salon, ul. Floriańska 13,
Salon, ul. Floriańska 13,

tel. +48 12 421 89 87 
tel. +48 12 422 62 57

e-mail: salon2@desa.art.pl
e-mail: salon4@desa.art.pl

42-200 Częstochowa, Al. NMP 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17 862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

Antykwariaty w innych miastach

Antykwariaty w Krakowie

Wszystkie salony przyjmują dzieła sztuki na kolejne aukcje

Salony:
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3 Marzena BLECHARCZYK ur. 1967

Przemiany, 2020 r.

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: MB.

Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, pracownia prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysun-

kiem i grafiką. Czerpie inspiracje głównie z wyobraźni, tworząc obrazy okupujące pogranicze ekspresyjnej abstrakcji i figuracji, w których nadrzędną

wartością jest wyrażanie wewnętrznego przeżycia. Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach, jest autorką okładek książek, jej prace znajdują

się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Mieszka i tworzy w Krakowie.

2 Witold ABAKO ur. 1958

Rdz 4,6 XIII, 2018 r.

Akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn.

l.d.: Abako’18.

1 Witold ABAKO ur. 1958

Rdz. 4,6 IV, 2018 r.

Akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn.

l.d.: Abako’18.

Studiował w ASP w Krakowie,

gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom

w pracowni prof. L. Wajdy. W la-

tach osiemdziesiątych pracował

jako designer i architekt wnętrz w

Polsce i Niemczech. W tym czasie

stworzył wiele zrealizowanych pro-

jektów mebli, wnętrz, targów i wy-

staw. Między 1993 a 2001 rokiem

pełnił obowiązki Naczelnego Gra-

fika w Polskim Wydawnictwie Mu-

zycznym. Mieszka i pracuje w

Krakowie. Zaliczany bywał do

„młodych dzikich“. Sam o sobie

mówi: „konserwatywny anar-

chista“. Wystawia rzadko. Jego

prace znajdują się w prywatnych i

instytucjonalnych kolekcjach w

Polsce, Niemczech, Stanach Zjed-

noczonych, Holandii, Danii, Austrii,

oraz Japonii.
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3 Marzena BLECHARCZYK ur. 1967

Przemiany, 2020 r.

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: MB.

Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, pracownia prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysun-
kiem i grafiką. Czerpie inspiracje głównie z wyobraźni, tworząc obrazy okupujące pogranicze ekspresyjnej abstrakcji i figuracji, w których nadrzędną
wartością jest wyrażanie wewnętrznego przeżycia. Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach, jest autorką okładek książek, jej prace znajdują
się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Mieszka i tworzy w Krakowie.

2 Witold ABAKO ur. 1958

Rdz 4,6 XIII, 2018 r.

Akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn.
l.d.: Abako’18.

1 Witold ABAKO ur. 1958

Rdz. 4,6 IV, 2018 r.

Akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn.
l.d.: Abako’18.

Studiował w ASP w Krakowie,
gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom
w pracowni prof. L. Wajdy. W la-
tach osiemdziesiątych pracował
jako designer i architekt wnętrz w
Polsce i Niemczech. W tym czasie
stworzył wiele zrealizowanych pro-
jektów mebli, wnętrz, targów i wy-
staw. Między 1993 a 2001 rokiem
pełnił obowiązki Naczelnego Gra-
fika w Polskim Wydawnictwie Mu-
zycznym. Mieszka i pracuje w
Krakowie. Zaliczany bywał do
„młodych dzikich“. Sam o sobie
mówi: „konserwatywny anar-
chista“. Wystawia rzadko. Jego
prace znajdują się w prywatnych i
instytucjonalnych kolekcjach w
Polsce, Niemczech, Stanach Zjed-
noczonych, Holandii, Danii, Austrii,
oraz Japonii.
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7 Marta DUNAL ur. 1989

Nad głębią, 2020 r.

Akryl, płótno, 80 x 50 cm, sygn. p.d.: „Marta Dunal”.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysowniczka, malarka,

autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych. W swojej twórczości zgłę-

bia proces powstawania dzieła. Kreacja obrazów powstaje przy intuicyjnej

analizie zjawisk przyrody. Charakterystyczne dla jej twórczości jest łączenie

i swobodna zmiana funkcji dla obiektów, które tworzy. Ma na swoim kon-

cie udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.

6 Karol DRZEWIECKI ur. 1987

Dober-man, 2019 r.

Akryl, płótno, 120 x 80 cm, sygn. na odwrocie: „Karol Drzewiecki ‘19”.

Malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uni-

wersytetu Artystycznego w Poznaniu. Finalista 5. edycji Między-

narodowego Projektu Artystycznego PincPonc „A Day on Earth”.

Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych zarówno w

Polsce, jak i na terenie Europy. Rekordzista 18. Aukcji Młodej

Sztuki w domu aukcyjnym DESA Unicum. W swojej malarskiej

twórczości umiejętnie łączy estetykę street-artu z pop-artem. Za

pomocą sztuki Drzewiecki nie tylko podejmuje aktualne, angażu-

jące go tematy społeczno-kulturowe, ale również bada wzajemne

relacje form i kolorów zestawionych ze sobą na płótnie w rozmai-

tych konfiguracjach. Jedną z najważniejszych inspiracji artysty jest

dynamika i ruch, zarówno w kontekście tematu przedstawienia

malarskiego, jak i ekspresyjnej stylistyki dzieła.

4 Marta DUNAL ur. 1989

W ruchu, 2020 r.

Akryl, płótno, 80 x 50 cm, sygn. p.d.: „Marta Dunal”.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysowniczka,

malarka, autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych. W swojej

twórczości zgłębia proces powstawania dzieła. Kreacja obrazów

powstaje przy intuicyjnej analizie zjawisk przyrody. Charaktery-

styczne dla jej twórczości jest łączenie i swobodna zmiana funkcji

dla obiektów, które tworzy. Ma na swoim koncie udział w licznych

wystawach zbiorowych i indywidualnych.

5 Krystyna RÓŻ-PASEK ur. 1981

Twórczy blask, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 50 cm, sygn. l.d.: „K R P 20” oraz na odwrocie opis autorski.

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie - profil tkactwo, w 2001 r.

ukończyła Studium Architektury w Krakowie. W latach 2004-2009 studiowała na

ASP w Krakowie, na Wydziale Architektury Wnętrz. Studia zakończone pracą dyplo-

mową w Pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Aktualnie

mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Zajmuje się różnymi dziedzinami

sztuki między innymi projektowaniem wnętrz oraz detali wnętrzarskich, malarstwem,

rysunkiem, grafiką komputerową, jak również realizacją nieograniczonej ilości dzia-

łań artystycznych.
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7 Marta DUNAL ur. 1989

Nad głębią, 2020 r.

Akryl, płótno, 80 x 50 cm, sygn. p.d.: „Marta Dunal”.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysowniczka, malarka,
autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych. W swojej twórczości zgłę-
bia proces powstawania dzieła. Kreacja obrazów powstaje przy intuicyjnej
analizie zjawisk przyrody. Charakterystyczne dla jej twórczości jest łączenie
i swobodna zmiana funkcji dla obiektów, które tworzy. Ma na swoim kon-
cie udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.

6 Karol DRZEWIECKI ur. 1987

Dober-man, 2019 r.

Akryl, płótno, 120 x 80 cm, sygn. na odwrocie: „Karol Drzewiecki ‘19”.

Malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. Finalista 5. edycji Między-
narodowego Projektu Artystycznego PincPonc „A Day on Earth”.
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych zarówno w
Polsce, jak i na terenie Europy. Rekordzista 18. Aukcji Młodej
Sztuki w domu aukcyjnym DESA Unicum. W swojej malarskiej
twórczości umiejętnie łączy estetykę street-artu z pop-artem. Za
pomocą sztuki Drzewiecki nie tylko podejmuje aktualne, angażu-
jące go tematy społeczno-kulturowe, ale również bada wzajemne
relacje form i kolorów zestawionych ze sobą na płótnie w rozmai-
tych konfiguracjach. Jedną z najważniejszych inspiracji artysty jest
dynamika i ruch, zarówno w kontekście tematu przedstawienia
malarskiego, jak i ekspresyjnej stylistyki dzieła.

4 Marta DUNAL ur. 1989

W ruchu, 2020 r.

Akryl, płótno, 80 x 50 cm, sygn. p.d.: „Marta Dunal”.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysowniczka,
malarka, autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych. W swojej
twórczości zgłębia proces powstawania dzieła. Kreacja obrazów
powstaje przy intuicyjnej analizie zjawisk przyrody. Charaktery-
styczne dla jej twórczości jest łączenie i swobodna zmiana funkcji
dla obiektów, które tworzy. Ma na swoim koncie udział w licznych
wystawach zbiorowych i indywidualnych.

5 Krystyna RÓŻ-PASEK ur. 1981

Twórczy blask, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 50 cm, sygn. l.d.: „K R P 20” oraz na odwrocie opis autorski.

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie - profil tkactwo, w 2001 r.
ukończyła Studium Architektury w Krakowie. W latach 2004-2009 studiowała na
ASP w Krakowie, na Wydziale Architektury Wnętrz. Studia zakończone pracą dyplo-
mową w Pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Aktualnie
mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Zajmuje się różnymi dziedzinami
sztuki między innymi projektowaniem wnętrz oraz detali wnętrzarskich, malarstwem,
rysunkiem, grafiką komputerową, jak również realizacją nieograniczonej ilości dzia-
łań artystycznych.
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9 Ilona FORYŚ ur. 1980

Dzika natura, 2020 r.

Akryl, olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. 

na odwrocie.

Absolwentka ASP w Łodzi, którą ukończyła

w 2005 r. w pracowni sitodruku pod kierunkiem

prof. A. Smoczyńskiego, aneks w pracowni ma-

larskiej pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego.

W 2006 r. otrzymała wyróżnienie „Obraz roku

2005” za obraz pt. „Splendor” w konkursie or-

ganizowanym przez Art&Buisness w Warsza-

wie. Od marca 2011 r. wiceprezes Oddziału

Wieluńskiego ZPARP. W 2012 otrzymała wy-

różnienie w pierwszej wirtualnej wystawie kon-

kursowej ART ANGEL oraz za obraz pt. „Fight”

na Ogólnopolskim Biennale Plastyki Dąbrowa

Górnicza. Oprócz tego była uczestniczką wielu

wystaw zbiorowych i indywidualnych.

10 Bartosz JANCIK ur. 1990

Majowe morze, 2020 r.

Akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn.: „Bartosz

Jancik Majowe Morze 2020”.

W latach 2013-2018 studiował malarstwo

na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedago-

gicznego w Krakowie. Dyplom w pracowni

prof. Stanisława Sobolewskiego (aneks

z grafiki pod kierunkiem prof. Jerzego

Jędrysiaka). W latach 2015-2019 studio-

wał malarstwo na krakowskiej ASP (w pra-

cowniach prof. Adama Wsiołkowskiego

i prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej).

11 Tomasz KUCZARA ur. 1983

Kraków we mgle, 2019 r.

Olej, płótno, 60 x 90 cm, sygn. na

odwrocie.

W 2007 r. ukończył studia licencjackie na

kierunku malarstwo ze specjalnością ma-

larstwo sztalugowe na krakowskiej Akademii

im. A.F. Modrzewskiego. Studia kon-

tynuował na Wydziale Malarstwa ASP w

Krakowie broniąc w 2013 r. pracy magister-

skiej pod kierunkiem prof. A. Wsiołkowskiego.

8 Anna MAMICA ur. 1994

Zając, 2019 r.

Olej, płótno, technika własna, 100 x 81 cm, 

sygn.: na odwrocie.

Dyplomantka tworząca prace pod opieką prof. Ar-

tura Winiarskiego na Akademii Sztuk Pięknych w

Warszawie. Na co dzień zajmuje się malarstwem i

projektowaniem graficznym. W swoich pracach ma-

larskich daję natomiast wyraz fascynacji mechaniz-

mami funkcjonowania ludzkiego mózgu. Jej obrazy

od strony technicznej cechuje połączenie malarstwa

naturalistycznego z wieloma elementami syntetyzu-

jącymi które nadają dziełu pewną tajemnice i skła-

niając tym samym odbiorcę do snucia własnych

przemyśleń. Pewne niedopowiedzenie na obrazach

autorki jest ich główną cechą charakterystyczną.

Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych. 
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9 Ilona FORYŚ ur. 1980

Dzika natura, 2020 r.

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

Absolwentka ASP w Łodzi, którą ukończyła
w 2005 r. w pracowni sitodruku pod kierunkiem
prof. A. Smoczyńskiego, aneks w pracowni ma-
larskiej pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego.
W 2006 r. otrzymała wyróżnienie „Obraz roku
2005” za obraz pt. „Splendor” w konkursie or-
ganizowanym przez Art&Buisness w Warsza-
wie. Od marca 2011 r. wiceprezes Oddziału
Wieluńskiego ZPARP. W 2012 otrzymała wy-
różnienie w pierwszej wirtualnej wystawie kon-
kursowej ART ANGEL oraz za obraz pt. „Fight”
na Ogólnopolskim Biennale Plastyki Dąbrowa
Górnicza. Oprócz tego była uczestniczką wielu
wystaw zbiorowych i indywidualnych.

10 Bartosz JANCIK ur. 1990

Majowe morze, 2020 r.

Akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn.: „Bartosz
Jancik Majowe Morze 2020”.

W latach 2013-2018 studiował malarstwo
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie. Dyplom w pracowni
prof. Stanisława Sobolewskiego (aneks
z grafiki pod kierunkiem prof. Jerzego
Jędrysiaka). W latach 2015-2019 studio-
wał malarstwo na krakowskiej ASP (w pra-
cowniach prof. Adama Wsiołkowskiego
i prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej).

11 Tomasz KUCZARA ur. 1983

Kraków we mgle, 2019 r.

Olej, płótno, 60 x 90 cm, sygn. na
odwrocie.

W 2007 r. ukończył studia licencjackie na
kierunku malarstwo ze specjalnością ma-
larstwo sztalugowe na krakowskiej Akademii
im. A.F. Modrzewskiego. Studia kon-
tynuował na Wydziale Malarstwa ASP w
Krakowie broniąc w 2013 r. pracy magister-
skiej pod kierunkiem prof. A. Wsiołkowskiego.

8 Anna MAMICA ur. 1994

Zając, 2019 r.

Olej, płótno, technika własna, 100 x 81 cm, 
sygn.: na odwrocie.

Dyplomantka tworząca prace pod opieką prof. Ar-
tura Winiarskiego na Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. Na co dzień zajmuje się malarstwem i
projektowaniem graficznym. W swoich pracach ma-
larskich daję natomiast wyraz fascynacji mechaniz-
mami funkcjonowania ludzkiego mózgu. Jej obrazy
od strony technicznej cechuje połączenie malarstwa
naturalistycznego z wieloma elementami syntetyzu-
jącymi które nadają dziełu pewną tajemnice i skła-
niając tym samym odbiorcę do snucia własnych
przemyśleń. Pewne niedopowiedzenie na obrazach
autorki jest ich główną cechą charakterystyczną.
Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych. 
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13 Bartek JARMOLIŃSKI ur. 1975

Pejzaż z centaurem, 2020 r.

Collage, papier, tektura, 28,5 x 19 cm, sygn.

12 Bartek JARMOLIŃSKI ur. 1975

Czuły barbarzyńca, 2020 r. 

Collage, 70 x 50 cm, sygn. l.d.: B. Jarmoliński 2020, p.d.: „Czuły barbarzyńca“.

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 miedzy innymi w:

MOCAK/ Kraków, Muzeum Śląskie/ Katowice, Wozownia/Toruń, BWA/ Kielce, BWA/Gorzów Wlkp, Solvay/Kraków, Milano/Warszawa, 101 Projekt/War-

szawa, Galeria Manhattan/Łódź, Muzeum Miasta/Łódź, Gdańska Galeria Miejska/Gdańsk, Ośrodek Działań Artystycznych/Piotrków Trybunalski.
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13 Bartek JARMOLIŃSKI ur. 1975

Pejzaż z centaurem, 2020 r.

Collage, papier, tektura, 28,5 x 19 cm, sygn.

12 Bartek JARMOLIŃSKI ur. 1975

Czuły barbarzyńca, 2020 r. 

Collage, 70 x 50 cm, sygn. l.d.: B. Jarmoliński 2020, p.d.: „Czuły barbarzyńca“.

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 miedzy innymi w:
MOCAK/ Kraków, Muzeum Śląskie/ Katowice, Wozownia/Toruń, BWA/ Kielce, BWA/Gorzów Wlkp, Solvay/Kraków, Milano/Warszawa, 101 Projekt/War-
szawa, Galeria Manhattan/Łódź, Muzeum Miasta/Łódź, Gdańska Galeria Miejska/Gdańsk, Ośrodek Działań Artystycznych/Piotrków Trybunalski.
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15 Aleksandra KOSMALA-CZARNECKA ur. 1986

Bez tytułu, 2020 r.

Akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn.: na odwrocie.

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.

14 Małgorzata JASTRZĘBSKA ur. 1975

Obraz nr 669, 2020 r. 

Olej, płótno, 30 x 40 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

Dyplom w 2001 r. na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie dominującą rolę odgrywa kon-

cepcja, konstrukcja i kolor. Tradycyjny obraz bywa punktem wyjścia dla dalszych doświadczeń fotograficzno–cyfrowych. Istotą tych działań jest pro-

ces kreacji idei bliskiej projektowaniu, pozostający jednak w sferze przedmiotów „nieużytkowych“. Wystawy indywidualne i grupowe w kraju i za

granicą, m.in.: „Geometria oka“ (2006) Warszawa; „O obrotach barw“ (2008) Warszawa; „Geometrie der Farben“ (2009) Hannover; „Hasior – Rein-

karnacje“ (2012) Zakopane; „Dom Kobro“ (2012) Łódź. Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.
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15 Aleksandra KOSMALA-CZARNECKA ur. 1986

Bez tytułu, 2020 r.

Akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn.: na odwrocie.

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.

14 Małgorzata JASTRZĘBSKA ur. 1975

Obraz nr 669, 2020 r. 

Olej, płótno, 30 x 40 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

Dyplom w 2001 r. na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, gdzie dominującą rolę odgrywa kon-
cepcja, konstrukcja i kolor. Tradycyjny obraz bywa punktem wyjścia dla dalszych doświadczeń fotograficzno–cyfrowych. Istotą tych działań jest pro-
ces kreacji idei bliskiej projektowaniu, pozostający jednak w sferze przedmiotów „nieużytkowych“. Wystawy indywidualne i grupowe w kraju i za
granicą, m.in.: „Geometria oka“ (2006) Warszawa; „O obrotach barw“ (2008) Warszawa; „Geometrie der Farben“ (2009) Hannover; „Hasior – Rein-
karnacje“ (2012) Zakopane; „Dom Kobro“ (2012) Łódź. Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.
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17 Wojciech KUBIAK ur. 1978

Bez tytułu, 2019 r.

Olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

16 Wojciech KUBIAK ur. 1978

Bez tytułu, 2019 r.

Olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

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. Kotkow-

skiej-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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17 Wojciech KUBIAK ur. 1978

Bez tytułu, 2019 r.

Olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

16 Wojciech KUBIAK ur. 1978

Bez tytułu, 2019 r.

Olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

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. Kotkow-
skiej-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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19 Lena MAKSIMUK-PRZEWŁOKA

Pałac na wodzie, 2017 r.

Olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. l.d.: „L. Maksimuk-

Przewłoka, 17”.

Malarka urodzona na Białorusi, pracująca w Polsce.

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.

18 Kornelia DE TOURNELLE ur. 1988

Plac Bohaterów Getta w Krakowie,
2020 r.

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

Absolwentka Liceum Plastycznego – specjalizacja snycer-

stwo, oraz studiów licencjackich Ochrona Dóbr Kultury

z dwuletnią specjalizacją w dziedzinie Malarstwa Monu-

mentalnego i studiów magisterskich Historii Sztuki. Na

swoim koncie ma wystawy indywidualne i zbiorowe oraz

plenery malarskie i snycerskie. Pracowała przy renowacji

malarstwa monumentalnego oraz rzeźby drewnianej. Za-

wodowo realizuje się jako nauczyciel historii sztuki oraz wy-

konawca prywatnych zamówień malarskich, rzeźbiarskich

w Polsce i za granicą.

20 Tomasz MASIONEK ur. 1994

Estel, 2019 r.

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

W 2019 roku obronił dyplom na Wydziale Sztuki

na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Często-

chowie, który zrealizował w pracowni u dr hab.

Bartosza Frączka. W swojej twórczości interesuje

się przede wszystkim portretem i rysunkiem archi-

tektonicznym. Brał udział w licznych wystawach

zbiorowych.

21 Jan DEREK ur. 1964

Akt, 2020 r.

Olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie.

Absolwent ASP we Wrocławiu na Wydziale Archi-

tektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.

Uzyskał dyplom z aneksem z malarstwa w pra-

cowni prof. Józefa Hałasa. Brał udział w wysta-

wach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się

malarstwem i grafiką użytkową.
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19 Lena MAKSIMUK-PRZEWŁOKA

Pałac na wodzie, 2017 r.

Olej, płótno, 70 x 70 cm, sygn. l.d.: „L. Maksimuk-
Przewłoka, 17”.

Malarka urodzona na Białorusi, pracująca w Polsce.
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.

18 Kornelia DE TOURNELLE ur. 1988

Plac Bohaterów Getta w Krakowie,
2020 r.
Olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie.

Absolwentka Liceum Plastycznego – specjalizacja snycer-
stwo, oraz studiów licencjackich Ochrona Dóbr Kultury
z dwuletnią specjalizacją w dziedzinie Malarstwa Monu-
mentalnego i studiów magisterskich Historii Sztuki. Na
swoim koncie ma wystawy indywidualne i zbiorowe oraz
plenery malarskie i snycerskie. Pracowała przy renowacji
malarstwa monumentalnego oraz rzeźby drewnianej. Za-
wodowo realizuje się jako nauczyciel historii sztuki oraz wy-
konawca prywatnych zamówień malarskich, rzeźbiarskich
w Polsce i za granicą.

20 Tomasz MASIONEK ur. 1994

Estel, 2019 r.

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

W 2019 roku obronił dyplom na Wydziale Sztuki
na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Często-
chowie, który zrealizował w pracowni u dr hab.
Bartosza Frączka. W swojej twórczości interesuje
się przede wszystkim portretem i rysunkiem archi-
tektonicznym. Brał udział w licznych wystawach
zbiorowych.

21 Jan DEREK ur. 1964

Akt, 2020 r.

Olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie.

Absolwent ASP we Wrocławiu na Wydziale Archi-
tektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.
Uzyskał dyplom z aneksem z malarstwa w pra-
cowni prof. Józefa Hałasa. Brał udział w wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się
malarstwem i grafiką użytkową.
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22 Jan Wojciech MALIK ur. 1951

Spacer z parasolem, 2019 r.

Akryl, płótno, 65 x 87 cm, sygn. l.d.: JWMalik.

Malarstwo studiował na Uniwersytecie Artystycznym /dawniej PWSSP/ w Poznaniu w latach 1969-75 w pracowniach prof. Tadeusza Brzozowskiego

i Stanisława Teisseyre'a. Od 1977 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek ruchu Ekoart od 1978 r. Prace malarskie w zbiorach Mu-

zeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie i wielu kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach Watykanu. Tworzy w Poznaniu. Wielokrotny stypendysta

Ministra Kultury. Rzeczoznawca d/s sztuki. Pobyty studyjne w Rosji i USA. Pisze wiersze. Otrzymał kilka nagród za poezję. W 2018 prezentował obraz

na VIII Biennale Sztuki „Kontynuacja 85“ w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W 2017/18 miał wystawę indywidualną malarstwa w Galerii Sztuki

Współczesnej Profil w Poznaniu w CK Zamek. Uczestniczył w 6. Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi. Pokazuje obrazy na wy-

stawie „100 obrazów na 100 lecie“ w Galerii Omega w Toruniu.

23 Alicja KAPPA ur. 1973

Dotyk czerwieni, 2020 r.

Olej, akryl, szlagmetal na płótnie,100 x 100 cm, 2020 r., sygn. na odwrocie: A.Kappa, prawy dolny róg. 

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 & Business,

Warszawa; Triennale malarstwa młodych, Częstochowa, wystawa finalistów konkursu. Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych,

w kraju i za granicą.
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22 Jan Wojciech MALIK ur. 1951

Spacer z parasolem, 2019 r.

Akryl, płótno, 65 x 87 cm, sygn. l.d.: JWMalik.

Malarstwo studiował na Uniwersytecie Artystycznym /dawniej PWSSP/ w Poznaniu w latach 1969-75 w pracowniach prof. Tadeusza Brzozowskiego
i Stanisława Teisseyre'a. Od 1977 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek ruchu Ekoart od 1978 r. Prace malarskie w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie i wielu kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach Watykanu. Tworzy w Poznaniu. Wielokrotny stypendysta
Ministra Kultury. Rzeczoznawca d/s sztuki. Pobyty studyjne w Rosji i USA. Pisze wiersze. Otrzymał kilka nagród za poezję. W 2018 prezentował obraz
na VIII Biennale Sztuki „Kontynuacja 85“ w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W 2017/18 miał wystawę indywidualną malarstwa w Galerii Sztuki
Współczesnej Profil w Poznaniu w CK Zamek. Uczestniczył w 6. Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi. Pokazuje obrazy na wy-
stawie „100 obrazów na 100 lecie“ w Galerii Omega w Toruniu.

23 Alicja KAPPA ur. 1973

Dotyk czerwieni, 2020 r.

Olej, akryl, szlagmetal na płótnie,100 x 100 cm, 2020 r., sygn. na odwrocie: A.Kappa, prawy dolny róg. 

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 & Business,
Warszawa; Triennale malarstwa młodych, Częstochowa, wystawa finalistów konkursu. Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych,
w kraju i za granicą.
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25 Iwona MOLECKA ur. 1966

Inner Colour, 2018 r.

Akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie.

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.

24 Jan Wojciech MALIK ur. 1951

Jazda po wodzie, 2019 r.

Akryl, płótno, 62 x 85 cm, sygn. l.d.: JWMalik.

Malarstwo studiował na Uniwersytecie Artystycznym /dawniej PWSSP/ w Poznaniu w latach 1969-75 w pracowniach prof. Tadeusza Brzozowskiego

i Stanisława Teisseyre'a. Od 1977 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek ruchu Ekoart od 1978 r. Prace malarskie w zbiorach Mu-

zeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie i wielu kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach Watykanu. Tworzy w Poznaniu. Wielokrotny stypendysta

Ministra Kultury. Rzeczoznawca d/s sztuki. Pobyty studyjne w Rosji i USA. Pisze wiersze. Otrzymał kilka nagród za poezję. W 2018 prezentował obraz

na VIII Biennale Sztuki „Kontynuacja 85“ w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W 2017/18 miał wystawę indywidualną malarstwa w Galerii Sztuki

Współczesnej Profil w Poznaniu w CK Zamek. Uczestniczył w 6. Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi. Pokazuje obrazy na wy-

stawie „100 obrazów na 100 lecie“ w Galerii Omega w Toruniu.
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25 Iwona MOLECKA ur. 1966

Inner Colour, 2018 r.

Akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie.

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.

24 Jan Wojciech MALIK ur. 1951

Jazda po wodzie, 2019 r.

Akryl, płótno, 62 x 85 cm, sygn. l.d.: JWMalik.

Malarstwo studiował na Uniwersytecie Artystycznym /dawniej PWSSP/ w Poznaniu w latach 1969-75 w pracowniach prof. Tadeusza Brzozowskiego
i Stanisława Teisseyre'a. Od 1977 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek ruchu Ekoart od 1978 r. Prace malarskie w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu i Szczecinie i wielu kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach Watykanu. Tworzy w Poznaniu. Wielokrotny stypendysta
Ministra Kultury. Rzeczoznawca d/s sztuki. Pobyty studyjne w Rosji i USA. Pisze wiersze. Otrzymał kilka nagród za poezję. W 2018 prezentował obraz
na VIII Biennale Sztuki „Kontynuacja 85“ w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W 2017/18 miał wystawę indywidualną malarstwa w Galerii Sztuki
Współczesnej Profil w Poznaniu w CK Zamek. Uczestniczył w 6. Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art w Łodzi. Pokazuje obrazy na wy-
stawie „100 obrazów na 100 lecie“ w Galerii Omega w Toruniu.
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27 Kornelia DE TOURNELLE ur. 1988

O wschodzie słońca, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Kornelia de Tournelle.

Absolwentka Liceum Plastycznego – specjalizacja snycer-

stwo, oraz studiów licencjackich Ochrona Dóbr Kultury z dwu-

letnią specjalizacją w dziedzinie Malarstwa Monumentalnego

i studiów magisterskich Historii Sztuki. Na swoim koncie ma

wystawy indywidualne i zbiorowe oraz plenery malarskie i sny-

cerskie. Pracowała przy renowacji malarstwa monumental-

nego oraz rzeźby drewnianej. Zawodowo realizuje się jako

nauczyciel historii sztuki oraz wykonawca prywatnych zamó-

wień malarskich, rzeźbiarskich w Polsce i za granicą.

26 Aneta NOWAK ur. 1985

Dalia, 2020 r.

Akryl, płótno, 90 x 70 cm, sygn. l.d.: „Aneta Nowak” oraz

opis autorski na odwrocie.

Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana

Długosza w Częstochowie. Posiada dyplomy zrealizowane

w 2010 roku w pracowni malarskiej prof. Włodzimierza Ku-

leja. Specjalizacja dodatkowa w pracowni scenografii ad. M.

Panka. Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach

zbiorowych. Artystka zostawia odbiorcy swobodę interpre-

tacji, nie przypisując swojemu malarstwu żadnych symbo-

licznych znaczeń. W swojej twórczości  zmierza w kierunku

abstrakcji. Bawi się przestrzenią, formą i kolorem, a inspira-

cje do tych działań czerpie z natury, nauki i współczesnej

kultury.

28 Gabriela PALUCH ur. 1984

Leśne uroczysko, 2019 r.

Olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: „GP”.

Ukończyła studia na wydziale Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Brała udział w plene-

rach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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27 Kornelia DE TOURNELLE ur. 1988

O wschodzie słońca, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: Kornelia de Tournelle.

Absolwentka Liceum Plastycznego – specjalizacja snycer-
stwo, oraz studiów licencjackich Ochrona Dóbr Kultury z dwu-
letnią specjalizacją w dziedzinie Malarstwa Monumentalnego
i studiów magisterskich Historii Sztuki. Na swoim koncie ma
wystawy indywidualne i zbiorowe oraz plenery malarskie i sny-
cerskie. Pracowała przy renowacji malarstwa monumental-
nego oraz rzeźby drewnianej. Zawodowo realizuje się jako
nauczyciel historii sztuki oraz wykonawca prywatnych zamó-
wień malarskich, rzeźbiarskich w Polsce i za granicą.

26 Aneta NOWAK ur. 1985

Dalia, 2020 r.

Akryl, płótno, 90 x 70 cm, sygn. l.d.: „Aneta Nowak” oraz
opis autorski na odwrocie.

Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Posiada dyplomy zrealizowane
w 2010 roku w pracowni malarskiej prof. Włodzimierza Ku-
leja. Specjalizacja dodatkowa w pracowni scenografii ad. M.
Panka. Uczestniczyła w licznych plenerach i wystawach
zbiorowych. Artystka zostawia odbiorcy swobodę interpre-
tacji, nie przypisując swojemu malarstwu żadnych symbo-
licznych znaczeń. W swojej twórczości  zmierza w kierunku
abstrakcji. Bawi się przestrzenią, formą i kolorem, a inspira-
cje do tych działań czerpie z natury, nauki i współczesnej
kultury.

28 Gabriela PALUCH ur. 1984

Leśne uroczysko, 2019 r.

Olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: „GP”.

Ukończyła studia na wydziale Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Brała udział w plene-
rach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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30 David PATARAIA ur. 1971

Sielcy bohaterzy, 2020 r.

Olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: David Pataraia.

29 David PATARAIA ur. 1971

Vive la Renaissance, Vive la Italy, 2020 r.

Olej, płótno, 60 x 40 cm, sygn. p.d.: David Pataraia.

Artysta pochodzący z Gruzji. W 1990 r. ukończył liceum Sztuk Plastycznych im. Jakoba Nikoladze w Tbilisi i rozpoczął studia na Wydziale 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 powodzeniem wystawia w Polsce i za granicą, a wiele z nich znajduje

się również w licznych kolekcjach prywatnych.
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30 David PATARAIA ur. 1971

Sielcy bohaterzy, 2020 r.

Olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: David Pataraia.

29 David PATARAIA ur. 1971

Vive la Renaissance, Vive la Italy, 2020 r.

Olej, płótno, 60 x 40 cm, sygn. p.d.: David Pataraia.

Artysta pochodzący z Gruzji. W 1990 r. ukończył liceum Sztuk Plastycznych im. Jakoba Nikoladze w Tbilisi i rozpoczął studia na Wydziale 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 powodzeniem wystawia w Polsce i za granicą, a wiele z nich znajduje
się również w licznych kolekcjach prywatnych.
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32 Szymon POLOCZEK ur. 1994

Olympia, 2020 r.

Olej, płótno 100 x 100 cm, sygn.: „Olympia” na odwrocie.

Urodzony w 1994 r. w Katowicach. Student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w 2019 roku uzyskał dyplom licencjacki w Pracowni Druku

Płaskiego prof. Józefa Budki. Obecnie student III roku malarstwa w Pracowni Malarstwa Prof. Zbigniewa Blukacza. Uczestniczył w wielu wystawach

zbiorowych, a także indywidualnych.

31 SławomirSHUTY ur. 1973

Clown, 2019 r.

Olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie.

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.
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32 Szymon POLOCZEK ur. 1994

Olympia, 2020 r.

Olej, płótno 100 x 100 cm, sygn.: „Olympia” na odwrocie.

Urodzony w 1994 r. w Katowicach. Student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w 2019 roku uzyskał dyplom licencjacki w Pracowni Druku
Płaskiego prof. Józefa Budki. Obecnie student III roku malarstwa w Pracowni Malarstwa Prof. Zbigniewa Blukacza. Uczestniczył w wielu wystawach
zbiorowych, a także indywidualnych.

31 SławomirSHUTY ur. 1973

Clown, 2019 r.

Olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie.

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.
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33 Anna PSZONKA ur. 1989

W raju, 2020 r.

Olej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. p.d.: „A Pszonka” oraz opis autorski na odwrocie.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Na swoim koncie ma udział w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych, a także w projek-

tach 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 pomy-

sły 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.

34 Anna PSZONKA ur. 1989

Na dystans, 2020 r.

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: „A Pszonka” oraz opis autorski na odwrocie.
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33 Anna PSZONKA ur. 1989

W raju, 2020 r.

Olej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. p.d.: „A Pszonka” oraz opis autorski na odwrocie.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Na swoim koncie ma udział w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych, a także w projek-
tach 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 pomy-
sły 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.

34 Anna PSZONKA ur. 1989

Na dystans, 2020 r.

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: „A Pszonka” oraz opis autorski na odwrocie.
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36 Joanna RUDEK ur. 1988

Prata, 2020 r. 

Akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. na odwrocie.

Studia na Uniwersytecie Jana Pawła II na kierunku Ochrona Dóbr Kultury ze specjalnością Malarstwo Monumentalne. Absolwentka PLSP w Rzeszowie

im. Piotra Michałowskiego. Najczęściej tworzy prace olejne. Inną chętnej podejmowaną techniką jest batik.

35 Ryszard RABSZTYN ur. 1984

Stay at Home, 2020 r.

Akryl, płótno, 70 x 70 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

W latach 2005-2010 studia na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Po okresie fascynacji kulturami prehistorycznymi i starożytnymi

artysta rozpoczął nowy cykl badający relacje malarstwa i zapisu informacji. W swoich obrazach wykorzystuje hieroglify oraz alfabet Braille’a, a żmudny

proces twórczy traktuje jako rodzaj medytacji. Bada ideę stworzenia obrazu dla niewidomych, który jednocześnie byłby ciekawy dla każdego odbiorcy.

Swoją twórczość prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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36 Joanna RUDEK ur. 1988

Prata, 2020 r. 

Akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. na odwrocie.

Studia na Uniwersytecie Jana Pawła II na kierunku Ochrona Dóbr Kultury ze specjalnością Malarstwo Monumentalne. Absolwentka PLSP w Rzeszowie
im. Piotra Michałowskiego. Najczęściej tworzy prace olejne. Inną chętnej podejmowaną techniką jest batik.

35 Ryszard RABSZTYN ur. 1984

Stay at Home, 2020 r.

Akryl, płótno, 70 x 70 cm, sygn.: opis autorski na odwrocie.

W latach 2005-2010 studia na ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Po okresie fascynacji kulturami prehistorycznymi i starożytnymi
artysta rozpoczął nowy cykl badający relacje malarstwa i zapisu informacji. W swoich obrazach wykorzystuje hieroglify oraz alfabet Braille’a, a żmudny
proces twórczy traktuje jako rodzaj medytacji. Bada ideę stworzenia obrazu dla niewidomych, który jednocześnie byłby ciekawy dla każdego odbiorcy.
Swoją twórczość prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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37 Agata RUMAN ur. 1985

Letnim popołudniem, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. l.d.: ARuman’20.

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.

Spacer w przymglonym świetle, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. l.d.: ARuman’20.

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.

38 Agata RUMAN ur. 1985
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37 Agata RUMAN ur. 1985

Letnim popołudniem, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. l.d.: ARuman’20.

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.

Spacer w przymglonym świetle, 2020 r.

Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. l.d.: ARuman’20.

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.

38 Agata RUMAN ur. 1985
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40 Svitlana ULKA ur. 1987

Kot orientalny w Liliach, 2020 r. 

Akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn.: na odwrocie opis autorski.

Artystka pochodzenia ukraińskiego na stale mieszkająca w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą, a także tworzy murale w całej

Polsce. Przewodnie tematy prac to kwiaty, zwierzęta, natura, również świat bajkowy, surrealistyczny.

39 Paulina LIGNAR ur. 1979

Las, 2020 r. 

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn.: na odwrocie opis autorski.

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa (pracownie prof. Leszka Misiaka oraz prof. Adama Wsiołkowskiego) oraz w

Akademie der bildenden Künste w Wiedniu na Wydziale Malarstwa (pracownia konceptualna prof. Adi Rosenblum). Stypendystka Ministra Kultury na

rok 2004/2005 za wyróżniające osiągnięcia artystyczne i naukowe. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w 2018 r. na Kra-

kowskim Salonie Sztuki w Krakowie.
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40 Svitlana ULKA ur. 1987

Kot orientalny w Liliach, 2020 r. 

Akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn.: na odwrocie opis autorski.

Artystka pochodzenia ukraińskiego na stale mieszkająca w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą, a także tworzy murale w całej
Polsce. Przewodnie tematy prac to kwiaty, zwierzęta, natura, również świat bajkowy, surrealistyczny.

39 Paulina LIGNAR ur. 1979

Las, 2020 r. 

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn.: na odwrocie opis autorski.

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa (pracownie prof. Leszka Misiaka oraz prof. Adama Wsiołkowskiego) oraz w
Akademie der bildenden Künste w Wiedniu na Wydziale Malarstwa (pracownia konceptualna prof. Adi Rosenblum). Stypendystka Ministra Kultury na
rok 2004/2005 za wyróżniające osiągnięcia artystyczne i naukowe. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w 2018 r. na Kra-
kowskim Salonie Sztuki w Krakowie.
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41 Mariola ŚWIGULSKA ur. 1961

W złotej ciszy zaklęte, 2020 r.

Akryl, szlagmetal, płótno, 90 x 90 cm, sygn. p.d.:

„Mariola Świgulska 2020”.

Absolwentka Wydziału Architektonicznego Poli-

techniki Łódzkiej. W czasie studiów, podczas po-

bytu w Wiedniu, udoskonalała swój warsztat

malarski. Jej ulubioną techniką jest malarstwo

olejne na płótnie w dużych formatach. Poszukuje

niecodziennych form prezentacji, interesuje się po-

łączeniem sztuki z architekturą, kreowaniem prze-

strzeni w niekonwencjonalny sposób oraz

poszukiwaniem miejsca dla obrazów w nowoczes-

nych wnętrzach. W malarstwie szuka inspiracji w

detalach zaczerpniętych ze świata roślin. Uczest-

niczka licznych wystaw indywidualnych oraz zbio-

rowych - m.in.: Polen Zentrum, Berlin, 1987; Drei

Generationen, Berlin, 1988; Wiedeń, 1990 -1992:

Łódzki Dom Kultury, 1996; Galeria Ars Nova, Łódź,

2004-2009;Galeria Ars Nova, Łódź, 2012; Galeria

TAB, Warszawa, 2013; Galeria 63, Sopot, 2015.

42 Grzegorz WÓJCIK ur. 1988

Blue II, 2018 r.

Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.:

„G. Wójcik 18” oraz opis autorski na

odwrocie.

Absolwent malarstwa na Wydziale

Sztuki UP w Krakowie. Dyplom obro-

niony w pracowni prof. G. Borowik,

aneks w Pracowni L. Orzecha 2016 r.

Absolwent Arteterapii na Uniwersytet

Pedagogiczny w Krakowie 2018. Zaj-

muje się zarówno malarstwem pejzażo-

wym i abstrakcyjnym. Autor licznych

wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Jego prace znajdują się w zbiorach pry-

watnych w kraju i za granicą, min.

Węgry, Dagestan, Niemcy, Hiszpania

oraz w Wielka Brytania.

43 Grzegorz WÓJCIK ur. 1988

Yellow, 2018 r.

Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.:

„G. Wójcik 18” oraz opis autorski na

odwrocie.

Absolwent malarstwa na Wydziale

Sztuki UP w Krakowie. Dyplom obro-

niony w pracowni prof. G. Borowik,

aneks w Pracowni L. Orzecha 2016

r. Absolwent Arteterapii na Uniwersy-

tet Pedagogiczny w Krakowie 2018.

Zajmuje się zarówno malarstwem

pejzażowym i abstrakcyjnym. Autor

licznych wystaw indywidualnych i

zbiorowych. Jego prace znajdują się

w zbiorach prywatnych w kraju i za

granicą, m.in. Węgry, Dagestan, Nie-

mcy, Hiszpania oraz w Wielka Bryta-

nia.

44 Inez WHITE ur. 1966

Champs de Provence, 2020 r.

Olej, kolaż, płótno, 100 x 70 cm, sygn.: opis autorski

na odwrocie.

Studiowała malarstwo na wydziale Malarstwa Gra-

fiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk

Plastycznych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dy-

plom z wyróżnieniem. Tworzy malarskie kompozy-

cje 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 wykorzys-

tuje doświadczenia dotyczące materii oraz struk-

tury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to

podstawowe zagadnienia, którymi się zajmuje.
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41 Mariola ŚWIGULSKA ur. 1961

W złotej ciszy zaklęte, 2020 r.

Akryl, szlagmetal, płótno, 90 x 90 cm, sygn. p.d.:
„Mariola Świgulska 2020”.

Absolwentka Wydziału Architektonicznego Poli-
techniki Łódzkiej. W czasie studiów, podczas po-
bytu w Wiedniu, udoskonalała swój warsztat
malarski. Jej ulubioną techniką jest malarstwo
olejne na płótnie w dużych formatach. Poszukuje
niecodziennych form prezentacji, interesuje się po-
łączeniem sztuki z architekturą, kreowaniem prze-
strzeni w niekonwencjonalny sposób oraz
poszukiwaniem miejsca dla obrazów w nowoczes-
nych wnętrzach. W malarstwie szuka inspiracji w
detalach zaczerpniętych ze świata roślin. Uczest-
niczka licznych wystaw indywidualnych oraz zbio-
rowych - m.in.: Polen Zentrum, Berlin, 1987; Drei
Generationen, Berlin, 1988; Wiedeń, 1990 -1992:
Łódzki Dom Kultury, 1996; Galeria Ars Nova, Łódź,
2004-2009;Galeria Ars Nova, Łódź, 2012; Galeria
TAB, Warszawa, 2013; Galeria 63, Sopot, 2015.

42 Grzegorz WÓJCIK ur. 1988

Blue II, 2018 r.

Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.:
„G. Wójcik 18” oraz opis autorski na
odwrocie.

Absolwent malarstwa na Wydziale
Sztuki UP w Krakowie. Dyplom obro-
niony w pracowni prof. G. Borowik,
aneks w Pracowni L. Orzecha 2016 r.
Absolwent Arteterapii na Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie 2018. Zaj-
muje się zarówno malarstwem pejzażo-
wym i abstrakcyjnym. Autor licznych
wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Jego prace znajdują się w zbiorach pry-
watnych w kraju i za granicą, min.
Węgry, Dagestan, Niemcy, Hiszpania
oraz w Wielka Brytania.

43 Grzegorz WÓJCIK ur. 1988

Yellow, 2018 r.

Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.:
„G. Wójcik 18” oraz opis autorski na
odwrocie.

Absolwent malarstwa na Wydziale
Sztuki UP w Krakowie. Dyplom obro-
niony w pracowni prof. G. Borowik,
aneks w Pracowni L. Orzecha 2016
r. Absolwent Arteterapii na Uniwersy-
tet Pedagogiczny w Krakowie 2018.
Zajmuje się zarówno malarstwem
pejzażowym i abstrakcyjnym. Autor
licznych wystaw indywidualnych i
zbiorowych. Jego prace znajdują się
w zbiorach prywatnych w kraju i za
granicą, m.in. Węgry, Dagestan, Nie-
mcy, Hiszpania oraz w Wielka Bryta-
nia.

44 Inez WHITE ur. 1966

Champs de Provence, 2020 r.

Olej, kolaż, płótno, 100 x 70 cm, sygn.: opis autorski
na odwrocie.

Studiowała malarstwo na wydziale Malarstwa Gra-
fiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dy-
plom z wyróżnieniem. Tworzy malarskie kompozy-
cje 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 wykorzys-
tuje doświadczenia dotyczące materii oraz struk-
tury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to
podstawowe zagadnienia, którymi się zajmuje.



3938

47 Anita KUCHARCZYK ur. 1990

Początek, 2018 r.

Olej, wosk, płótno, 62 x 89 cm,

sygn.: opis autorski na odwrocie.

Absolwentka Wydziału Malarstwa

oraz Wydziału Sztuki Mediów ASP w

Warszawie. Brała udział w takich wy-

stawach, jak m. in. Coming Out

2015 - Najlepsze Dyplomy ASP w

Warszawie oraz Sztuka wszędzie w

Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w

Warszawie. Finalistka konkursu o

Nagrodę Artystyczną Siemensa. Jej

prace znajdują się w zbiorach pry-

watnych w Polsce i USA.

48 Mikołaj REJS ur. 1984

Odpoczywające uniwersy, 2019 r.

Akryl, płótno, 90 x 60 cm, sygn. na odwrocie.

Malarz wykonujący i projektujący murale oraz obrazy

sztalugowe. Od końca lat 1990. aktywny w sferze

sztuki ulicy. Ma na swoim koncie publikacje w albu-

mach i czasopismach artystycznych. Współtwórca

projektów artystycznych i edukacyjnych m.in.: Drogi

do wolności MOCAK Kraków 2011; polsko-ukrainsko-

mołdawski projekt ARTDROME Ługansk 2012; „Zda-

rzenia” Pałac Młodziezy oraz BWA Tarnów 2014. Jest

także autem muralu na 120-lecie Muzeum Krakowa w

oddziale Thesaurus Cracoviensis. 

46 Mila STARZYŃSKA

White Velvet
Akryl, płótno, technika mieszana, 100 x 80 cm, sygn. 

na odwrocie.

Artystka uprawiająca malarstwo, fotografie oraz grafikę. Ab-

solwentka Middlesex University w Londynie oraz oraz Aka-

demii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od kilku lat skupia

się na malarstwie abstrakcyjnym. Uczestniczka licznych wy-

staw indywidualnych oraz zbiorowych

45 Sylwia MICHALSKA ur. 1978

Złote tajemnice III
Akryl, miedz, złoto, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: 

S. Michalska.

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 któ-

rym jest mocno związana. Warmia i Mazury stanowią inspirację w jej

twórczości. Tworzy obrazy abstrakcyjne dużego formatu oraz pej-

zaże i marynistykę – obrazy olejne na płótnie i starych deskach.
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47 Anita KUCHARCZYK ur. 1990

Początek, 2018 r.

Olej, wosk, płótno, 62 x 89 cm,
sygn.: opis autorski na odwrocie.

Absolwentka Wydziału Malarstwa
oraz Wydziału Sztuki Mediów ASP w
Warszawie. Brała udział w takich wy-
stawach, jak m. in. Coming Out
2015 - Najlepsze Dyplomy ASP w
Warszawie oraz Sztuka wszędzie w
Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w
Warszawie. Finalistka konkursu o
Nagrodę Artystyczną Siemensa. Jej
prace znajdują się w zbiorach pry-
watnych w Polsce i USA.

48 Mikołaj REJS ur. 1984

Odpoczywające uniwersy, 2019 r.

Akryl, płótno, 90 x 60 cm, sygn. na odwrocie.

Malarz wykonujący i projektujący murale oraz obrazy
sztalugowe. Od końca lat 1990. aktywny w sferze
sztuki ulicy. Ma na swoim koncie publikacje w albu-
mach i czasopismach artystycznych. Współtwórca
projektów artystycznych i edukacyjnych m.in.: Drogi
do wolności MOCAK Kraków 2011; polsko-ukrainsko-
mołdawski projekt ARTDROME Ługansk 2012; „Zda-
rzenia” Pałac Młodziezy oraz BWA Tarnów 2014. Jest
także autem muralu na 120-lecie Muzeum Krakowa w
oddziale Thesaurus Cracoviensis. 

46 Mila STARZYŃSKA

White Velvet
Akryl, płótno, technika mieszana, 100 x 80 cm, sygn. 
na odwrocie.

Artystka uprawiająca malarstwo, fotografie oraz grafikę. Ab-
solwentka Middlesex University w Londynie oraz oraz Aka-
demii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od kilku lat skupia
się na malarstwie abstrakcyjnym. Uczestniczka licznych wy-
staw indywidualnych oraz zbiorowych

45 Sylwia MICHALSKA ur. 1978

Złote tajemnice III
Akryl, miedz, złoto, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: 
S. Michalska.

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 któ-
rym jest mocno związana. Warmia i Mazury stanowią inspirację w jej
twórczości. Tworzy obrazy abstrakcyjne dużego formatu oraz pej-
zaże i marynistykę – obrazy olejne na płótnie i starych deskach.
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51 Malwina JAGÓRA ur. 1990

Nie dotykać urządzenie pod napięciem, 2020 r.

Akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: „MJagóra 2020”.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskała dyplom w 2016 r w pracowni u dr hab. Monika Krygier, prof. ASP w

Pracowni Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się grafiką i malarstwem. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują

się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Obecnie związana z Krakowem.

49 Mikołaj REJS ur. 1984

Where Is My Mind?, 2018 r.

Akryl, płótno, 70 x 70 cm, sygn. p.d.: „Mikołaj

Rejs”.

Malarz wykonujący i projektujący murale oraz

obrazy sztalugowe. Od końca lat 1990. aktywny

w sferze sztuki ulicy. Ma na swoim koncie pub-

likacje w albumach i czasopismach artystycz-

nych. Współtwórca projektów artystycznych i

edukacyjnych m.in.: Drogi do wolności MOCAK

Kraków 2011; polsko-ukrainsko-mołdawski

projekt ARTDROME Ługansk 2012; „Zdarzenia”

Pałac Młodziezy oraz BWA Tarnów 2014. Jest

także autem muralu na 120-lecie Muzeum Kra-

kowa w oddziale Thesaurus Cracoviensis.

50 Malwina JAGÓRA ur. 1990

Koło włókniarek, 2020 r.

Akryl, płótno, 100 x 60 cm, sygn. p.d.: 

„MJagóra 2020”.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W.

Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskała dyplom w

2016 r w pracowni u dr hab. Monika Krygier,

prof. ASP w Pracowni Komunikacji Wizualnej.

Zajmuje się grafiką i malarstwem. Brała udział

w kilku wystawach zbiorowych i indywidual-

nych. Jej prace znajdują się w prywatnych ko-

lekcjach w kraju i za granicą. Obecnie związana

z Krakowem.
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51 Malwina JAGÓRA ur. 1990

Nie dotykać urządzenie pod napięciem, 2020 r.

Akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: „MJagóra 2020”.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskała dyplom w 2016 r w pracowni u dr hab. Monika Krygier, prof. ASP w
Pracowni Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się grafiką i malarstwem. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują
się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Obecnie związana z Krakowem.

49 Mikołaj REJS ur. 1984

Where Is My Mind?, 2018 r.

Akryl, płótno, 70 x 70 cm, sygn. p.d.: „Mikołaj
Rejs”.

Malarz wykonujący i projektujący murale oraz
obrazy sztalugowe. Od końca lat 1990. aktywny
w sferze sztuki ulicy. Ma na swoim koncie pub-
likacje w albumach i czasopismach artystycz-
nych. Współtwórca projektów artystycznych i
edukacyjnych m.in.: Drogi do wolności MOCAK
Kraków 2011; polsko-ukrainsko-mołdawski
projekt ARTDROME Ługansk 2012; „Zdarzenia”
Pałac Młodziezy oraz BWA Tarnów 2014. Jest
także autem muralu na 120-lecie Muzeum Kra-
kowa w oddziale Thesaurus Cracoviensis.

50 Malwina JAGÓRA ur. 1990

Koło włókniarek, 2020 r.

Akryl, płótno, 100 x 60 cm, sygn. p.d.: 
„MJagóra 2020”.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W.
Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskała dyplom w
2016 r w pracowni u dr hab. Monika Krygier,
prof. ASP w Pracowni Komunikacji Wizualnej.
Zajmuje się grafiką i malarstwem. Brała udział
w kilku wystawach zbiorowych i indywidual-
nych. Jej prace znajdują się w prywatnych ko-
lekcjach w kraju i za granicą. Obecnie związana
z Krakowem.
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52 Stanisław TOMALAK ur. 1955

Fragment 627 z cyklu „Postaci i figury”/ Charlie Haden, 2020 r.

Akryl, płótno, technika własna, 100 x 100 cm, sygn. l.d.: „S.J.A. T.” oraz opis autorski na odwrocie.

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.

53 Stanisław TOMALAK ur. 1955

Fragment 631 z cyklu „Archeologia”, 2020 r.

Akryl, płótno, technika własna, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: „S.J.A. T.” oraz opis autorski na odwrocie.
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52 Stanisław TOMALAK ur. 1955

Fragment 627 z cyklu „Postaci i figury”/ Charlie Haden, 2020 r.

Akryl, płótno, technika własna, 100 x 100 cm, sygn. l.d.: „S.J.A. T.” oraz opis autorski na odwrocie.

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.

53 Stanisław TOMALAK ur. 1955

Fragment 631 z cyklu „Archeologia”, 2020 r.

Akryl, płótno, technika własna, 100 x 100 cm, sygn. p.d.: „S.J.A. T.” oraz opis autorski na odwrocie.
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54 Łukasz BREITENBACH ur. 1988

Fikus na tle korytarza, 2019 r.

Olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. p.d.: Łukasz Breitenbach.

W 2007 r. ukończył PLSP im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, a następnie studia na kierunku malarstwo w pracowni kolorystycznej prof. M.

Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2012/2013. Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotogra-

fią oraz grafiką. Brał udział w wielu plenerach oraz wystawach o charakterze międzynarodowym - w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie. Obrazy arty-

sty znajdują się w prywatnych kolekcjach.

55 Katarzyna PIOTROWICZ ur. 1989

Z cyklu RE_jestracja

DSC_8912 2016  

Olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. na od-

wrocie.

Absolwentka malarstwa na ASP w Katowi-

cach. Dyplom w pracowni malarstwa prof.

Ireneusza Walczaka obroniła z wyróżnieniem.

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk

Pięknych w Częstochowie. Stypendystka

Rektora ASP w Katowicach. Otrzymała II Na-

grodę Marszałka Województwa Dolnoślą-

skiego, Statuetkę Srebrna Ostroga oraz

Nagrodę Kwartalnika Artystycznego EXIT na

23 Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa

Młodych PROMOCJE 2013 w Galerii Sztuki

w Legnicy. W swojej twórczości przedstawia

obraz jako hybrydę pikseli, prześwietlonych

zdjęć cyfrowych, obrazów z telefonów czy

wibrujących ekranów w których doszukuje

się deformacji, rozmyć i przejaskrawień ge-

nerujących obraz wspomnień. Odwołuje się

do osobistych przeżyć, używając w tym celu

obrazów zarejestrowanych przez nośniki cyf-

rowe. Jej obrazy charakteryzują się jaskrawą

kolorystyką, co dodatkowo potęguje rekon-

strukcję i transpozycję.

56 Renata MAGDA ur. 1980

Migracja 2016 

Akryl, płótno, 100 x 50 i 100 x 70 cm,

sygn. na odwrocie monogramem

RENMAG. i R8 oraz zawiera podpis

tytuł i rok powstania 2016.

Kształciła się na Uniwersytecie Ludo-

wym, gdzie pod kierownictwem mgr A.

Kijowskiego uzyskała dyplom z malar-

stwa i tkaniny artystycznej. W latach

2002-2006 studiowała na Wydziale

Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ukończyła specjalizację Malarstwo w

pracowniach prof. S. Białogłowicza i

prof. T. Boruty. W 2014 r. została ab-

solwentką ASP w Krakowie, dyplom na

wydziale Malarstwa pod kierunkiem

prof. A. Bednarczyka oraz aneks z ry-

sunku w pracowni dr. Wojciecha Ku-

biaka. Jest również członkiem

krakowskiej Grupy X.
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54 Łukasz BREITENBACH ur. 1988

Fikus na tle korytarza, 2019 r.

Olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. p.d.: Łukasz Breitenbach.

W 2007 r. ukończył PLSP im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, a następnie studia na kierunku malarstwo w pracowni kolorystycznej prof. M.
Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2012/2013. Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotogra-
fią oraz grafiką. Brał udział w wielu plenerach oraz wystawach o charakterze międzynarodowym - w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie. Obrazy arty-
sty znajdują się w prywatnych kolekcjach.

55 Katarzyna PIOTROWICZ ur. 1989

Z cyklu RE_jestracja
DSC_8912 2016  

Olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. na od-
wrocie.

Absolwentka malarstwa na ASP w Katowi-
cach. Dyplom w pracowni malarstwa prof.
Ireneusza Walczaka obroniła z wyróżnieniem.
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych w Częstochowie. Stypendystka
Rektora ASP w Katowicach. Otrzymała II Na-
grodę Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego, Statuetkę Srebrna Ostroga oraz
Nagrodę Kwartalnika Artystycznego EXIT na
23 Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa
Młodych PROMOCJE 2013 w Galerii Sztuki
w Legnicy. W swojej twórczości przedstawia
obraz jako hybrydę pikseli, prześwietlonych
zdjęć cyfrowych, obrazów z telefonów czy
wibrujących ekranów w których doszukuje
się deformacji, rozmyć i przejaskrawień ge-
nerujących obraz wspomnień. Odwołuje się
do osobistych przeżyć, używając w tym celu
obrazów zarejestrowanych przez nośniki cyf-
rowe. Jej obrazy charakteryzują się jaskrawą
kolorystyką, co dodatkowo potęguje rekon-
strukcję i transpozycję.

56 Renata MAGDA ur. 1980

Migracja 2016 

Akryl, płótno, 100 x 50 i 100 x 70 cm,
sygn. na odwrocie monogramem
RENMAG. i R8 oraz zawiera podpis
tytuł i rok powstania 2016.

Kształciła się na Uniwersytecie Ludo-
wym, gdzie pod kierownictwem mgr A.
Kijowskiego uzyskała dyplom z malar-
stwa i tkaniny artystycznej. W latach
2002-2006 studiowała na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Ukończyła specjalizację Malarstwo w
pracowniach prof. S. Białogłowicza i
prof. T. Boruty. W 2014 r. została ab-
solwentką ASP w Krakowie, dyplom na
wydziale Malarstwa pod kierunkiem
prof. A. Bednarczyka oraz aneks z ry-
sunku w pracowni dr. Wojciecha Ku-
biaka. Jest również członkiem
krakowskiej Grupy X.
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57 Sylwia PERCZAK ur. 1977

Przy mnie stój 2017

Olej, szlagmetal, płótno, 120 x 80 cm, sygn. na odwrocie. 

Ukończyła studia w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 1996–2001. Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej

prof. W. Maszkowskiego. Od 2005 roku należę do Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu. Współpracuje również z wydawnictwami ilustrując

książki dla dzieci.

58 Aleksander SOVTYSIK ur. 1995

Przejście
Assemblage, technika mieszana, 180 x 70 cm, sygn. na odwrocie, 2018 r. 

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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57 Sylwia PERCZAK ur. 1977

Przy mnie stój 2017

Olej, szlagmetal, płótno, 120 x 80 cm, sygn. na odwrocie. 

Ukończyła studia w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 1996–2001. Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej
prof. W. Maszkowskiego. Od 2005 roku należę do Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu. Współpracuje również z wydawnictwami ilustrując
książki dla dzieci.

58 Aleksander SOVTYSIK ur. 1995

Przejście
Assemblage, technika mieszana, 180 x 70 cm, sygn. na odwrocie, 2018 r. 

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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60 Karol WILK ur. 1983

Dworzec kolejowy bez prawdziwie

męskiego samochodu, 2010

Akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Karol

Wilk 2010 wraz z opisem autorskim. 

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w

Lublinie (dyplom ze snycerki i malarstwa, 2003 r.), Kole-

gium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dln. (dyplom

XXX z malarstwa pod kierunkiem prof. J. Wojciechow-

skiego, 2006 r.) oraz ASP w Krakowie (dyplom w pra-

cowni prof. A. Bednarczyka, 2008 r.). Współzałożyciel

grupy plastycznej Artyści Zaściankowi (2007 r.), która

działa do dziś. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olej-

nym, plastyką reklamową, fotografią, rzeźbą. Kręci i

montuje filmy.

61 Sylwia MICHALSKA ur. 1978

Dachy nieba, 2018 r.

Akryl, płótno okrągłe, śr. 100 cm.

Studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w

Olsztynie, gdzie w 2002 r. obroniła dyplom z malar-

stwa u profesora Wojciecha Sadleya. Obecnie

mieszka i tworzy na Śląsku, ale również w Olsztynie,

z którym jest mocno związana. Warmia i Mazury sta-

nowią inspirację w jej twórczości. Tworzy obrazy

abstrakcyjne dużego formatu oraz pejzaże i mary-

nistykę – obrazy olejne na płótnie i starych deskach.

62 Malwina CIEŚLIK ur. 1975

Sjesta, 2019 r.

Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na

odwrocie: Sjesta 2019 Cieślik.

Absolwentka Wyższej Szkoły Peda-

gogicznej w Częstochowie (obecnie

Akademia im. Jana Długosza) w In-

stytucie Plastyki. Dyplom z grafiki ar-

tystycznej – 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.

59 Ewa NAJDENOW ur. 1967

Golden Landscape VI
Akryl?, płótno, 60 x 80 cm, 2017 r., sygn.

p.d.: E. Nay 2017 oraz na odwrocie.

Absolwentka wydziału Rysunek i Malar-

stwo na ASP w Łodzi oraz kursu „Inter-

pretacje Sztuki Współczesnej" na UOUW.

Malarstwem i fotografią zajmuje się od kil-

kunastu lat. Brała udział w wystawach in-

dywidualnych i zbiorowych. Bułgarskie

korzenie, pamięć południowych smaków,

zapachów, barw i ludowej, bałkańskiej

muzyki wpłynęły na jej artystyczne poszu-

kiwania, których efektem jest odważna ko-

lorystyka prac i skłonność do mocnych,

energetyzujących kontrastów. Mieszka i

tworzy w Warszawie.
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60 Karol WILK ur. 1983

Dworzec kolejowy bez prawdziwie
męskiego samochodu, 2010

Akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie: Karol
Wilk 2010 wraz z opisem autorskim. 

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w
Lublinie (dyplom ze snycerki i malarstwa, 2003 r.), Kole-
gium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dln. (dyplom
XXX z malarstwa pod kierunkiem prof. J. Wojciechow-
skiego, 2006 r.) oraz ASP w Krakowie (dyplom w pra-
cowni prof. A. Bednarczyka, 2008 r.). Współzałożyciel
grupy plastycznej Artyści Zaściankowi (2007 r.), która
działa do dziś. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olej-
nym, plastyką reklamową, fotografią, rzeźbą. Kręci i
montuje filmy.

61 Sylwia MICHALSKA ur. 1978

Dachy nieba, 2018 r.

Akryl, płótno okrągłe, śr. 100 cm.

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

62 Malwina CIEŚLIK ur. 1975

Sjesta, 2019 r.

Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na
odwrocie: Sjesta 2019 Cieślik.

Absolwentka Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Częstochowie (obecnie
Akademia im. Jana Długosza) w In-
stytucie Plastyki. Dyplom z grafiki ar-
tystycznej – 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.

59 Ewa NAJDENOW ur. 1967

Golden Landscape VI
Akryl?, płótno, 60 x 80 cm, 2017 r., sygn.
p.d.: E. Nay 2017 oraz na odwrocie.

Absolwentka wydziału Rysunek i Malar-
stwo na ASP w Łodzi oraz kursu „Inter-
pretacje Sztuki Współczesnej" na UOUW.
Malarstwem i fotografią zajmuje się od kil-
kunastu lat. Brała udział w wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych. Bułgarskie
korzenie, pamięć południowych smaków,
zapachów, barw i ludowej, bałkańskiej
muzyki wpłynęły na jej artystyczne poszu-
kiwania, których efektem jest odważna ko-
lorystyka prac i skłonność do mocnych,
energetyzujących kontrastów. Mieszka i
tworzy w Warszawie.
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66 Jakub NIEWDANA ur. 1989

Koziorożec z serii Safari,
Ceramika szkliwiona i złocona 24k złotem, wym.

32 x 25 x 14 cm, seria numerowana, nielimito-

wana, sygnowana od spodu.

Artysta zajmujący się głównie ceramiką oraz fotografią.

W 2014 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk

Pięknych w Krakowie. W tym samym roku otrzymał

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W

2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersy-

tecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności

naukowej jest również zaangażowany w pracę stowa-

rzyszenia „Ceramika Bez Granic“, którego jest współ-

założycielem, oraz grupy artystycznej „Vera Icon“

zrzeszającej twórców chrześcijańskich. Jakub Nie-

wdana nie tylko brał udział w licznych wystawach w

Polsce oraz za granicą, ale również sam był organiza-

torem m.in. wystaw „Mniej Więcej“ czy „Squat“ w Za-

bierzowie. W swoich pracach często łączy dwie pasje

- fotografię oraz ceramikę.

65 Joanna JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ ur. 1986

Transformacje, 2017 r. 

Ceramika, drewno, bursztyn naturalny, wym.

60 x 60 x 18 cm, sygn.: Januszkiewicz-Węcła-

wowicz.

Urodzona w 1986 r. w Łodzi. W 2013 roku ukoń-

czyła studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej

ASP, dyplomem w pracowni prof. Jerzego No-

wakowskiego. Brała udział w wystawach indy-

widualnych oraz zbiorowych, m.in. wystawa

indywidualna w Klubie Plastyków w Łodzi

(2005r.), „Moi absolwenci i ja“ wystawa zbiorowa

prof. Jerzego Nowakowskiego w Pałacu Sztuki

w Krakowie (2011r.), wystawa najlepszych dy-

plomów w Pałacu Sztuki w Krakowie (2013r.),

wystawa zbiorowa w Szczyrku (2014r.). Pracuje

w ceramice, drewnie, metalu, tworzywach synte-

tycznych, a także zajmuje się malarstwem olejnym.

64 Wojciech WIECZOREK ur. 1977

Cafe kontrast Gdynia
Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: 

„W. Wieczorek”.

Dyplom w 2004 roku na katowickiej ASP w

pracowni plakatu prof. Romana Kalarusa.

Malarstwa uczył się w pracowni prof. Ro-

mana Nowotarskiego. Kilkuletnia przygoda

z samochodami ciężarowymi, którymi jeździł

rzuciła go nad morze. Tu po długiej przerwie

wrócił do pracy twórczej.

63 Magdalena KARWOWSKA ur. 1986

Miastko 2666 2017

Akryl, technika własna, płótno,  

100 x 120 cm, opisany na odwrocie.

W latach 2006-2011 studiowała na

Wydziale Grafiki  Akademii Sztuk

Pięknych w Krakowie. Dyplom ma-

gisterski zrealizowała w Pracowni

Miedziorytu pod kierunkiem prof.

Stanisława Wejmana, nagrodzony

jako jeden z najlepszych dyplomów

roku. Poza  malarstwem zajmuje się

także fotografią. Mieszka i tworzy w

Krakowie. Cykl obrazów Miasto jest

próbą ukazania miasta jako czegoś

pozbawionego cech charaktery-

stycznych. Stąd też wykonane

prace stanowią fragment „natury”,

zinterpretowany w sposób bardzo

osobisty.
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66 Jakub NIEWDANA ur. 1989

Koziorożec z serii Safari,
Ceramika szkliwiona i złocona 24k złotem, wym.
32 x 25 x 14 cm, seria numerowana, nielimito-
wana, sygnowana od spodu.

Artysta zajmujący się głównie ceramiką oraz fotografią.
W 2014 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie. W tym samym roku otrzymał
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W
2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności
naukowej jest również zaangażowany w pracę stowa-
rzyszenia „Ceramika Bez Granic“, którego jest współ-
założycielem, oraz grupy artystycznej „Vera Icon“
zrzeszającej twórców chrześcijańskich. Jakub Nie-
wdana nie tylko brał udział w licznych wystawach w
Polsce oraz za granicą, ale również sam był organiza-
torem m.in. wystaw „Mniej Więcej“ czy „Squat“ w Za-
bierzowie. W swoich pracach często łączy dwie pasje
- fotografię oraz ceramikę.

65 Joanna JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ ur. 1986

Transformacje, 2017 r. 

Ceramika, drewno, bursztyn naturalny, wym.
60 x 60 x 18 cm, sygn.: Januszkiewicz-Węcła-

wowicz.

Urodzona w 1986 r. w Łodzi. W 2013 roku ukoń-
czyła studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej
ASP, dyplomem w pracowni prof. Jerzego No-
wakowskiego. Brała udział w wystawach indy-
widualnych oraz zbiorowych, m.in. wystawa
indywidualna w Klubie Plastyków w Łodzi
(2005r.), „Moi absolwenci i ja“ wystawa zbiorowa
prof. Jerzego Nowakowskiego w Pałacu Sztuki
w Krakowie (2011r.), wystawa najlepszych dy-
plomów w Pałacu Sztuki w Krakowie (2013r.),
wystawa zbiorowa w Szczyrku (2014r.). Pracuje
w ceramice, drewnie, metalu, tworzywach synte-
tycznych, a także zajmuje się malarstwem olejnym.

64 Wojciech WIECZOREK ur. 1977

Cafe kontrast Gdynia
Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: 
„W. Wieczorek”.

Dyplom w 2004 roku na katowickiej ASP w
pracowni plakatu prof. Romana Kalarusa.
Malarstwa uczył się w pracowni prof. Ro-
mana Nowotarskiego. Kilkuletnia przygoda
z samochodami ciężarowymi, którymi jeździł
rzuciła go nad morze. Tu po długiej przerwie
wrócił do pracy twórczej.

63 Magdalena KARWOWSKA ur. 1986

Miastko 2666 2017

Akryl, technika własna, płótno,  
100 x 120 cm, opisany na odwrocie.

W latach 2006-2011 studiowała na
Wydziale Grafiki  Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom ma-
gisterski zrealizowała w Pracowni
Miedziorytu pod kierunkiem prof.
Stanisława Wejmana, nagrodzony
jako jeden z najlepszych dyplomów
roku. Poza  malarstwem zajmuje się
także fotografią. Mieszka i tworzy w
Krakowie. Cykl obrazów Miasto jest
próbą ukazania miasta jako czegoś
pozbawionego cech charaktery-
stycznych. Stąd też wykonane
prace stanowią fragment „natury”,
zinterpretowany w sposób bardzo
osobisty.
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