
29 maja 2021 • sobota • godz. 16
Kraków • Dom Aukcyjny Desa • Pałac Kmitów • Floriańska 13

Sztuka Współczesna



67 Marcin KOWALIK



Dom Aukcyjny Desa Dzieła Sztuki i Antyki, Kraków ul. Floriańska 13, tel. +48 12 422 19 66, e-mail: aukcje@desa.art.pl
katalog dostępny na www.desa.art.pl

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

patronat honorowy: współpraca redakcyjna:

29 maja 2021 • sobota • godz. 16
Kraków • Dom Aukcyjny Desa • Pałac Kmitów • Floriańska 13

Wystawa przedaukcyjna od 12 V – 29 V w godz. 10-18, w dniu aukcji 10-14

Sztuka Współczesna



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

Opracowanie katalogu: Katarzyna Kwatro-Woźniak, Marta Müller

Wystawa przedaukcyjna:  12 maja – 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
* obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do
5% ceny sprzedaży z tytułu „droit de suite“
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:



3

Regulamin Aukcji

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 Sztuki Współczesnej mają cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej
której DA DESA nie może sprzedać obiektu.

9. DDoo  kkwwoottyy  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  ddoolliicczzaa  ooppłłaattęę  aauukkccyyjjnnąą  ww  wwyyssookkoośśccii  1188%%  oorraazz  ooppłłaattęę  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  „„ddrrooiitt
ddee  ssuuiittee““..
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%.

NNuummeerr  kkoonnttaa::  BBaannkk  PPeekkaaoo  SS..AA..  6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944

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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1 Jerzy POGORZELSKI (1926-2003)

Wenecja, 
olej, tektura, 68 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Pogorzelski.
66..000000,,--⦁

Malarz, urodzony w Kulbakach koło Grodna, w latach 1947-1953
kształcił się w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Mińsku, w pracowni
prof. Suchowierchowa (dyplom w 1953). W 1958 na podstawie umowy
o repatriacji Polaków przyjechał do kraju i osiadł w Częstochowie. Był
członkiem ZPAP i Associacion Internationale des Arts Plastiques. Miał
ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą, uczestniczył w
ponad 70 wystawach zbiorowych. Jest autorem pejzaży, martwych
natur, portretów. „Kolor, przede wszystkim kolor ma dla mnie znacze-
nie. Zawsze zresztą fascynowali mnie impresjoniści. To jest mówiło się
w środowisku stara, przebrzmiała historia, ale ja nigdy nie uganiałem się
za modą i doszedłem do wniosku, że mimo wszystko, mimo chwil za-
łamań , trzeba pozostać wiernym sobie". („Pamięć i obraz. Jerzy Po-
gorzelski malarstwo i rysunek", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
Częstochowa 2007, s. 15, 95).

2 Bogumiła MALEC (1913-1987)

Bajka,
technika mieszana, papier, 18 x 12,5 cm, n. sygn.
11..880000,,--⦁

Polska awangardzistka, malarka i autorka wierszy. W latach 1934-1937
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni pro-
fesora Władysława Jarockiego, gdzie poznała, m.in. Tadeusza Kantora,
Henryka Wicinskiego, Saszę Blondera, Leopolda Lewickiego, Jonasza
Sterna oraz Józefa Jaremę i Marię Jaremiankę. Następnie przeniosła
się na Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, którą ukończyła w roku
1939. Po studiach wróciła do Częstochowy, gdzie po II wojnie świato-
wej aktywnie uczestniczyła w życiu lokalnego środowiska artystycz-
nego, m.in. współtworząc Związek Zawodowy Polskich Artystów
Plastyków i Szkołę Sztuk Pięknych, która obecnie funkcjonuje, jako Ze-
spół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego. Brała czynny udział
w wystawach miejskich i regionalnych ZPAP; w lokalnym środowisku
jako jedna z nielicznych reprezentowała nurt malarstwa abstrakcyjnego
i metaforycznego.
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3 Roman USAREWICZ (1926-1983)

Stypa arabska,
olej, płótno, 60 x 73 cm, praca oprawiona. 
77..000000,,--⦁

Polski malarz i pedagog. Studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku) w latach 1945?1951.
Dyplom uzyskał w roku 1951 w pracowni
prof. Juliusza Studnickiego. Od 1953 roku
był wykładowca gdańskiej PWSSP. Na po-
czątku lat osiemdziesiątych zainicjował
działalność katedry innych mediów. Brał
udział w odbudowy Starego Miasta w
Gdańsku. Uprawiał malarstwo sztalugowe,
monumentalne, rysunek, grafikę, witrażow-
nictwo i rzeźbę.

4 Konstanty GORBATOWSKI (1914-1984)

Rytmy, 
olej, płótno, 100 x 80 cm sygn. p.d: K. Garbatowski.
77..000000,,--⦁

Studiował w PWSSP w Gdańsku, w latach 1949–1954
u prof. Juliusza Studnickiego i Kazimierza Śramkiewicza,
uzyskując w 1955 r. dyplom. Szczególną popularność
zdobył we Włoszech, gdzie nazywano go „romantycz-
nym surrealistą”. Jego prace charakteryzuje niezwykle
sugestywna wizyjność. To właśnie ona sprawia, że oglą-
dając obrazy Gorbatowskiego przenosimy się w stwo-
rzony przez artystę świat mrocznych, odrealnionych
uliczek i tajemniczych perspektyw. Niedomówienia i
swoista zagadkowość płócien Gorbatowskiego zachęca
do refleksji, intryguje swoją atmosferą. W wywiadzie dla
„Głosu Wybrzeża”, przeprowadzonym z artystą w 1967
roku, padły słowa, które najlepiej chyba podsumowują
jego artystyczny program: „Malarstwo oznacza dla mnie
generalną spowiedź. Musi być osobiste i co najważniej-
sze szczere, bo tylko w ten sposób można najpełniej wy-
razić to, co się przeżywa, swoje nawet najintymniejsze
tęsknoty, widziadła z pogranicza fantazji”.
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6 Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA (1921-2016)

Ulotny, 
olej, płótno, 92 x 65 cm, sygn. p.d.: J. Kraupe oraz na odwrocie: Janina
Kraupe, „Ulotny“, olej 1998. Kraupe-Świderska.
55..000000,,--⦁

W 1938 r. rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P. Dadleza i K.
Sichulskiego. Następnie w latach 1940-1942 studiowała w Kunstge-
werbeschule u F. Pautscha, a w 1945r. ponownie uczyła się w ASP
w Krakowie m.in. u E. Eibischa, W. Taranczewskiego i A. Jurkiewicza.
Od 1948 r. nauczała malarstwa sztalugowego i monumentalnego. Była
współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego T. Kantora. Należała do
Grupy Młodych Plastyków, była członkiem II Grupy Krakowskiej. Otrzy-
mała wiele nagród m.in. Nagrodę I stopnia MKiS (1984 r.), Nagrodę im.
Witolda Wojtkiewicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997 r.). Jej obrazy
można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie, Szczecinie.

5 Jan ŚWIDERSKI (1913-2004)

Wyspa Hydra,
olej, płótno, 49 x 50 cm, sygn. p.d.: Jan Świderski oraz opisany na
odwrocie: Jan Świderski, „Wyspa Hydra“, 1981. 
55..550000,,--⦁

Malarz. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Państwowej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu
(1930-1939). Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale
Grafiki ASP w Krakowie. Bardzo czynny zawodowo, uznany
pedagog. Udział w 160 wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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Nad zalewem, 
olej, płótno, 100 x 83 cm, sygn. na odwrocie: Buczek 81/4(?),
oprawa autorska.
66..550000,,--

Polski malarz, grafik i pedagog. W latach 1950-1956 studiował
na ASP w Krakowie w pracowni Matthew Makarewicza i Kon-
rada Srzednickiego. W 1955 wziął udział w Ogólnopolskiej Wy-
stawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi“.
Należał do artystycznej grupy „Marg“. W latach 1968-1971 był
przewodniczącym Polskiego Komitetu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Sztuk Pięknych przy UNESCO, a także profe-
sorem ASP w Krakowie. Najczęściej malował pejzaże oraz
martwe natury.

7 Włodzimierz BUCZEK (1931-1986)

8 Włodzimierz BUCZEK (1931-1986)

Wzgórze, 
akryl, płyta pilśniowa, 37,2 x 46 cm, sygn. p.d.: Buczek 79, na
odwrocie opis autorski: Buczek 79, „Wzgórze” DESA oraz frag-
ment papierowej naklejki, oprawa autorska.
33..990000,,--
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9 Jan ŚLIWIŃSKI (1908-1983)

Bez tytułu, 
akwarela, papier, 29 x 41 cm, sygn. p.d.:
J. Śliwiński 1956. 
22..550000,,--⦁

W 1935 r. rozpoczął studia malarskie w
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u
W. Jarockiego i St. Filipkiewicza, konty-
nuował je w zakresie malarstwa ścien-
nego i scenografii u K. Frycza w latach
1945-46. W czasie II wojny światowej
podejmował tematy martyrologiczne,
później tworzył cykle rodzajowe o cha-
rakterze satyrycznym, moralizatorskim,
krytycznym wobec zjawisk współczes-
nego życia społecznego.

10 Adam KONIECZKO (1919-2006)

Martwa natura
Olej, płótno, 54 x 56 cm, sygn. p.d.:
A. Konieczko [19]51.
33..880000,,--

Studia w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych w latach 1945-1952 w pra-
cowni Zbigniewa Pronaszki oraz Zyg-
munta Radnickiego.  Adam Konieczko
uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę
malarstwo ścienne a także i kola i relie-
fowe techniki własnego autorstwa. Czło-
nek ZPAP Okręgu Krakowskiego.
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12 Roman BANASZEWSKI ur. 1932

Mężczyzna w cylindrze,
technika mieszana, papier, sygn. l.g. dat 1998 rok, 48 x 38 cm.
22..440000,,--⦁

W latach 1954-1959 studiował malarstwo i grafikę w krakowskiej
ASP. Dyplom uzyskał na Wydziale Grafiki w Pracowni Litografii prof.
K. Srzednickiego i w Pracowni Plakatu u prof. M. Makarewicza.
W 1987 r. otrzymał tytuł profesora na Wydziale Grafiki krakowskiej
ASP. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek, malarstwo. Prace arty-
sty znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie
i Krakowie, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Pratt Institute w Nowym
Jorku.

11 Stanisław BATRUCH (1935-2015)

Uliczny Grajek,
akryl, płótno, 92 x 73 cm, 2002, sygn. p.d.: St. Batruch.
44..000000,,--⦁

Kształcił się w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie, a następnie
na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP pod kierunkiem H. Rudzkiej-
Cybisowej. Pracował jako pedagog w liceum plastycznym w Kra-
kowie oraz na Wydziale Architektury Wnętrz na swojej macierzystej
uczelni. W 1993 r. uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych, a w 2000
otrzymał mianowanie na profesora zwyczajnego. Jego twórczość
oscylowała wokół malarstwa rodzajowego i symbolicznego o abstra-
kcyjnej stylizacji. Został uznany za jednego z czołowych polskich
kolorystów. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych w Polsce
i za granicą, miał także kilka wystaw indywidualnych.
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13 Włodzimierz KUNZ (1926-2002)

Martwa natura,
olej, kolaż, płótno, 52 x 64 cm, sygn. p.d.:
„Wł. Kunz“.
33..660000,,--⦁

Malarz, grafik; przedstawiciel unizmu; studia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (u H.
Rudzkiej-Cybisowej), pracował w akademi od
1954 roku, profesor od 1986; w latach 1980-
86 i 1993-96 rektor tejże; członek PAU; stwo-
rzył charakterystyczny, rozpoznawalny styl,
cechujący się precyzją i logiką konstrukcji ob-
razu, często o geometrycznej strukturze i fak-
turze bliskiej kolażu. Tworzył też malarstwo
monumentalne (polichromie i sgraffita); prace
w muzeach całego świata.

14 Włodzimierz KUNZ (1926-2002)

Pejzaż - szkic do obrazu,
olej, collage, płótno, 49,8 x 72,5 cm, 
sygn. p.d.: Wł Kunz, na odwrocie: Wł Kunz
szkic do obrazu 94.
44..000000,,--⦁
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15 Zbylut GRZYWACZ (1939-2004)

Leży, 
olej, płótno, 34 x 73 cm, sygn. na odwrocie na krośnie Zbylut Grzywacz Leży, naklejka autorska na odwrocie: Kraków Krakowska 21/1 ZPAP 5921 /
Leży 1966. Z kolekcji rodzinnej. 
1100..000000,,--⦁

Studia artystyczne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1957-63. Malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, fotografik, eseista, kry-
tyk, erudyta. Od 1972 pedagog krakowskiej ASP, od 1992 profesor. Zmarł w 2004 r. w Krakowie. Wystawiał od 1965 roku. Brał udział w ok. 150 krajowych i
zagranicznych wystawach. W latach osiemdziesiątych uczestnik wystaw „sztuki niezależnej" członek działającej w latach 1966-1986 grupy artystycznej
„Wprost". Ponad 30 wystaw indywidualnych w wielu miastach w Polsce i za granicą. Obrazy w zbiorach niemal wszystkich muzeów polskich, a także zagra-
nicznych kolekcjach prywatnych.
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16 Andrzej ZIĘBLIŃSKI ur. 1946

C/89, 
akryl, płótno, 145 x 145 cm, sygnowany na odwrocie: w ramce odręcznie: Andrzej Ziębliński, Kraków, 145 x 145 cm, Akryl, „C/89, oraz monogram
wiązany AZ i podpis autorski, naklejka z BWA Kraków, plac Szczepański 3A.
1155..000000,,--⦁

„W każdym poznaniu jest tyle tylko prawdy, ile jest matematyki" głosił Immanuel Kant. Geometria nieeuklidesowa od wieków fascynowała i fascynuje nadal
artystów. Interesują ich złudzenia optyczne, które są wywoływane przez „figury niemożliwe”. Andrzej Ziębliński również ulega ich przyciąganiu. Na obrazie
C89 widzimy tzw.: trójkąt Penrose'a złożony z figur geometrycznych w podstawowych trzech kolorach, które stopniowo ciemnieją. Autor obrazu doko-
nał transformacji koła barw na przestrzenną figurę niemożliwą – trójkąt. Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Wacława
Taranczewskiego i Janiny Kraupe-Świderskiej. Od lat 70. wykłada na macierzystej uczelni. Prowadzi pracownię Działań Wizualnych i kieruje Katedrą
Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych. Uczestnik licznych wystaw krajowych i zagranicznych. W roku 1993 wyróżniony Nagrodą I stopnia,
Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.
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17 Jacek WALTOŚ ur. 1938, Chorzów

Jarmuż, 
olej, płótno, 64 x 80 cm, oprawiony, 1964, sygn. na blejtramie: WALTOŚ.
1122..000000,,--⦁

Malarz, grafik, rzeźbiarz, krytyk sztuki. W latach 1957-63 studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest wykładowcą poznańskiej i kra-
kowskiej ASP. Był członkiem grupy "Wprost" działającej w latach 1966-86, brał udział we wszystkich wystawach grupy. W swojej twórczości podejmuje
głównie wątki egzystencjalne.
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18 Franciszek STAROWIEYSKI (1930-2009)

Bez tytułu, 
akwarela, papier, 20,7 x 29,9 cm, sygn. na dole:
F. Starowieyski 1695. 
44..220000,,--⦁

Studiował w Krakowie w ASP u W. Weissa w la-
tach 1949-1952 a następnie do 1955 r. w ASP w
Warszawie u M. Byliny. W jego twórczości wi-
doczna jest fascynacja kulturą baroku i zaskaku-
jące surrealistyczne skojarzenia.

19 Adam HOFFMANN (1918-2001)

Scena w pracowni,
węgiel, papier, 48 x 59 (w świetle oprawy), sygn.
l.d.: AH 1964.
66..000000,,--⦁

Studia rozpoczął w 1938 r. na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i w prywatnej szkole rysunku i malar-
stwa Alfreda Terleckiego. Kontynuował naukę
Podczas okupacji w Kunstgewerbeschule, a w la-
tach 1945-48 w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie (w pracowniach malarstwa Władysława
Jarockiego i Eugeniusza Eibischa oraz grafiki Kon-
rada Srzednickiego). Pedagog w liceach plastycz-
nych w Katowicach i Krakowie, a później w ASP w
Krakowie, w katowickiej filii, i w Krakowie na Wy-
dziale Grafiki. Rysownik, malarz, zajmował się też
plakatem. Jako twórca pozostawał w opozycji do
nurtu awangardy malarskiej. Stworzył własny, in-
dywidualny świat. Głównym tematem sztuki
Adama Hoffmanna jest relacja między kobietą i
mężczyzną, którą przedstawiał groteskowo, kary-
katuralnie i sarkastycznie. 



15

21 Lucjan MIANOWSKI (1933-2009)

Litografia z kardynałami,
litografia, 59 x 37 cm, sygn. l.d.: 140, ś.d.: Litografia z kardynałami, p.d.:
Lucjan Mianowski 63.
11..220000,,--⦁

Grafik i malarz. W 1950 roku rozpoczął studia w ASP w Krakowie w Pracowni
plakatu u prof. Macieja Makarewicza, następnie w Pracowni litografii u prof.
Konrada Srzednickiego. W 1955 miał miejsce debiut Lucjana Mianowskiego,
wystawiał swoje prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw
wojnie – przeciw faszyzmowi” w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzy-
mał w 1956 r. Przez dwa następne lata studiował malarstwo w pracowni prof.
Czesława Rzepińskiego. Otrzymał stypendium rządu francuskiego na studia w
Paryżu w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w pracowni litografii u
prof. Pierre’a Clairina, gdzie studiował w latach 1959-1960 i 1963-1964. Odbył
także podróże artystyczne do Algierii i Skandynawii. Pracował jako wykład-
owca litografii w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał tytuł naukowy profesora. Został
laureatem bardzo wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych wys-
tawach oraz konkursach artystycznych. 
Twórczość Lucjana Mianowskiego znajduje się w kolekcjach wielu muzeów
i galerii w kraju i poza jego granicami m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Museum of Modern Art w Nowym Jorku,
Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio, Museum de Arte Moderna w Sao
Paolo, Moderna Museet w Sztokholmie, Library of Congress w Waszyngtonie,
Bibliothèque nationale de France w Paryżu, Albertina w Wiedniu oraz
kolekcjach prywatnych.

20 Jerzy PANEK (1918-2001)

Portret
Pisak, kredka, papier, 32 x 21 cm, sygn. d.: Panek 26.12.82.
660000,,--⦁

Studia ASP Kraków 1945-48 w pracowni E. Eibischa i A. Pronaszki. 1967-68
wykładowca ASP w Krakowie. Tematyka: kompozycje rodzajowe-formy
abstrakcyjne. Uprawiał malarstwo, rysunek, drzeworyt.
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22 Jonasz STERN (1904-1988)

Kompozycja abstrakcyjna,
monotypia na czerwonym jedwabiu, 19 x 48 cm, sygn. p.d.: STERN, ponowna sygn. na passe-partout STERN 959 naklejona na odwrocie. 
33..000000,,--⦁

Polski malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia, aktywista polityczny. Edukację artystyczną rozpoczął w prywatnej pracowni we Lwowie,
następnie kształcił się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków L. Mehofferowej oraz na krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego, F. Pautscha,
T. Axentowicza i S. Kamockiego. W czasie studiów należał do „Pierwszej” Grupy Krakowskiej. Za przynależność i działalność w partiach komunis-
tycznych artysta był represjonowany i zesłany do obozu, w czasie II wojny mieszkał we lwowskim getcie, cudem uniknął masowego rozstrzelania. Po
powrocie do Krakowa związał się ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół Tadeusza Kantora, brał czynny udział w organizowaniu „Drugiej”
Grupy Krakowskiej i był jej wieloletnim prezesem. Wykładał na swojej macierzystej uczelni. Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę, monotypię i se-
rigrafię. W początkowej fazie twórczości malował pod wpływem kubizmu i ekspresjonizmu, w latach 50. wykształcił własny styl inspirowany sztuką
informel i malarstwem materii. Tworzył kolaże i reliefowe struktury, w których wykorzystywał rybie szkielety, kości, inne odpadki i tkaniny – w ten spo-
sób kierował uwagę odbiorców na tematy śmierci i przemijania, dodatkowo opatrując prace metafizycznymi tytułami. Jego prace znajdują się obec-
nie w zbiorach muzealnych w Polsce i za granicą.

23 Leszek SOBOCKI ur. 1934

Solidarność, 
linoryt, papier, 37 x 46 cm, sygn. l.d.: LINO. 11/60, śr.d.:
Z cyklu wizyta po odjeździe Stasi – Autor, p.d.: 
L. Sobocki 83 [nieczytelne].
22..330000,,--⦁

Studia na Wydziale Grafiki Propagandowej w Katow-
icach w latach 1953-56 oraz na Wydziale Malarstwa
ASP w Krakowie w pracowni W. Taranczewskiego w lat-
ach 1956-59. Współzałożyciel i członek grupy „Wprost“.
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25 Krystyna HIEROWSKA ur. 1950

Museum of Andrzej Wajda,
grafika, akwaforta, akwatinta, 19,5 x 22,5 cm, sygn. l.d.:
Krystyna Hierowska 1994.
770000,,--⦁

Studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1980
otrzymała dyplom z wyróżnieniem i Specjalną Nagrodę Ministra
Kultury i Sztuki. Od początku kariery zdobywała liczne na-
grody na wystawach i konkursach, w tym I nagrodę na V
Jubileuszowym Polsko-Fińskim Konkursie Grafiki Marynis-
tycznej - pobyt fundowany w Finlandii w 1983, wyróżnienie na
IX Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę w 1986, medal
honorowy na Międzynarodowej Wystawie Małe Formy Grafiki
w 1987, II nagrodę Akademii Derngi, Stambuł 2002, nagrodę
Tai-he Masterprice na Międzynarodowym Biennale Grafiki w
Pekinie w 2003. Wielokrotnie też prezentowała wystawy in-
dywidualne w kraju i za granicą. Jest bohaterką dwóch filmów
nakręconych przez japońską TV Obihiro. Jej grafiki często od-
wołują się do form i ducha sztuki Chin i Japonii. Prace artystki
SA reprezentowane w wielu kolekcjach w Polsce, Europie (m.in.
zbiory watykańskie, włoskie, fińskie), w Japonii i Chinach.
Mieszka w Krakowie.

24 Jacek SROKA ur. 1957

Don Kichot, 
akwaforta, akwatinta, 24,5 x 32 cm, sygn.
l.d.: J. Sroka 2002. 
11..550000,,--

Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. W
swym dorobku ma ponad sto wystaw in-
dywidualnych, brał udział w wielu pokazach
sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest lau-
reatem nagród i wyróżnień m.in. na Bien-
nale Grafiki w Mulhouse (1984), Grafica
Atlantica w Reykjaviku (1987), Grand Prix
na Biennale Grafiki w Vaasa (1987). Grand
Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988),
Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza w Kra-
kowie (2001 ). W 2008 roku odbyła się re-
trospektywna wystaw artysty w
krakowskim Muzeum Narodowym. Prace
w licznych zbiorach muzealnych (m.in. Mu-
zeum Narodowe w Krakowie; Metropolitan
Museum, Nowy Jork; Albertina Wiedeń;
National Gallery, Waszyngton; Museum
Oscar Niemeyer, Kurytyba; Utsunomiya
Museum of Art, Utsunomiya).
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26 Jan SZANCENBACH (1928-1998)

Łodzie na brzegu II,
olej, płótno, 52 x 88 cm, sygn. p.d.: 58 Szancenbach, opis autorski na odwrocie: Łodzie na Brzegu, mal Jan Szancenbach 1958. Reprodukowany:
Jan Szancenbach, Państwowe Galerie Sztuki, Sopot 2003, str. 17.
2211..000000,,--⦁

Ukończył studia w ASP w Krakowie w 1952 r. w pracowni W. Weissa i E. Eibischa. Od 1979 roku był profesorem ASP w Krakowie, a w latach 1987-93
rektorem tejże uczelni. Miał liczne wystawy w kraju m.in. w TPSP w Krakowie oraz za granicą. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury, portrety.
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27 Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

Bez tytułu,
olej, tektura, 107,6 x 71,8 cm, niesygn. Reprodukowany w katalogu wystawy: Kazimierz Mikulski – Wczesne prace, Desa 14.04 – 4.05.2016 r.
5500..000000,,--⦁

W 1948 roku Kazimierz Mikulski namalował cykl surrealistycznych obrazów, które eksponowane były na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w krakow-
skim Pałacu Sztuki. Obrazy z tego cyklu oglądać dziś można w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum
Sztuki w Łodzi.
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28 Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

Goście z tamtej strony,
olej, płótno, 100 x 80,5 cm, sygnowany na odwrocie: Agnieszce Balzak/ K Mikulski /Kraków 1976.
8855..000000,,--⦁

Malarz, aktor, reżyser, scenograf. Od roku 1938 studiował malarstwo w Akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego.
Następnie, w okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej oficjalnie Kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach
1945-46, uczył się aktorstwa i reżyserii w Studiu Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie. Tuż po wyzwoleniu należał do Grupy Młodych
Plastyków, a w roku 1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy Krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede
wszystkim wokół przewodzącego im Tadeusza Kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez
wiele lat współpracował z teatrem "Cricot 2". W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i Maski
„Groteska“ w Krakowie. W swojej twórczości podejmował tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając się jednym
z najbardziej uznanych przedstawicieli tego nurtu w Polsce. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.
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29 Władysław JACKIEWICZ (1924-2016)

XVIII, 
olej, płótno, 50 x 70 cm, 2005, sygn. p.d: Jackiewicz.
1133..000000,,--⦁

Malarz, pedagog. Studia na wydz. malarstwa PWSSP w Sopocie. Dyplom w 1952 roku w pracowni Artura Nacht-Samborskiego. w latach 1965-1981
profesor i rektor obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych z wielkim dorobkiem
artystycznym; Przeszedł w swojej twórczości od małych form, poprzez dzieła kubizujące do obecnych dużych rozmiarów z przedstawieniem w nich
ludzkiego ciała, z uwzględnieniem przestrzeni i koloru.
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30 Tadeusz Gustaw WIKTOR ur. 1946

Transcendent I-2, 
olej, płótno, 100 x 110 cm, 2010, dedykowany Alicji Wiktor, sygn. na odwrocie: T.G.WIKTOR, opis autorski na blejtramie.
1122..000000,,--

Tadeusz Wiktor studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom realizowany pod kierunkiem Adama Marczyńskiego
obronił w 1974 roku. Po studiach kontynuował swoje eksperymenty z językiem geometrii, zaś od początku lat 80 rozpoczął, trwającą po dziś dzień,
pracę pedagogiczną. Zdobył uznanie przede wszystkim jako malarz i grafik. Jednak ważnym aspektem jego twórczości jest także działalność w roli
krytyka oraz teoretyka sztuki. Rozważania nad naturą sztuki popchnęły go w kierunku studiów tekstów filozofów tradycji chrześcijańskiej i Dalekiego
Wschodu, oraz rozpraw Carla Gustawa Junga. Refleksje te następnie znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości, przepełnionej treściami metafi-
zycznymi i odniesieniami transcendentnymi.
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31 Tadeusz Gustaw WIKTOR ur. 1946

Transcendent I-3,
olej, płótno, 100 x 110 cm, 2010, dedykowany Alicji Wiktor, sygn. na odwrocie: T.G.WIKTOR, opis autorski na blejtramie.
1122..000000,,--
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32 Marian WARZECHA ur. 1930

Akt
Technika własna, 85 x 35 cm.
3300..000000,,--**⦁

Studiował na Wydziale Malarstwa, a następnie na Wydziale Scenografii na krakowskiej ASP. Jednocześnie studiował historię kultury materialnej i his-
torię sztuki na UJ. Od 1957 r. jest członkiem Grupy Krakowskiej, w której wystawach wielokrotnie uczestniczył. W początkowym okresie twórczości
eksperymentował ze sztuką informel, w późniejszych latach tworzył geometryczne collages i reliefy utrzymane w jednolicie białej barwie. Opracował
przy współpracy matematyka własny system artystyczny, który był wynikiem badań nad związkami nauki i sztuki, na ich podstawie powstawały cykle
obrazów i rysunków „Metazbiory”.
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33 Wiesław OBRZYDOWSKI (1938-2017)

Bez tytułu
technika własna, płótno, 189 x 162 cm, sygn. l.d.: WO’ 94. Stan do konserwacji – odpryśnięcia malatury.
77..000000,,--⦁

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem W. Taranczewskiego, T. Łakomskiego i C. Rzepińskiego. Artysta nie mieścił się
w kanonach awangardowych poszukiwań sztuki lat 60. i 70., jego twórczość przez długi czas pozostawała w cieniu życia artystycznego. Sytuacja
zmieniła się w latach 80. – po wystawie w MNW i w sopockim BWA został uznany za prekursora „polskiej ekspresji” i „kontynuatora figuracji lat 50.”.
Malował przede wszystkim najbliższe otoczenie, ubogie zaułki Kazimierza, portrety przyjaciół i rodziny, często tworząc na odwrocie płócien i blejtramach,
eksponując brzydotę i obsceniczność. Obecnie prace artysty znajdują się w zbiorach wielu polskich muzeów sztuki, a także w zbiorach prywatnych,
zarówno w kraju, jak i za granicą.
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34 Gabriela PALUCH ur. 1984

Cyklady, 
olej, płótno, 80 x 100 cm, 2021, sygn. p.d.:
GP.
11..000000,,--  

Ukończyła studia na wydziale Malarstwa
wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaj-
muje się malarstwem akrylowym i olejnym.
Brała udział w plenerach oraz wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych.

35 Beata TARNOWSKA ur. 1990

002, 
olej, płótno, 100 x 120 cm.
11..000000,,--

Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego. Dyplom magisterski obroniła
w 2018 roku - w pracowni malarstwa prof.
Edwarda Sytego. Zajmuje się malarstwem
na pograniczu pejzażu abstrakcyjnego, pra-
cuje na dużych formatach, z pomocą barwy
i struktury zaznaczając autonomię dzieła.
Finalistka konkursu malarskiego o Nagrodę
im. Eugeniusza Eibischa w 2018 roku.
Uczestniczka licznych krajowych i zagra-
nicznych wystaw, a także sympozjów ma-
larskich. Publicystyka, jej eseje z zakresu
historii i sztuki były publikowane m.in. w Focu-
sie Historia Extra, Rynku i Sztuce. Na stałe
związana z magazynem Artysta i Sztuka.
Starszy wykładowca w pracowni Malarstwa
i Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego.
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36 Maciej MAJEWSKI ur. 1963

Panicum effusum,
akryl, pastel, grafit, płyta, 70 x 100 cm,
2016,
sygn. l.d.: Maciej Majewski 2016.
33..220000,,--

Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.
Dyplom w 1988 r. w pracowni grafiki
warsztatowej prof. R. Artymowskiego.
Aneks do dyplomu z malarstwa w pracowni
T. Pągowskiej. Stypendysta Ministerstwa
Kultury i Sztuki w 1989 r. Udział w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą. Twórczość w zakresie:
grafika warsztatowa, malarstwo, pastel,
rysunek. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

37 Maciej MAJEWSKI ur. 1963

Dom, 
akryl, pastel, grafit, płyta, 70 x 100 cm,
2017, syg. l.d.: Maciej Majewski 2017.
33..220000,,--
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39 Piotr RĘDZINIAK ur. 1968, Gorlice

Za zasłoną fal V, 
akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie:
Piotr Rędziniak „Za zasłoną fal V“ 2020.
22..550000,,--

Absolwent rzeszowskiego PLSP. Ukończył
PWSSP (obecna ASP) w Łodzi na Wydziale
Wzornictwa Przemysłowego o specjalności Tka-
nina Unikatowa. Dyplom w pracowni prof. A.
Mańczak z aneksami w pracowni malarstwa prof.
M. Wagnera i pracowni tkaniny dekoracyjnej prof.
K. Górskiej- Nadratowskiejuzyskał  w 1995 r. Od
1995 r. pracownik BWA w Rzeszowie. Od 1996
członek ZPAP Okręg Rzeszowski. Uprawia ma-
larstwo, rysunek, tkaninę artystyczną i sztukę
włókna i papieru. Zorganizował ponad 20 wy-
staw indywidualnych oraz brał udział w ponad
100 wystawach zbiorowych. Laureat kilkunastu
nagród i wyróżnień. Autor licznych tekstów o ar-
tystach publikowanych w katalogach do wystaw,
w czterech tomach „Artyści Podkarpacia” (wyd.
PTZSzP Zachęta) i miesięczniku społeczno-kul-
turalnym „Rzeszów Nasz Dom”. W 2017 otrzy-
mał Honorową Odznakę Zasłużony dla Kultury
Polskiej. Obecnie jest dyrektorem BWA w Rze-
szowie.

38 Agnieszka DZIKLIŃSKA ur. 1994, Warszawa

Wspomnienie 4, 
akryl, płótno, 50 x 100 cm, 2020, sygn. p.d.:
A. Dziklińska.
11..000000,,--

W 2018 roku ukończyła studia na kierunku edu-
kacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(spec. Arteterapia) w Kolegium Edukacji Arty-
stycznej APS w Warszawie. Artystka porusza się
głównie w obszarze malarstwa marynistycznego,
tematy prac wynikają z osobistego zamiłowania
do natury.Dziklińska podkreśla, że jej obrazy nie
są tylko czysto dekoracyjne; pokazują złożoność
i skrajność ludzkich emocji. Żywioł wody w
sztuce artystki staje się istotą ludzką pełną nie-
pewności, nieświadomości a przy tym nadziei
oraz spokoju. Człowiek, zagłębiając się w swoją
duszę, uczy się odczytywać emocje, a to po-
dobne jest do sytuacji, która rozgrywa się na
morzu - raz jest to walka z żywiołem, innym
razem dryfowanie.
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40 Malwina CIEŚLIK ur. 1975

Leć, 
technika mieszana, płótno, 80 x 80 cm, 2020, syg. na
odwrocie.
11..000000,,--

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Często-
chowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Insty-
tucie Plastyki. Dyplom z grafiki artystycznej – litografii
w 2001 r. pod kierunkiem dr. hab. K. Szwajkowskiej.
W swojej twórczości zajmuje się litografią, linorytem,
rysunkiem, malarstwem i rzeźbą. Udział w kilku wysta-
wach zbiorowych. Jej prace znajdują się w prywatnych
kolekcjach w kraju i za granicą.

41 Natasza MIRAK ur. 1976, Wrocław

Złote pola Toskanii, 
olej, akryl, szlag metal, płótno, 80 x 100 cm,
2021, sygn. p.d.: N. Mirak.
11..000000,,--

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im.
E.Gepperta we Wrocławiu, dyplom z wyróżnie-
niem w 2000 r. Zajmuje się malarstwem sztalu-
gowym, rysunkiem oraz pracą w technice
własnej (papier zszywany nićmi). Uczestniczka
licznych wystaw w Polsce i zagranicą, m.in.:
Chiostro della Basilica dei Ss. Apostoli, Rzym,
Włochy (2011), BP Atelier, Opole (2010), Cen-
trum Wystawowo-Konferencyjne w Zamku Kró-
lewskim w Krakowie (2009), Dom Polski, Berlin,
Niemcy (2009), Galeria na Solnym, Wrocław
(2008). Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
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42 Paweł KIN ur. 1972

Tarcza III, 
akryl, płótno, 60 x 60 cm, 2021 rok, sygn. p.d.: Paweł Kin.
11..440000,,--

Członek związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików
oddział w Rzeszowie. Brał udział w plenerach i wysta-
wach w kraju i zagranicą. Uprawia malarstwo i rysu-
nek. Mieszka i pracuje w Rzeszowie

43 Leszek KUCZ ur. 1956

Oczekiwanie, 
technika własna, sklejka, 39 x 30 cm, sygn. i opis autorski na odwrocie.
880000,,--

ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa
i rysunku z wyróżnieniem u prof. Zygmunta Kotlarczyka otrzymał w roku 1986.
Autor wielu wystaw indywidualnych oraz organizator takich wydarzeń jak „Tumult
toruński”, „Kunstbruke”.
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44 Maria WOLLENBERG-KLUZA ur. 1945, Puławy

Wszystko ma swoją odpowiedź, kiedy człowiek
odchodzi,
olej, płótno, 77 x 64 cm, 1986/88, na odwrocie naklejka z opisem autorskim.
55..000000,,--

W latach 1967–1973 studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. W 1973 roku otrzymała dyplom z malarstwa z wy-
różnieniem w pracowni Tadeusza Dominika oraz aneks do dyplomu z tka-
niny artystycznej w pracowni Wojciecha Sadley’a. W latach 1973–1975
odbyła staż asystencki w ASP w Warszawie. Pierwszą wystawę indywidualną
swoich prac zorganizowała w 1967 roku. Do tej pory, cały czas bardzo
intensywnie pracując, prezentowała swoje prace na blisko 160 wystawach
indywidualnych w kraju.

45 Ewa SADOWSKA ur. 1953, Gdynia

Akt II, 
olej, płótno, 80 x 40 cm, sygn.: l.d.: E Sadowska (20)15.
33..550000,,--

W 1984 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha.
Mieszka i pracuje w Krakowie. Z rodzinnego miasta zostało jej zaintereso-
wanie morzem, z jego bezkresem, zmiennością, nieuchwytnością, z Krakowa
– wyczulenie na kolor i barwne wyrafinowanie. Pielęgnuje w sobie sponta-
niczność, pracując bez wstępnych szkiców i planów, w otwartości na to, co
się wydarzy.
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46 Ewa SADOWSKA ur. 1953, Gdynia

Czarna seria, Drzewo (3), 
olej, płótno, 110 x 150 cm, syg. p.d. i  na odwrocie.
1100..000000,,--
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47 Inez WHITE ur. 1966

Pola lawendy, 
olej, karton, 2021, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie.
11..000000,,--

Studiowała malarstwo na wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dy-
plom z wyróżnieniem. Tworzy malarskie kompozycje na płótnie, kartonie, papierze inspirowane naturą, muzyką, pejzażem. Maluje także martwe na-
tury 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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48 Mieczysław MIETO OLSZEWSKI ur. 1945

Akt Dominikana, 
olej, płótno, 110 x 90 cm, 2017, sygn. p.d.: MIETO.
77..550000,,--

Polski malarz, rysownik, pedagog, eseista. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uprawia malarstwo sztalugowe (najczęściej
przedstawia akty), malarstwo monumentalne, rysunek prasowy i satyryczny, rzeźbę z przedmiotów gotowych oraz ilustrację książkową. Jego prace
pokazywane były na ponad 20 wystawach indywidualnych m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Koszalinie, Bredzie, Düsseldorfie, Albstadt, Zwingen-
bergu, Berlinie czy w Norymberdze oraz na ponad dwustu wystawach zbiorowych m.in. w Montrealu, Tokio, Paryżu, Bonnie, Moskwie, Hamburgu,
Stambule, Sofii, Bergen, Kopenhadze, Kolonii, Lubece, Teheranie czy Bremie. Dzieła artysty znajdują się w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Szczecinie,
w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Kartofla w Monachium, Muzeach Karykatury w Montrealu, Amsterdamie, Skopje, Gabrowie i w Warszawie,
a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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49 Basia FLORES ur. 1988

Chwilowy zanik przestrzeni 1,
olej, akryl, płótno, 100 cm x 90 cm, 2021, sygn. p.d: Basia Flores.
22..550000,,--

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jej ilustracje to podróż między kolorami, kształtami i emocjami. Prosta droga do pozytywności.
Obecnie mieszka i tworzy w Katowicach. Wystawiała swoje prace indywidualnie oraz na ekspozycjach zbiorowych i festiwalach międzynarodowych
m.in. w: San Francisco, (Polki Hidden Power, 2018), Tokyo (Inner Strenght The Women of Poland and Japan), w Krakowie (Basia Flores – Galaktyczne
Ptaki, 2019), w Katowicach (Basia Flores – ilustracje, Galeria Wystawowa Wyższej SzkołyTechnicznej w Katowicach, 2019 / Biennale Plakatu Polskiego,
Katowice, 2017 oraz 2019 / Niesłusznie Lekceważeni, Galeria Nie Zastawiać, 2012), São Paulo (Clube de Criação, 2016), Manaus (Instituto Amazô-
nia, 2016) oraz w Londynie (London Illustration Fair, 2015). Stworzyła również illustrację identyfikacyjną Międzynarodowego Festiwalu Kultury Tsuruga
w Japonii (Tsuruga International Culture Festival 2019). W 2018 roku jej plakat zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Niezwykłe Ob-
licza Krakowa.40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, organizowanym przez Dydo Galeria Plakatu oraz Stowarzyszenie Ogrody Sztuki.
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50 Anna PSZONKA ur. 1989

Cisza, 
olej, płótno, 80 x 60 cm, 2021, sygn. i opis autorski na odwrocie.
11..550000,,--

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 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.



37

51 Anna PSZONKA ur. 1989

W ciemności, 
olej, płótno, 65 x 80,5 cm, 2021, sygn. i opis autorski na odwrocie.
11..550000,,--
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53 Anna SZCZUREK ur. 1990

Akwarium,
akryl, płótno, 60 x 100 cm, 2021, sygn. l.d.:
AnnSz.
22..550000,,--

Malarka, ilustratorka, rysowniczka. Absol-
wentka Zespołu Szkół Plastycznych w Dąb-
rowie Górniczej (2010). Studia na wydziale
malarstwa ASP w Krakowie oraz pedago-
giczne 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, Indonesia „Nie mam nad nią
kontroli?" Księgarnia/Wystawa, Fundacja
razem Pamoja-Kraków (2019); „Zmierzch-
nica", 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 Artystycznych,
Olkusz (2016); „Krew-Werk", Fundacja Ga-
lerii Foksal, Warszawa (2016); „Swoją
drogą" Galeria 3 Okna, Kraków (2015).

52 Beata BIGAJ ur. 1972

Spadanie, 
olej, płótno, 110 x 150 cm, 2017, sygn. na
odwrocie.
33..000000,,--

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w Pra-
cowni Litografii w 1997 r.). Zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem, grafiką. Swoje prace
pokazywała na kilkudziesięciu wystawach
indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za
granicą. Jej obrazy znajdują się m.in. w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
Frissiras Museum w Atenach. Stypendystka
fundacji „The Elizabeth Greenshields Foun-
dation” (1994 r.). Laureatka Stypendium Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Młoda Polska” (2008 r.). Stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 r.
Jest wykładowczynią w Akademii Ignatia-
num w Krakowie.
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54 Stanisław TOMALAK ur. 1955

Fragment 695, z cyklu Cztery Pory, 
60 x 160 cm (4 x 60 x 40 cm), sygn. p.d: S.J.A.T, na odwrocie opis autorski.
11..550000,,--

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Z wykształ-
cenia jest technikiem chemikiem. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Na-
stępnie 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 zróżnico-
waną powierzchnię.
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55 Adam KOZIK ur. 1972, Kraków

Auta 3, 
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: ADAM KOZIK
Praca wystawiana w Galerie Etienne de Causans Paris, 2015.
55..000000,,--

W latach 1993-1998 studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. W roku 1998 obronił dyplom w Katedrze Projektowania
Obiektów Użyteczności Publicznej prof. Zbigniewa Radziewanowskiego. Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektury. Od roku 2001 prowa-
dzi pracownię projektową architektury Abj Projekt. W roku 2013 założył kolejną pracownię projektową Ar-De Studio Architecture & Design. Pierwsze
wystawy autorskie malarstwa w 2012 roku m.in. w Galerii Wiatrak Konrada Kuźniewskiego w Krakowie oraz w Galerii Wzgórze prowadzonej przez
Franciszka Kukiołę w Bielsku -Białej.
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56 Adam KOZIK ur. 1972, Kraków

Akt 29, 
akryl, płótno, 100 x 70 cm, 2016, sygn. l.d.: A. KOZIK.
33..550000,,--

57 Wawrzyniec REICHSTEIN ur. 1977

Coming Residue z cyklu ONLINE-
OFFLINE,
olej, solvent, płótno, 2015, 150 x 150 cm, sygn. 
33..880000,,--

Dyplom na wydziale malarstwa ASP w Poznaniu (obec-
nie Uniwersytet Artystyczny) w 2003 r. Otrzymał wów-
czas nagrodę im. Marii Dokowicz. Od 2003r. Pracuje na
UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa
na Wydziale Grafiki. Od 2015 r. pracuje w Liceum Pla-
stycznym w Poznaniu jako nauczyciel rysunku i malar-
stwa. Bieżące prace występują w cyklach: „Nowa
powierzchniowość”, „Refleksy – Refreny”, „Coming re-
sidue”, „Online – Offline”. Swoje prace prezentuje na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i
zagranicą.
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58 Marek OKRASSA ur. 1975

Golf. Biały kabriolet, 
olej, płótno, 90 x 100 cm, 2021, sygn. p.d.: M/Okrassa ‘21.
1199..000000,,--

W latach 1994–1999 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1996-1997 oraz 1997-1998 otrzy-
mał stypendia artystyczne Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Sopotu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, plakatem, graficznym
projektowaniem komputerowym i serigrafią. Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych, zorganizował także parę wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą. Współpracuje z wydawnictwami artystycznymi (m.in. z wydawnictwem prasowym Twój Styl, wydawnictwem Art Crowd Magazine
w Nowym Jorku), jest laureatem nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach graficznych, także nagrody Srebrna Ostroga w konkursie Promocje
\'99 w Legnicy. W 2010 roku, na zamówienie właściciela pola golfowego, Marek Okrassa namalował obraz „Golf“ . Była scena rodzajowa o wymia-
rach 252 x 365 cm ukazująca fragment pola golfowego nad morzem i zgromadzone tam wytworne towarzystwo. Na pierwszym planie przyciągał
uwagę suto zastawiony stół z kilkupiętrową paterą pełną owoców. Prawą część obrazu zajmował golfista. Po lewej stronie natomiast jechała dama
w kabriolecie, z torbą golfową wypełnioną kijami. Do tego właśnie fragmentu powrócił artysta po 11 latach. Znów widzimy jeden z ulubionych samo-
chodów sportowych Jaguar XK120 roadster, prowadzony przez kobietę. Obok niej, na siedzeniu pasażera - torba z kijami golfowymi.
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59 Artur MAJKA ur. 1967, Tarnów

Trzy płaskie, 
akryl, płótno, 45,5 x 97 cm, 2020, oprawiony, sygn. na odwrocie.
33..000000,,--

Od 1992 r. mieszka i pracuje w Paryżu. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Architektury oraz paryską École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts. Jego wszechstronne wykształcenie znajduje odbicie zarówno w różnorodności stosowanych przez niego technik, wśród których znaleźć można
malarstwo akrylowe, fotografię, sitodruk oraz wiele innych, jak i w bogactwie jego doświadczeń zawodowych. Artysta zajmuje się bowiem nie tylko
malarstwem czy fotografią, ale także grafiką, w tym ilustrowaniem różnego rodzaju wydawnictw i tworzeniem plakatów. Co więcej, Majka często sto-
suje różne inspiracje, techniki i style w obrębie jednego dzieła, co pozwala mu uzyskać oryginalne efekty plastyczne. Artur Majka regularnie prezen-
tuje swoje prace w Polsce, Stanach Zjednoczonych i we Francji. Od siedmiu lat związany jest z paryską Galerią Roi Doré, dla której zaprojektował jej
pierwsze logo i gdzie wystawiał kilkakrotnie swoje prace (na wystawach indywidualnych i grupowych).

60 Artur MAJKA ur. 1967, Tarnów

Szare miasto, 
akryl, płótno, 65 x 81 cm, sygn. l.d.: 2019, oprawiony.
33..000000,,--
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62 Celina KANUNNIKAVA ur. 1988

Wolność, Równość, Braterstwo,
akryl, płótno, 100 x 160 cm, 2019.
55..000000,,--

W roku 2014 ukończyła studia magisterskie na
Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu dyplomem w pra-
cowni dra hab. Dominika Lejmana. Jej praca dy-
plomowa została nominowana do 34. edycji
Konkursu im. Marii Dokowicz – Najlepsze Dyplomy
UAP (Galeria Miejska Arsenał). W tym samym
roku otrzymała nagrodę główną w ogólnopolskim
konkursie malarskim Nowy Obraz/Nowe Spoj-
rzenie. W 2016 r. zdobyła Nagrodę Prezydenta
Miasta Wrocławia w 12. edycji ogólnopolskiego
Konkursu Gepperta za „wiarygodność i czujność
wobec historii”. Zdobywczyni Medalu Młodej
Sztuki w dziedzinie sztuk wizualnych w 2017 r.
Mieszka i pracuje w Poznaniu i Mińsku na Biało-
rusi. Jej prace znajdują się w kolekcji Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz w pry-
watnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

61 Witold ABAKO ur. 1958

Draft I, 
akryl, płótno, 70 x 100 cm, 2020, sygn. l.d.:
ABAKO’20, na odwrocie opis autorski.
11..550000,,--

Studiował w ASP w Krakowie, gdzie w 1984 roku
uzyskał dyplom w pracowni prof. L. Wajdy. W latach
osiemdziesiątych pracował jako designer i archi-
tekt wnętrz w Polsce i Niemczech. W tym czasie
stworzył wiele zrealizowanych projektów mebli,
wnętrz, targów i wystaw. Między 1993 a 2001 ro-
kiem pełnił obowiązki Naczelnego Grafika w Pol-
skim Wydawnictwie Muzycznym. Mieszka i pracuje
w Krakowie. Zaliczany bywał do „młodych dzikich“.
Sam o sobie mówi: „konserwatywny anarchista“.
Wystawia rzadko. Jego prace znajdują się w pry-
watnych i instytucjonalnych kolekcjach w Polsce,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Holandii,
Danii, Austrii, oraz Japonii.
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63 Aleksandra KOSMALA-CZARNECKA ur. 1986, Warszawa

Bez tytułu,
akryl, płótno, 100 x 70 cm, 2021, sygn. na odwrocie.
22  550000,,--

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
Wydziału Architektury Wnętrz. Uczelnię ukończyła z wy-
różnieniem. Od 2012 roku artystka regularnie uczestniczy
w Warszawskich Targach Sztuki. Artystka maluje głównie
portrety oraz obrazy figuratywne.

64 Bart DYRCZ ur. 1977

Czakram światła,
akryl, płótno, 2021, 100 x 80 cm, sygn. i opis autorski na
odwrocie.
11..000000,,--

Dyplom na Uniwersytecie Śląskim, grafika artystyczna,
2002, w pracowni Eugeniusza Delekty. Finalista konkursu
Lexmark European Art Prize - 2004. Finalista Obraz roku,
Art. Business - 2005. Realizacja scenografii do wystawy
Teatr Lalek w Galerii Starmach w Krakowie do projektów
Jerzego Nowosielskiego – 2015. Wystawy zbiorowe
w Galerii Program w Warszawie, Muzeum Galicja w Krako-
wie. Pracuje farbami akrylowymi i olejnymi na płótnie przy
pomocy karty bankomatowej. Wykorzystuje zjawisko po-
widoku – kontrastu następczego stosując kolory dopeł-
niające. Obrazy to kompozycje złożone z kwadratów.
Artysta używa własnego alfabetu wpisanego w kwadrat
– pisma znaku. Przedstawia uproszczone do maksimum
figury geometryczne wyeksponowane na kontrastowym
tle. Obrazy są często poprzecinane, można rzec „zakłó-
cone” energicznie przepływającymi w różnych kierunkach
liniami, punktami („fotonami”, „elektronami”) ożywiającymi
i nadającymi dynamizmu całej kompozycji.
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65 Agata RUMAN ur. 1985

Miasto w zieleni,
olej, płótno, 130 x 80 cm, 2021, sygn. l.d.: A. Ruman ‘21.
11..000000,,--

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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66 Dawid MASIONEK ur. 1994

Notre Dame, 
olej, płótno, 100 x 100, 2020, sygn. p.d: Dawid Masionek, opis autorski na odwrocie.
11..000000,,--

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.



48

67 Marcin KOWALIK ur. 1981, Zamość

Pryzmat, 
akryl, płótno, 113 x 130 cm, 2021, sygn. i opis autorski na odwrocie.
77..000000,,--

W latach 2001-2006 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Również pod kierunkiem tego pe-
dagoga w 2009 zdobył stopień doktora. Obecnie jest adiunktem w jego pracowni. W 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Kowalik upra-
wia malarstwo oraz twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance. Działa jako organizator, kurator i opiekun artystyczny.
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68 Tomasz MASIONEK ur. 1994

Podział, 
olej, płótno, szpachla, 130 x 80 cm, 2021, sygn. p.d: T. Masionek, opis autorski na odwrocie.
11..000000,,--

Malarz, rysownik, magister sztuki. W 2019 roku obronił dyplom na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Zanim pod-
jął decyzję o pójściu na studia ukończył technikum budowlane, dlatego porusza tematy architektury w rysunkach. Dyplom Poczet Wojowników - ana-
liza 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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69 Adam FAGLIO ur. 1954, Nowy Wiśnicz

Rzeka dzieciństwa,
olej, płótno, 60 x 50, sygn. p.d: Faglio 2021, oprawiony.
22..000000,,--

Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie rysunkiem i ma-
larstwem. Pracując zawodowo (najdłużej w konserwacji zabyt-
ków) nigdy nie przestawał pracować twórczo. W 1983 roku
komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki wydała mu zaświadczenie
stwierdzające fakt wykonywania zawodu artysty malarza. Od
1991 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem. Uczestniczy w
życiu artystycznym biorąc udział w plenerach oraz wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w licznych
zbiorach prywatnych i publicznych (muzeach i kościołach) w kraju
i za granicą. Prace Adama Faglio są próbą ukazania jego wędrówek
po jawnych i tajnych ścieżkach prowadzących przez światy dale-
kie i bliskie. Bogatą w doświadczenia jest wędrówka, badanie ale
i kontemplacja tak zdawałoby się banalnego tematu martwej natury.

70 Dobiesław GAŁA ur. 1975

z cyklu Zone 79, 
mix media, 100 x 70 cm,  sygn. l.d.: D. Gała (2)021.
22..000000,,--

Artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie, Prodziekan na Wydziale Rzeźby.
Urodzony w 1975 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył Stu-
dia na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Został wyróżniony m.in. stypendium Akademii Sztuk Pięknych w
Norymberdze, gdzie pracował pod kierunkiem słynnego Tima
Scotta, stypendysta Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.
Uzyskał dyplom w 2000 r. w pracowni prof. Mariana Koniecznego.
Laureat i zdobywca Grand Prix X Triennale Polskiego Rysunku
Współczesnego oraz wielu prestiżowych nagród za twórczość
artystyczną. Swoje prace prezentował na ponad 70 wystawach
indywidualnych i zbiorowych.
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71 Małgorzata JASTRZĘBSKA ur. 1975

NR 678, 
olej, płótno, 110 x 50 cm, 2020, sygn. i opis autorski na odwrocie.
11..000000,,--

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. Prace w kolekcjach polskich i zagranicznych.
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72 Julita MALINOWSKA ur. 1979

Judgment IV, 
olej, płótno, 2019, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie.
99..000000,,--

Mieszka i pracuje w Warszawie. W Kompasie Młodej Sztuki 2014 znalazła się na siódmym miejscu. W grudniu 2012 roku obroniła tytuł doktora na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na tej samej uczelni siedem lat wcześniej uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Studiowała
również na Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii i na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sty-
pendystka fundacji Pro Artibus w Finlandii. W 2006 roku otrzymała stypendium twórcze miasta Krakowa, a w 2005 roku zajęła 2. miejsce w konkur-
sie Samsung Art Master.
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74 Rafał GAWLIK ur. 1989

M 24,
olej, płótno, 50 x 70 cm, 2021, sygn. na od-
wrocie.
11..000000,,--

Absolwent Malarstwa i Grafiki na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Brał udział w
wielu wystawach zbiorowych w Polsce,
m.in. w Galerii Szyb Wilson w Katowicach,
Galerii Pod Baranami w Krakowie, Dworku
Sierakowskich w Sopocie oraz w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Zaangażowany w
projekt "Artbox Project" pokazuje swoje
prace również za granicą, m. in. w Bazylei,
Zurychu, Miami czy Nowym Jorku. Jego
obrazy były publikowane w australijskim al-
bumie sztuki, dokumentującym prace wio-
dących, współczesnych artystów z całego
świata.

73 Iwona MOLECKA ur. 1966

Shine in yours eyes, 
akryl, płótno, 130 x 100, 2021, na
odwrocie sygn. i opis autorski.
11..000000,,--

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu oraz wydziału
Malarstwa i Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu w
pracowni prof. Janusza Merkla.
Uprawia malarstwo olejne i akry-
lowe. Tworzy swoje prace przez
pryzmat rzeczywistości świata
uczuć i barw. Obrazy tworzą nie-
kończące się otwarte kompozycję.
Elementy graficzne przenikają w
kolor kompozycji i tworzą tajemni-
czą czasoprzestrzeń i ruch. Brała
udział w wielu wystawach zbioro-
wych oraz indywidualnych.
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76 Matthias FABRE ur. 1990, Paryż

Rytm zachwiany, 
akryl, pastel, płótno, 80 x 60 cm, 2021, na odwrocie
sygn. i opis autorski.
11..000000,,--

Dzieciństwo i młodość spędził w Paryżu. Studiował
romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
obronił pracę magisterską na temat poezji francuskiego
pisarza Francisa Ponge’a. Uczęszczał na zajęcia do
warszawskich szkół artystycznych. Porusza się
w dziedzinie malarstwa. Inspiracje czerpie z ekspery-
mentów pisma asemicznego, kaligrafii japońskiej,
tagu (formie podpisu używanej w graffiti). Zafascyno-
wany literaturą i lingwistyką, obraz jest dla artysty
przestrzenią gdzie zacierają się granice między pis-
mem a znaczeniem, formą a treścią. Prace artysty
łączą w sobie cechy abstrakcjonizmu ekspresyjnego,
minimalizmu oraz sztuki ulicznej. Mieszka i tworzy
w Warszawie.

75 Kinga POLIT ur. 1970, Kraków

Narodziny-drugie życie,
olej, płótno, 73 x 77 cm, 2018, sygn. p.d. i na od-
wrocie.
11..000000,,--

Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w 1996 roku
w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Absolwentka
Dwusemestralnego Studium Arteterapii w Polskim In-
stytucie Ericksonowskim. W roku 2010 uzyskała sto-
pień doktora na Wydziale Malarstwa krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, pod opieką promotorską
prof. Zbigniewa Bajka. W latach 2005-2012 prowa-
dziła zajęcia z malarstwa i rysunku na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Od 2013 za-
trudniona w Wyższej Szkole Technologii Informa-
tycznych w Katowicach, na kierunku Grafika, gdzie
prowadzi zajęcia z malarstwa, rysunku i kompozycji.
Uprawia głównie malarstwo i rysunek, prowadzi
warsztaty artystyczno-rozwojowe, interesując się
możliwością łączenia umiejętności artystycznych z
psychologią i terapią przez sztukę. Należy do grup
artystycznych „Atraktor” i „Pracownia Po Kryjomu”.
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77 Matthias FABRE ur. 1990, Paryż

Bez tytułu, 
akryl, pastel, płótno, 80 x 60 cm, 2021, na odwrocie sygn.
i opis autorsk.i
11..000000,,--

78 Julita MALINOWSKA ur. 19 79

Lovers IX, 
olej, płótno, 50 x 50 cm, 2020, sygn. na odwrocie.
55..000000,,--
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79 Bronisław CHROMY (1925-2017)

Smok,
brąz patynowany, wys. 32 cm, sygn. na ogonie: B. CHROMY. Ekspresyjna rzeźba Chromego stanowi nawiązanie do jednego z symboli Krakowa stwo-
rzonego przez artystę – słynnego Smoka Wawelskiego,
44..550000,,--⦁

Rzeźbiarz, uczeń Xawerego Dunikowskiego w krakowskiej ASP, profesor tamże. Był autorem licznych prac pomnikowych (m.in. katowickiego pomnika
Żołnierza Polskiego), tworzył rzeźbę religijną, zajmował się medalierstwem. Pracował w metalu i granicie.
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80 Bogusław GABRYŚ (1938-2013)

TRANSPOZYCJA II, z cyklu: Krajobrazy,
blacha stalowa, 1979 r., 98,5 x 91 cm, na odwrocie naklejka autorska.
1122..000000,,--

Rzeźbiarz, absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem (1956), dyplomant Wydziału Rzeźby (1962)
i Wydziału Form Przemysłowych (1965) Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Asystent na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (1964-
1969). Organizator, komisarz, scenarzysta wielu krajowych i zagranicznych prezentacji, działań artystycznych i wystaw. Uczestnik i laureat wielu wy-
staw okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych, w tym czterech indywidualnych, konkursów, plenerów oraz sympozjów. Realizator rzeźb
monumentalnych i pomników m.in. rzeźby do filmu polskiego „Faraon” – 1964, rzeźby plenerowej w Parku Krakowskim – 1974, rzeźby plenerowej
dla Nowego Sącza – 1975, pomnika Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 1979, płaskorzeźby „Górnicy w Bergkamen” RFN 1981 (z Antonim
Porczakiem), Brama Brandenburska I – Berlin – 1991, Brama Brandenburska II – Berlin – 1994.
Szereg projektów i prac znajduje się w zbiorach muzealnych (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Centrum
Rzeźby w Orońsku) oraz prywatnych w kraju i za granicą (Szwajcaria, Szwecja, Francja, Niemcy).
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81 Stefan DOUSA ur. 1945

Jesienny koncert,
brąz, postument granitowy, wys. 34,5 cm, sygn. DOUSA. 
1111..000000,,--

Studia w latach 1964-70 na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie u Jerzego Bandury.
Od 1971 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Pra-
cowni Rzeźby. Jego twórczość to rzeźba monumentalna, kameralna, meda-
lierstwo, malarstwo witrażowe jak i grafika w technikach własnych. Bogaty
dorobek realizacji pomnikowych i medalierskich w kraju i za granicą. Udział
w wielu wystawach polskich i zagranicznych.

82 Piotr MICHNIKOWSKI ur. 1960

Portret NN, 
glina szamotowa szkliwiona i wypalana w technice Raku, kon-
strukcja stalowa, podstawa drewniana: 13 cm, 36 x 24 x 13 cm.
22..000000,,--

Artysta rzeźbiarz. Ukończył wydział rzeźby ASP w Warszawie
w 1985 roku. „Tematem moich prac jest najczęściej radość: szczę-
ście, spokój wewnętrzny i dobra energia. Czerpiąc inspirację z ob-
serwacji przeróżnych zachowań ludzi, zabaw dzieci i zwierząt,
a także z muzyki i tańca oraz ich oddziaływania na uczucia, uży-
wam postaci i ich ruchu jako środka wyrazu. Chcę zwrócić uwagę
istot obcujących z moimi rzeźbami na jasną stronę życia i na fakt,
że jesteśmy czymś więcej niż fizycznym ciałem, a nasze istnienie
jest czymś więcej, niż zmaganie się z problemami." Zajmuje się
tworzeniem obrazów malowanych szkliwami ceramicznymi w tech-
nice RAKU, z zastosowaniem własnych receptur, a także sztuką
użytkową na bazie starego, używanego drewna w połączeniu z me-
talem i ceramiką, w postaci mebli, lamp etc.
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83 Leszek OPRZĄDEK ur. 1964, Krosno

Figurka siedzącej kobiety,
ceramika szkliwiona, wys.: 11 cm, sygn. na spodzie flamastrem:
LESZEK OPRZĄDEK + sygnatura.
770000,,--⦁.

Studia na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP, dyplom wyróżniony
medalem w 1988 roku w pracowni prof. A. Hajdeckiego, a w 1991
dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w pracowni prof.
J. Kraupe-Świderskiej. Od 2001 roku uczestnik sympozjów orga-
nizowanych przez dr B. Kowalską dla artystów posługujących się
językiem geometrii w Orońsku, a następnie w Radziejowicach.
Otrzymał m.in. stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, II Nagrodę
– Sztuka dwóch czasów, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Prace
Leszka Oprządka znajdują się w zbiorach Muzeum w Bochum, Gale-
rii Studio w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckim Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia“ w Radomiu, Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Udział
w blisko 90. wystawach zbiorowych.

84 Joanna JANUSZKIEWICZ-WĘCŁAWOWICZ ur. 1986, Łódź

Morskie opowieści, 
ceramika szkliwiona, drewno, 55 cm x 40 cm x 10 cm, sygn. p.g.: J.W.
11..000000,,--

W 2013 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rzeźby
krakowskiej ASP, dyplomem w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego.
Brała udział w wystawach indywidualnych 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 dyplo-
mów w Pałacu Sztuki w Krakowie (2013r.), wystawa zbiorowa
w Szczyrku (2014r.). Pracuje w ceramice, drewnie, metalu, tworzy-
wach syntetycznych, a także zajmuje się malarstwem olejnym.
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