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1

Artur (Artór) Trojanowski
(ur. 1968 r., Łódź)

CiepŁy deszCz, 2008 r.

akryl/płyta MdF, 103,5 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu

2

Ewa Goral
(ur. 1984 r., Tychy)

Win The gaMe, 2010 r.

technika mieszana, olej, akryl/płótno, 60 x 81
sygnowany i datowany na odwrociu

3

Kuba Adamek
(ur. 1975 r., sosnowiec)

reklaMa, 2008 r.

akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'J. adamek  
| "reklama" 2008'
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4

Marcin Charków
(ur. 1989 r.)

pianki, 2009 r.

olej/płótno, 60 x 70 cm
sygnowany i datowany p.d.:  

'Charków Marcin | 2009 r.'
sygnowany i datowany na odwrociu

5

Stefan Hanćkowiak
(ur. 1980 r.)

psia Mać, 2008 r.

akryl/płótno, 70 x 90 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

6

Gossia Zielaskowska
(ur. 1983 r., poznań)

ObeCnOść, 2008 r.

olej/płótno, 81 x 100 cm
sygnowany i opisany na odwrociu
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7

Agata Rościecha
(ur. 1968 r.)

z Cyklu "gOrseTy", 2010 r.

akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

8

Elżbieta Kapusta-Kozera
(ur. 1976 r., katowice)

uliCa, 2005 r.

tempera/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ela 
kOzera "uliCa" TeMpera 2005 | elżbieta kozera'

9

Stanisław Andrzej Winiarski
(ur. 1959 r., Łęczna)

Waga, 2003 r.

akryl/papier, 45 x 64 cm
opisany na odwrocie markerem: 'st. a. Winiarski 
| "Waga" 2003 | galeria | sW | 1959 | 
prOsperabunTur'
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10

Joanna Karpowicz
(ur. 1976 r., kraków) 

saMOChód i księżyC, 2010 r.

akryl/płótno, 30 x 40 cm
sygnowani p.d.: ‘Jk’ 

opisany na odwrociu

11

Marta Frej
(ur. 1973 r.)

Marlena, 2006 r.

akryl/płótno, 73 x 100 cm 
sygnowany i datowany na odwrociu:  

'Marta Frej, 2006'

12

Zdzisław Nitka
(ur. 1962 r., Oborniki śląskie)

MuzeuM. beuys, 2010 r.

olej/płótno, 30 x 40 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'z. nitka '10'

sygnowany i datowany na odwrociu: 'z. nitka | 
"Muzeum. beuys" | 2010'
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13

Monika Dętkoś
(ur. 1974 r., bydgoszcz)

X danCe, 2011 r.

akryl, olej/płótno, 110 x 110 cm
sygnowany p.d.: 'M. dętkoś'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Monika dętkoś 
| 110 x 110 | 2011'

14

Roksana Kularska-Król
(ur. 1982 r., kielce)

królOWa z pupileM

akryl/płótno, 20 x 20 cm
sygnowany p.d.: 'roix'

15

Łukasz Stokłosa
(ur. 1986 r., kalwaria zebrzydowska)

śWięTy sebasTian, 2010 r.

olej/płótno, 60 x 40 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

16

Marek Sułek
(ur. 1963 r., Tarnów)

z serii "sTOries"

olej, akryl, żywica epoksylowa,  
collage, fotografia/płótno , 81 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'Ms'
opisany na odwrociu
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17

Marcin Bober
(ur. 1978 r., starogard gdański)

CzWarTek, gOdzina 13:21 - z Cyklu "hayliFe", 2009 r.

olej/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'M. bOber'
opisany na odwrociu

18

Mirella Rylewicz-Butryn
(ur. 1968 r., Wrocław)

OChrOna przyrOdy, 2010 r.

akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

19

Maciej Nawrot
(ur. 1986 r.)

Malarz-OChrOniarz nr 2, 2009 r.

olej/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Malarz-
OChrOniarz nr 2 MaCieJ naWrOT 2009'

20

Dominika Kowynia
(ur. 1978 r., sosnowiec)

Chyba,  2006 r.

olej/płótno, 80 x 70 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: ' "Chyba" 70/80 | 
OleJ na pŁóTnie | dOMinika dOWynia | 2006'



12

23

Piotr Kossakowski
(ur. 1976 r., sosnowiec)

anTOniOni, 2009 r.

olej/płótno, 30 x 20 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'piotr | 
kossakowski | 2009 | "antonioni" '

24

Małgorzata Maćkowiak
(ur. 1964 r.)

bez TyTuŁu

olej/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'M. MaćkOWiak'
oraz na odwrociu

21

The Krasnals
(data utworzenia: marzec 2008)

Tanie sasnale z Chin / Fabryka, 2008 r.

akryl/płótno, 50 x 50 cm, edycja 2/10

22

Michał Zawada
(ur. 1985 r., kraków)

nihil siMile ii, 2010 r.

olej/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu
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25

Sławomir Toman
(ur. 1966 r., kraków)

barbie, 2002 r.

olej/płótno, 56 x 47 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Toman | 
"barbie" | olej, płótno | 2002'

26

Ewa Doroszenko
(ur. 1983 r.)

relaCJe na baTerie, 2008 r.

akryl/płótno, 120 x 105 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'ewa 
doroszenko | relacje na baterie, 2008 r.'

27

Paweł Tkaczyk
(ur. 1979 r., przeworsk)

kOMpOzyCJa nr 2, 2010 r.

akryl/płótno, 190 x 90 cm
sygnowany na odwrociu

28

Miłosz Płonka
(ur. 1969 r., Wadowice)

za siódMyM WielOśCianeM, 2007 r.

olej/płótno, 92,5 x 46 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Mp 07'
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29

Sławomir Rumiak
(ur. 1972 r., bielsko - biała)

aniTa i żyCie pŁCiOWe pTakóW, 2003 r.

fotografia czarno-biała, brom/papier barytowy,  
44,5 x 40 cm, nakład: 25
sygnowana i opisana ołówkiem na odwrocie.

30

Malwina Niespodziewana
(ur. 1972 r.)

Figura, 2003 r.

linoryt/papier, 100 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'M. niespodziewana', 
numerowany i datowany l.d.: 'ii/30/2003' 

31

Anna Orbaczewska
(ur. 1974 r., bydgoszcz)

nie ma nic za darmo, 2010 r.
olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

32

Filip Gruszczyński
(ur. 1978 r., Warszawa)

dO WybOru, dO kOlOru, 2010 r. 

olej/płótno, 116 x 89 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'do wyboru | 
do koloru | filippo 2010'
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33

Kinga Nowak
(ur. 1977 r. )

bez TyTuŁu, 2009 r.

olej/płótno, 35 x 35 cm
sygnowany na odwrociu kinga nowak, datowany 
2009 i opisany

34

Igor Chołda
(ur. 1978 r.)

bez TyTuŁu

tusz, akryl/płótno, 60 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'aqvaloopa'
sygnowany na odwrociu: 'igor Chołda (aqualoopa)'

35

Krzysztof Borkowski
(ur. 1985 r.)

One hundred dOllars – Franklin

akryl/płótno, 100 x 70 cm 
sygnowany i opisany na odwrociu: 'krzyszTOF bOrkOWski 
| "One hundred dOllars "Franklin" '

36

Ola Mróz
(ur. 1984 r.)

spiriT use, 2008 r.

ołówek, tusz, akryl/papier, 29 x 21 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: '"spirit use" Ola 
Mróz, 2008 r.'
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37

Natalia Bażowska
(ur. 1980 r.)

Walka, 2009 r.

olej/płótno, 20 x 30 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

38

Joanna Gęsiorska
(ur. 1983 r.)

MOlO

olej/płótno, 120 x 150 cm
sygnowany na odwrociu

39

Malina Tomaszewska
(ur. 1979 r., koszalin)

bez TyTuŁu, 2003 r.

technika mieszana/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany na odwrociu
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40

Viola Tycz
(ur. 1973 r.)

próżnia, 2011 r.

akryl/deska, 55 x 103 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

41

Agata Sobczyk
(ur. 1973 r., katowice)

żóŁTe MiasTeCzkO, 2005 r.

akryl, olej/płótno, tryptyk, 40 x 40 cm (x3)  
całość: 40 x 120 cm 
sygnowany na odwrociu: 'aga sobczyk'
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42

Radek Szlaga
(ur. 1979 r.)

MalarsTWO, 2007 r.

akryl/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 'pan | rdk | 2007 | 
*MalarsTWO* | r. szlaga | 50 x 50 cm | akryl'

43

Magdalena Krawczyk
(ur. 1978 r., Częstochowa)

bez TyTuŁu

olej/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany na odwrociu

44

Tomasz Karabowicz
(ur. 1971 r., karczunek k/lublina)

pOrTreT MężCzyzny, 2011 r.

olej/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany i datowany śr. d.: 'Tk | 2011 | TOMasz karabOWiCz'
na odwrociu: '80 x 60 | arkadiusz Michalski | 2011| Tomasz karabowicz 
| Warszawa'

45

Daria Rozmarynowicz
(ur. 1966 r., złotoryja)

dzieWCzyna W żóŁTyM, 2011 r.

akryl/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'rozmarynowicz'
sygnowany na odwrociu: 'daria rozmarynowicz'
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46

Agata Czeremuszkin-Chrut
(ur. 1983 r., Częstochowa)

TyŁeM, 2011 r.

olej/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

47

Anna Haralewicz
(ur. 1983 r.)

bal MaskOWy, 2011 r.

akryl/płótno, 50 x 50 cm
opisany na odwrociu: 'bal masque | anna halarewicz'

48

Robert Jaworski
(ur. 1968 r., bydgoszcz)

kangur z parku ueMO z TOkyO, 2011 r.

olej/płótno, 115 x 98 cm, 
sygnowany i opisany na odwrociu:  
'kangur z parku uemo z Tokyo Jaworski'

49

Bartek Jarmoliński
(ur. 1975 r., Łódź)

hi-bOrn in pl, 2007 r.

akryl/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany i datowany na odwrociu
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50

Magdalena Starska
(ur. 1980 r., poznań)

i TO że nie Ma rąk. WyObraża sObie,  
że W suMie TO Je MiaŁ, 2008 r.

tusz/papier, 21 x 29 cm
z teki "nowa Fala popierdala", edycja 15/30
na odwrociu 'arT bazaar blog o kolekcjonowaniu 
sztuki' oraz 'edycja limitowana 15/30'

51

Tomasz Daniec
(ur. 1973 r., kraków)

kOlekCJOner, 1998 r.

akwaforta, akwatinta, miękki werniks/papier, 
54 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'T. daniec'

52

Robert Motelski
(ur. 1977 r., Warszawa)

drzeWa 22 sTyCznia 11:08, 2011 r.

akryl/płótno, 23 x 30 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu
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53

Joanna Wowrzeczka
(ur.1972 r.)

z Cyklu "nOWe peJzaże", 2007 r.

akryl/płótno, 67 x 167 cm
na odwrociu naklejka autorska z opisem

54

Aga Migdałek
(ur. 1974 r., gryfin)

absenT 7, 2011 r.

akryl/płótno, 30 x 50 cm
sygnowany na odwrociu
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55

Bartłomiej Kownacki
(ur. 1979 r., Olsztyn)

nagrObek, 2010 r.

olej/płótno, 100 x 91 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

56

Wojciech Szczęśniak
(ur. 1976 r., Chorzów)

zakupOhOliCzna, 2006 r.

akryl/płótno, 100 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 
'W.szCzęśniak 2006'
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57

Daniel Perełkiewicz
(ur. 1977 r.)

bez TyTuŁu

akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

58

Maciej Kozłowski
(ur. 1976 r.)

psy, 2007 r.

akryl, spray/płótno, 170 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu
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59

Aleksander Ryszka
(ur. 1983 r., Warszawa)

bez TyTuŁu, 2008 r.

olej/płótno, 65 x 70 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

60

Jakub Jakubowski
(ur. 1980 r., Częstochowa)

liść, 2010 r.

olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Jakub | JakubOWski | 2010'

61

Małgorzata Kosiec
(ur. 1975 r., Łódź)

bez TyTuŁu

technika mieszana/papier, 100 x 70 cm

62

Iza Staręga
(ur. 1964 r.)

syrOs, 2010 r.

akryl/płótno, 90 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'iza starega | 
syros | 2010'
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63

Piotr Czajkowski "Czajor"
(ur. 1970 r., Warszawa)

TO byŁO W piąTek, 2011 r.

akryl/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

64

Magdalena Gryska
(ur. 1965 r., poznań)

TapeTa iii, 2006 r.

olej, collage/płótno, 95 x 95 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Magdalena gryska | OleJ, 
COllage 2006 | "TapeTa" iii'

65

Katarzyna Plewa
(ur. 1984 r., nowy Targ)

biaŁy dOM, 2008 r.

olej/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

66

Wojciech Ćwiertniewicz
(ur. 1955 r., krościenko)

bez TyTuŁu (199), 2010 r.

olej, akryl/płótno, 41 x 33 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'ćwiertniewicz 10'
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67

Jakub Czyszczoń
(ur. 1983 r., koszalin)

kiM gOrdOn & neO rauCh, 2008 r.

monotypia/papier, 29,7 x 42 cm

68

Agnieszka Prus
(ur. 1985 r., Warszawa)

23, 2006/2011 r. 

olej, akryl/płótno, 50 x 61 cm
sygnowany na odwrociu na blejtramie: 'agnieszka 
prus' oraz na odwrociu na płótnie: 'a.prus'

69

Kacper Bożek
(ur. 1974 r., kraków)

iMperaTOr, 2002 r.

akwaforta, akwatinta, mezzotinta/papier,  
35 x 50 cm (odbitka)
sygnowany p.d.: 'kaCper bOżek', w l.d.: 'ea'
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70

Igor Rudziński
(ur. 1985 r.)

bez TyTuŁu, 2010 r.

technika mieszana/płótno, 65 x 81 cm
opisany na odwrociu

71

Daniel "Chazme" Kaliński 
(ur.1980 r., laufen w szwajcarii)

bez TyTuŁu, 2011 r.

technika własna, collage/płótno, 100 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'Cha | zMe'
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72

Andrzej Zujewicz
(ur. 1971 r., zabrze)

pOMOsTóWka, 2008/2011 r.

olej/płótno, 61 x 73 cm
sygnowany p.d.: 'zujewicz'
opisany na odwrociu

73

Sylwester Stabryła
(ur. 1975 r., brzozów)

za burTą, 2009 r.

olej/płótno, 80 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu

74

Grzegorz Kozera
(ur. 1983 r., Warszawa)

OWOCe leśne, 2011 r.

akryl/płótno, 46 x 61 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'grzegorz 
kozera Owoce leśne 2011'
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75

Tomasz Koniuszek
(ur. 1976 r., szczecin)

zagubiOny, 2011 r

tempera, olej/papier, 60 x 85 cm
sygnowany na odwrociu

76

Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976 r.)

przysTań iii, 2011 r.

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'tomasz 

kołodziejczyk  “przystań” 2011'

77

Tomasz Mistak
(ur. 1978 r., sanok)

JusTiCe CenTer, 2010 r.

akryl/płótno, 80 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu
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78

Agnieszka Glasenapp
(ur. 1981 r., Warszawa)

kOnFrOnTaCJe - z Cyklu "kynOFObia"

olej, akryl/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany na odwrociu

79

Ilona Herc
(ur. 1972 r., Chorzów)

Wera - z Cyklu "laTO", 2011 r.

akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'i. herc 2011'
opisany na odwrociu

80

Marzena Turek-Gaś
(ur. 1972 r., białystok)

MOOd, 2009 r.

olej/płótno,41 x 33 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

81

Joanna Mlącka
(ur. 1981 r., Mińsk Mazowiecki)

bez TyTuŁu, 2010 r.

olej/płótno, 100 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu
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82

Magdalena Pankiewicz
(ur. 1985 r.)

auTOMaT 1, 2010 r.

akryl/płótno, 60 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

83

Jowita Żychniewicz Toma
(ur. 1976 r, koło)

deserki 1, 2010 r.

olej/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

84

Paulina Siedlarz
(ur. 1984 r., nowy sącz)

deski, 2011 r.

olej/płótno, 120 x 85 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

85

Bogna Palmowska
(ur. 1984 r., Warszawa)

bez TyTuŁu

akryl/płótno, 81 x 65 cm
sygnowany na odwrociu
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86

Rafał Wilk
(ur. 1979 r., lubań)

nie bóJCie się, 2009 r.

olej, papier/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'ćwiertniewicz 10'
opisany na odwrociu

87

Katarzyna Szeszycka
(ur. 1983 r., goleniów)

hOOlinags, 2011 r.

olej/płótno, 130 x 140 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'rokipany  
k. szeszycka 2011'; opisany na odwrociu

88

Marzena Ślusarczyk
(ur. 1976 r., katowice)

sWeeT WinTer - z Cyklu "Funky", 2010 r.

akryl/płótno, 100 x 73 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Ms | 2010'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu

89

Bartosz Kokosiński
(ur. 1984 r., siewierz)

ludzie WarzyWa (granaT), 2009 r.

olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu
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90

Maciej Mraczek
(ur. 1986 r., Łódź)

peJzaż, 2010 r.

akryl/płótno, 49,5 x 49,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

91

Klaudia Ka
(ur. 1984 r.)

TanCerka, 2011 r.

technika mieszana, akryl, olej, kredki/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany na odwrociu: 'kk'

92

Justyna Dybala
(ur. 1986 r., lublin)

bez TyTuŁu

akwaforta, akwatinta,  
technika własna/papier Fabiriano,  
49,5 x 59,5 cm, odbitka unikatowa

93

Małgosia Malinowska
(ur. 1984 r., Warszawa)

Merylin

olej/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany na odwrociu
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95

Agnieszka Rokicka
(ur. 1983 r., zakopane)

labirynT iV, 2009 r.

litografia/papier, 76 x 105 cm
sygnowana u dołu

96

Dorota Wójcik
(ur. 1984 r.)

rOWer, 2009 r.

olej/płótno, 92 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

94

Krzysztof Bryła
(ur. 1984 r., biłgoraj)

skrzynka pOCzTOWa 

akryl/płótno, 40 x 50 cm 
sygnowany i datowany na odwrociu
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97

Irmina Staś
(ur. 1986 r., żelechów)

002, 2010 r.

olej/płótno, 110 x 110 cm
sygnowany i datowany na odwrociu

98

Agata Mocarska
(ur. 1974 r.)

CharlOTTa

rzeźba, ceramika, silikon, szkło, metal, wys. 40 cm

99

Karolina Kosińska
(ur. 1980 r., Częstochowa)

ObsessiOn i

akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany na odwrociu
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100

Dominika Bęc
(ur. 1982 r., kraków)

MarTWa naTura żóŁTa, 2010 r.

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

101

Katarzyna Skrobiszewska
(ur. 1976 r., kraków)

OsTre, nieOsTre – z Cyklu "paTrzCie" 2005 r.

olej/płótno, 70 x 140 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

102

Piotr Kolanko "Suriw"
(ur. 1987 r.)

niC ariadny, 2009 r.

olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'suriw'
opisany na odwrociu
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22

Grupa Twożywo
(rok powstania: 1995, koniec działalności: marzec 2011)

pOzór dOzór, 2008 r.

szablon, druk/papier, 50 x 50 cm, nakład: 10

103

Michał Korchowiec
(ur. 1987 r.)

klisze a 3, 2010 r. 

akryl/płótno, 125 x 120 cm
opisany na odrociu
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Adamek Kuba 
(ur. 1975 r., sosnowiec) - poz. 3 

studiował w  katowickiej filii asp w  krakowie, gdzie 
w  2001 uzyskał dyplom w  pracowni projektowania 
graficznego (promotor prof. Marian Oslizlo). Od 2004 
jest asystentem w katedrze rysunku i Malarstwa asp 
w  katowicach. zdobył wyróżnienie za olej „szkoła” 
w  finale konkursu „Obraz roku 2003” oraz za obraz 
„Wejście do kopalni Wirek” na festiwalu malarstwa 
w szczecinie w 2004.

Bażowska Natalia 
(ur. 1980 r.) - poz. 37 

studentka Wydziału Malarstwa asp w  katowicach. 
W 2006 rozpoczęła studia doktoranckie: suM, katedra 
i klinika psychiatrii katowice-Ochojec, badania dotyczą-
ce przekazów wizualnych. W  latach 1999-2005 stu-
diowała na śląskim uniwersytecie Medycznym (suM). 
sztuka jest dla niej związkami z  ludźmi i  otaczającą 
rzeczywistością. W  swoich pracach nadaje rzeczywi-
stości nowe znaczenie i funkcje. skupia się na różnych 
formach dialogu zarówno w formie słów, gestu czy też 
relacji międzyludzkich.

Bęc Dominika 
(ur. 1982 r., kraków) - poz. 100 

ukończyła liceum plastyczne im. kenara w zakopanem 
(2002). W 2007 uzyskała dyplom z malarstwa w pra-
cowni prof. st. rodzińskiego (asp kraków), nagrodzony 
przez Tpsp jako jeden z  najlepszych dyplomów roku. 
Fragment dyplomu „intymne przestrzenie w  mie-
ście” reprodukowany był przez magazyn „sztuka.pl” 
(10/2008).

Bober Marcin 
(ur. 1978 r., starogard gdański) - poz. 17 

W roku 2000 rozpoczął studia na wydziale malarstwa 
asp w gdańsku, które ukończył w roku 2006. dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. h. Cześnika. Malarstwa 
uczył się również u profesorów h. laseckiego i J. Ostro-
górskiego. W swoje sztuce odwołuje się do hiperreali-
zmu, kultury masowej i wspomnień prl-u.

Borkowski Krzysztof 
(ur. 1985 r.) - poz. 35

Od 2005 r. studiował w warszawskiej asp na Wydziale 
Malarstwa, od 2006 w pracowni prof. Marka sapetty. 
studia ukończył w  2010. Wystawy zbiorowe: 2010: 
galeria 2.0, 2009: Muzeum regionalne w kutnie, ga-
leria Młodych Twórców - Łazienkowska, 2007-2008: 
wystawy zbiorowe Wydział Malarstwa warszawskiej 
asp.

Bożek Kacper 
(ur. 1974 r., kraków) - poz. 69 

absolwent liceum sztuk plastycznych im. a. kenara 
w zakopanem i Wydziału grafiki krakowskiej asp. praca 
dyplomowa pod kierunkiem prof. stanisława Wejmana 
w  pracowni miedziorytu i  litografii. uprawia grafikę 
warsztatową i  rysunek. Wystawiał w krakowie, lubli-

nie, Myślenicach, będzinie a także na wystawach zbio-
rowych zagranicą: w danii, hiszpanii i belgii. w 2003 
grand prix Młodej grafiki polskiej (kraków) i stypendy-
sta Miasta krakowa.

Bryła Krzysztof 
(ur. 1984 r., biłgoraj) - poz. 94 

absolwent malarstwa w  kolegium sztuk pięknych 
uMCs w kazimierzu dolnym.  Wystawy: 2011 - ne-
krOlOg, kolegium sztuk pięknych, kazimierz dolny 
– biaŁa nad biaŁą, bWa, bilesko-biała; 2010 – pho-
tocopypainting, bWa, sanok – pOdWórkO szTuki, 
Obrazy i obiekty (realizacja stała), galeria biała, lublin 
– Między realizMeM a absTrakCJą, galeria dzyga, 
lwów – nO budgeT shOW '2 ,Towot squat, lublin – 
szTuka ukryTa ..., MFs galeria biała, lublin; 2009 
– CzegO szuka szTuka W biurze, galeria biała, lu-
blin – peJzażyśCi ii nagroda w plenerze konkursowym, 
kazimierz dolny – WysTaWa inuguruJaCa TOWOT 
sQuaT, Towot squat, lublin; 2008 - biaŁa Wierza, 
sympozjum artystyczne, hradec kralove, Czechy.

Charków Marcin 
(ur. 1989 r.) - poz. 4 

W 2009 ukończył liceum plastyczne im. Tadeusza brzo-
zowskiego w krośnie na kierunku rzeźba w drewnie. 
Obecnie studiuje grafikę na Wydziale sztuki uniwersy-
tetu rzeszowskiego. 

"Chazme” Kaliński Daniel 
(ur. 1980 r., laufen w szwajcarii) - poz. 71 

Jest absolwentem Wydziału architektury i urbanistyki 
politechniki Warszawskiej (dyplom w  2008 roku pod 
kierunkiem prof. Molskiego). Od 1996 związany jest ze 
street artem, zajmuje się także ilustracją, malarstwem 
i projektowaniem graficznym. razem z Michałem Wrę-
gą ('sepe') artysta zdobył już uznanie na street artowej 
scenie poza granicami polski. Obaj zapraszani są np. do 
berlina oraz genewy. Jego prace można zobaczyć na 
murach takich miast jak: praga, berlin, lille, Warszawa, 
gdańsk, Łódź, Wrocław, szczecin, kraków. Wystawiał 
w  krakowie, Warszawie, Łodzi, berlinie, Monachium, 
glasgow.

Chołda Igor 
(ur. 1978 r.) - poz. 34 

ilustrator, projektant, animator i  artysta streetartowy. 
absolwent uW Wydziału Filozofii i Łódzkiej szkoły Fil-
mowej. konsekwentnie podążający za swoim stylem 
infekując swoja kreska kolejne płótna, ściany i  po-
wierzchnie. głównie znany jako autor murali. Tworzy 
i  współtworzy reklamy, teledyski i  krótkie animacje. 
Chętnie angażuje się w ciekawe i nieszablonowe pro-
jekty łącząc tradycyjne media z nowymi technologiami. 
z zamiłowania muzyk i vj tworzący różne projekty mu-
zyczne i audiowizualne.

Czajkowski „Czajor” Piotr 
(ur. 1970 r., Warszawa) - poz. 63 

absolwent asp pięknych w Warszawie, Wydział Malar-
stwa. W 1996 otrzymał nagrodę „sztuki” za najlepszą 
pracę dyplomową 1996 wykonaną na asp w Warsza-

wie. dyplom z Malarstwa i sztuki w przestrzeni publicz-
nej u prof. Mirosława duchowskiego. Teoretyczna pra-
ca dyplomowa u dr. Jerzego Łozińskiego. 1997–2007 
Członek związku polskich artystów plastyków (zpap) 
w Warszawie.

Czeremuszkin-Chrut Agata 
(ur. 1983 r., Częstochowa) - poz. 46 

ukończyła malarstwo na asp we Wrocławiu w 2008 
roku, zaś 2007 przebywała na stypendium w  edin-
burgh College of art. Obok postaci człowieka, która jest 
najważniejsza w  pracach agaty Czeremuszkin-Chrut, 
istotnym elementem są również przeniesione z  prasy 
i innych mediów wyrazy oraz pojedyncze litery, po pro-
stu liternictwo. Wiąże ono obrazy artystki z otaczającą 
nas rzeczywistością. Wykreowany w  jej malarstwie 
świat jest przeobrażeniem realnego, został stworzony, 
aby ukazywać to, co nie potrafi się zmieścić w słowach. 
Figura ludzka od kilku lat pozostaje głównym obiektem 
jej zainteresowań. Według artystki jest ona najbardziej 
złożonym i intrygującym tematem w malarstwie. 

Czyszczoń Jakub 
(ur. 1983 r., koszalin) - poz. 67 

absolwent wydziału grafiki komunikacji Wizualnej 
w  asp w  poznaniu. W  2005 zdobył stypendium za-
graniczne w hogeskole i Oslo w norwegii, gdzie zaj-
mował się instalacją i rysunkiem. W 2005 i 2006 roku 
brał udział w wystawach zbiorowych organizowanych 
przez asp w poznaniu w galerii aula. W 2006 wspól-
nie z honzą zamojskim pokazali instalację na wystawie 
„liveevil” w galerii plastyfikatory w luboniu. W 2006 
brał równiż udział w wystawie „Fun art” w galerii if 
Museum inner spaces w  poznaniu. reprezentant 
słynnego poznańskiego stowarzyszenia starter. Ma 
na swoim koncie kilka interesujących projektów. do 
najciekawszych zaliczyć można projekt zamiany znaku, 
ikony współczesnej kultury, napisu hollywood. W wy-
niku zmiany symbolu przemysłu filmowego, pojawiają 
się nowe znaczenia tego symbolu, takie jak holocaust, 
holly- Father czy hollyspirit. Temat logo, marki, jego 
znaczenia w kulturze masowej, to główny temat jego 
zainteresowań artystycznych.

Ćwiertniewicz Wojciech 
(ur. 1955 r., krościenko) - poz. 66 

studiował malarstwo w  asp w  krakowie w  latach 
1976-1981. Od lat 80 tworzył, zainspirowane podróżą 
na Maderę egzotyczne pejzaże z  bujną roślinnością. 
ulubionym motywem artysty stały się rosnące jedno 
przy drugim pradrzewa o  obłych, wrzecionowatych 
pniach, zwieńczonych palczasto rozczłonkowanymi 
konarami.

Daniec Tomasz 
(ur. 1973 r., kraków) - poz. 51 

1993-1998 studia na Wydziale grafiki asp w krakowie 
1997 stypendium w  kent institute of art & design, 
Maidstone, Wielka brytania 1998 dyplom z wyróżnie-
niem w pracowni Miedziorytu na Wydziale grafiki asp 
w krakowie 1999 stypendium Twórcze Miasta krako-
wa 2003 stypendium im. Tadeusza kulisiewicza, War-
szawa 2003 srebrny Medal w kategorii grafika w 11. 
Międzynarodowym biennale grafiki i rysunku, Taipei, 

Biogramy Artystów



DESA UNICUM 2 CZERWCA 2011

39

Tajwan Od 1998 asystent w  pracowni Miedziorytu 
kierowanej przez prof. stanisława Wejmana, Wydział 
grafiki asp w krakowie. 

Dętkoś Monika 
(ur. 1974 r., bydgoszcz) - poz. 13 

Mieszka i tworzy w sopocie. Jest absolwentką Wydzia-
łu Malarstwa i  grafiki asp w  gdańsku. dyplom uzy-
skała w 2001 w pracowni prof. kiejstuta bereźnickie-
go. Finalistka konkursu „Obraz roku 2004". Od 2007 
członkini stowarzyszenia artystycznego kultywator 
3Miejski. W  2009 otrzymała wyróżnienie w  Między-
narodowym konkursie Malarskim „Obraz przestrzeni 
publicznej” oraz nagrodę miasta rzym - diploma di 
Merito we Włoszech.

Doroszenko Ewa 
(ur. 1983 r.) - poz. 26 

artystka zajmująca się fotografią, malarstwem, rysun-
kiem oraz ilustracją. Jest absolwentką malarstwa oraz 
doktorantką sztuk plastycznych na Wydziale sztuk 
pięknych uniwersytetu Mikołaja kopernika w Toruniu. 
autorka cykli fotograficznych oraz projektów artystycz-
nych. Jej ilustracje znalazły się w książkach pt. „dziew-
czyńskie bajki na dobranoc” oraz „nie pytaj o polskę”. 
Jest współautorką projektu audiowizualnego pt. „Tono-
polis”. na przestrzeni ostatnich lat organizowała wiele 
wystaw artystycznych oraz brała udział w  festiwalach 
sztuki oraz ekspozycjach zbiorowych.

Dybala Justyna 
(ur. 1986 r., lublin) - poz. 92 

studiowała w latach 2005-2010 w asp we Wrocławiu 
na Wydziale grafiki i sztuki Mediów. dyplom obroniła 
na ocenę bardzo dobrą w 2010.W 2010 miała też wy-
stawę dyplomową „Odkryj mnie” w bWa awangarda 
we Wrocławiu. W 2009 otrzymała dwa wyróżnienia: 
w konkursie na plakat festiwalu „Jazz nad odrą” oraz  
w  konkursie na projekt książki dla dzieci pt: „słoń 
i  kwiat, prawie-bajki” briana pattena w  przekładzie 
piotra sommera (konkurs organizowany prze biuro li-
terackie, Wrocław).

Frej Marta 
(ur. 1973 r.) - poz. 11 

W  2004 ukończyła asp w  Łodzi. zajmuje się malar-
stwem i  instalacją. brała udział w  wystawach i  kon-
kursach: bielska Jesień 2007, 22 Festiwal Malarstwa 
Współczesnego szczecin 2008, 2 Międzynarodowy 
konkurs Malarski „konteksty 2010".

Gęsiorska Joanna 
(ur. 1983 r.) - poz. 38 

W  2008 obroniła dyplom na Wydziale artystycznym 
uMCs w lublinie. studia na Wydziale Malarstwa aka-
demii sztuk pięknych w  krakowie w  pracownie prof. 
l. Misiaka. Obroniła dyplom z wyróżnieniem w 2010. 
Wystawiała w Warszawie, krakowie, rzeszowie a tak-
że w niemczech. W 2010 roku jej praca brała udział 
w aukcji Wielkiego serca w Centrum sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w krakowie. 

Glasenapp Agnieszka 
(ur. 1981 r., Warszawa) - poz. 78 

Jest absolwentką warszawskiej asp. dyplom otrzymała 
w 2006 (praca pt. „rzecz pospolita”) na Wydziale Ma-
larstwa w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego, 
aneks na Wydziale grafiki w  pracowni grafiki warsz-
tatowej profesora rafała strenta. Teoretyczną prace 
dyplomową pt.: „rzecz pospolita w malarstwie. przed-
miot trywialny jako inspiracja i  znak czasu” napisała 
w Międzywydziałowej katedrze historii i  Teorii sztuki 
pod kierunkiem profesor anny lewickiej-Morawskiej. 
W 2005 była stypendystką programu socrates erasmus 
w  university College Falmouth w  Wielkiej brytanii. 
W swojej twórczości ukazuje m.in. przedmioty zwyczaj-
ne, przeciętne będące wyrazem obecności człowieka, 
którym nadaje znaczenie w kontekście miejsca i czasu. 
Cykl malarski pt. „kynofobia” odnosi się do tematu 
ludzkiego hobby, ambiwalentnych uczuć i kontrowersji 
z nim związanych. 

Goral Ewa 
(ur. 1984 r., Tychy) - poz. 2  

studiowała na asp w krakowie na Wydziale Malarstwa 
(2006-2007). Wcześniej ukończyła z wyróżnieniem li-
ceum plastyczne w nałęczowie. zdobywczyni 3 miej-
sca w 6 Ogólnopolskim biennale rysunku i Malarstwa 
uczniów średnich szkół plastycznych (2003). W wieku 
19 lat rozpoczęła przygodę z przygodę z projektowa-
niem graficznym. Współpracowała z  agencjami rekla-
mowymi w  krakowie (2004-2006, 2009) i  londynie 
(2007-2008). Obecnie projektowaniem graficznym 
zajmuje się wyłącznie na potrzeby własnej agencji 
reklamowej. nieprzerwanie maluje. swoją pracownię 
zorganizowała w  inspirującej przestrzeni loftów przy 
klubie Fabryka, na krakowskim zabłociu. Ma na koncie 
wystawy indywidualne (nałęczów – 2003, kraków – 
2007, Warszawa – 2010) i zbiorowe prezentacje (na-
łęczów – 2003 i 2004, bielsko-biała – 2004, londyn 
– 2008).

Gruszczyński Filip 
(ur. 1978 r., Warszawa) - poz. 32 

Jest absolwentem politechniki Warszawskiej na wy-
dziale architektury i urbanistyki. Wystawy indywidual-
ne: 2003, 2005, 2007, 2009 – nadarzyński Ośrodek 
kultury, 2006, 2007 – urząd gminy Ochota, 2007 – 
klubogaleria w Warszawie, 2009 – bemowskie Cen-
trum kultury (artbem). Od najmłodszych lat interesował 
się rysowaniem, malowaniem, rzeźbieniem. po latach 
rozwijania swojej pasji, malarstwo i  rysunek wyłoniły 
się na plan pierwszy. artysta pełen pasji i pozytywnej 
energii. inspirację do swoich obrazów czerpie z  wy-
obraźni.

Gryska Magdalena 
(ur. 1965 r., poznań) - poz. 64 

absolwentka Wyższej szkoły sztuk plastycznych w po-
znaniu. W 1995 dyplom na kierunku malarstwo, w pra-
cowni prof. Jacka Waltosia. do 1990 wolny słuchacz 
w  École nationale superieure des beaux arts, paryż, 
w pracowni malarstwa prof. alfredo zawaro. Obecnie 
adiunkt w pracowni malarstwa na Wydziale artystycz-
nym uniwersytetu zielonogórskiego.

Hanćkowiak Stafan 
(ur. 1980 r.) - poz. 5 

Obronił dyplom na wydziale artystycznym, uniwersyte-
tu zielonogórskiego. laureat iii nagrody 38. biennale 
Malarstwa „bielska Jesień 2007” za obrazy „Miłość 
i nienawiść”, „W poszukiwaniu szczęścia”.

Haralewicz Anna 
(ur. 1983 r.) - poz. 47 

ukończyła asp we Wrocławiu w  polsce na wydziale 
grafiki. W  jej malarstwie ważną rolę odgrywa moda 
oraz jej wpływ na człowieka. W swoim dorobku ma już 
kilkanaście wystaw indywidualnych. W swoim malar-
stwie lubi eksperymentować i malować z dużą ekspre-
sją. Jej prace publikowane były w wielu magazynach 
modowych, m.in. w Twoim stylu, exklusivie, bluszczu.

Herc Ilona 
(ur. 1972 r., Chorzów) - poz. 79 

studiowała w instytucie sztuki uniwersytetu śląskiego 
w katowicach, filia w Cieszynie. dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. zygmunta lisa. Od 2000 r. członek 
stowarzyszenia pastelistów polskich.

Jakubowski Jakub 
(ur. 1980 r., Częstochowa) - poz. 60 

absolwent państwowego liceum sztuk plastycznych 
w  Częstochowie oraz akademii im Jana długosza 
w Częstochowie, Wydziału edukacji artystycznej w za-
kresie sztuk plastycznych, specjalizacja malarstwo 
w  pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego. sty-
pendysta Miasta Częstochowy w 2003, 2004 i 2006 
r. W 2006 otrzymał wyróżnienie w konkursie nadzieje 
plastyczne Częstochowy, zaś w 2007 w konkursie na 
„Obraz i rysunek o tematyce biblijnej” Vii konfrontacje 
artystyczne sacrum – Wadowice.

Jarmoliński Bartek 
(ur. 1975 r., Łódź) - poz. 49 

ukończył asp w Łodzi, dyplom w pracowni intermedia 
i pracowni rysunku romany hałat w 2001. Jego pra-
ce prezentowane były na ogólnopolskich wystawach 
malarstwa, bielska Jesień 2007, Jesienne konfrontacje 
2007, sztuka po godzinach 2008/9, sexhibicja 2008, 
aspekty polska-poland 2008,Transart 2009. zajmuje 
się malarstwem, video, obiektem. przez biel i centralną 
kompozycję prace artysty plasują się na pograniczu re-
alności i transcendencji. 

Jaworski Robert 
(ur. 1968 r., bydgoszcz) - poz. 48 

Malarz, architekt, urbanista. W  1995 ukończył stu-
dia na Wydziale architektury politechniki gdańskiej 
(dyplom w  katedrze urbanistyki pod kierunkiem prof. 
Wiesława andersa). Od 1996 prowadzi autorską pra-
cownię urbanistyki. Od 2003 do 2005 architekt Miasta 
bydgoszczy. W  latach 2003-2009 studiował na Wy-
dziale grafiki asp  w Warszawie (dyplom w katedrze 
plakatu pod kierunkiem prof. Mieczysława Wasilew-
skiego). zainteresowany nowoczesnym amerykańskim 
malarstwem figuratywnym (John Currin, elizabeth pey-
ton, richard phillips). inspiruje go również twórczość 
Jarosława Modzelewskiego.
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Kapusta-Kozera Elżbieta 
(ur. 1976 r., katowice) - poz. 8 

studiowała w  asp w  krakowie na Wydziale grafi-
ki w  katowicach. dyplom z  wyróżnieniem w  2001 
w pracowni projektowania graficznego prof. M. Osli-
slo i w pracowni malarstwa prof. J. rykały. W  latach 
200-2001 stypendystka Ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Karabowicz Tomasz 
(ur. 1971 r., karczunek k/lublina) - poz. 44 

studiował w  warszawskiej asp. dyplom w  pracowni 
prof. zbigniewa gostomskiego w 1997. W realistycz-
nych przedstawieniach Tomasza karabowicza jest chłód 
i  precyzja art deco, aura niepokoju jak u  niemieckich 
artystów nowej rzeczowości. Wnętrza, przedmioty 
i  ludzie na obrazach karabowicza sprawiają wrażenie 
wyalienowanych z rzeczywistości i pozostawiają w wi-
dzu odczucie dziwności istnienia.

Karpowicz Joanna 
(ur. 1976 r., kraków) - poz. 10 

artystka mieszka i pracuje w krakowie. W 2001 ukoń-
czyła studia na Wydziale Mlarstwa krakowskiej asp 
w  pracowni prof. leszka Misiaka. zajmuje się malar-
stwem, ilustracją i  komiksem. swoje prace malarskie 
pokazywała na wystawach: w  galerii novej (2003, 
pokój 666) i  Cafe szafe (2009, środki lokomocji). Od 
2004 jej obrazy pojawiały się regularnie na wystawach 
poprzedzających aukcje Wielkie serce (stowarzyszenie 
Wielkie serce) i  bliźniemu swemu (Towarzystwo po-
mocy im. św. brata alberta). Wydała autorskie albumy 
komiksowe (szminka, scen. Jerzy szyłak, 2001, Jutro 
będzie futro, 2004). 

Klaudia Ka 
(ur. 1984 r.) - poz. 91 

Właściwie: klaudia Jaworska kudelska W 2008 otrzy-
mała dyplom z wyróżnieniem na europejskiej akade-
mii sztuk w Warszawie na wydziale malarstwa u prof. 
barbary szubińskiej oraz z  projektowania graficznego 
u  Mieczysława Wasilewskiego. zajmuje się malar-
stwem, projektowaniem graficznym, a  wraz z  grupą 
painThOuse i stowarzyszeniem Twórców hokuspokus 
organizacją wydarzeń kulturalnych. Ostatnio interesuje 
się również animacją i filmem, prowadzi firmę projekto-
wą MinaMi, podróżuje. Malarstwo rozumie w sposób 
klasyczny jako figuratywne przedstawienie świata choć 
w jej obrazach nie brakuje również ironii.

Kokosiński Bartosz 
(ur. 1984 r., siewierz) - poz. 89

W  2004 ukończył państwowe liceum sztuk plastycz-
nych w  dąbrowie górniczej. dyplom na Wydziale 
Malarstwa w  pracowni prof. andrzeja bednarczyka, 
na asp w  krakowie uzyskał w  roku 2009. W  2009 
otrzymał też stypendium naukowe stołecznego kró-
lewskiego Miasta krakowa. W 2010 laureat nagrody 
kwartalnika „exit".

Kolanko „Suriw” Piotr 
(ur. 1987 r.) – poz. 102

student iV roku ea specjalizacja Malarstwo na uni-
wersytecie rzeszowskim w pracowni prof. s. białogło-

wicza. Wystawiał: Wystawa kawiarnia bwa rzeszów 
2011, Wystawa osobista „kontrasty” remont rzeszów 
maj 2010, galeria asp w pWsT w krakowie paździer-
nik 2009, galeria „na 11 piętrze” elektromontaż rze-
szów s.a  wrzesień 2009, ii ogólnopolskie triennale 
rysunku „granice rysunku” miejsca ekspozycji, galeria 
Miejska zsp w rzeszowie maj 2009.

Kołodziejczyk Tomasz 
(ur. 1976 r.) - poz. 76 

W  latach 1997-2003 studiował na wydziale Malar-
stwa i  grafiki w  gdańsku. dyplom z  wyróżnieniem 
w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego w 2003 r. 
Mieszka i pracuje w gdańsku, zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i malarstwem ściennym. stypendysta Mini-
stra kultury 2001/2002.

Koniuszek Tomasz 
(ur. 1976 r., szczecin) - poz. 75 

absolwent akademii sztuk pięknych w  gdańsku. 
W 2002 roku dyplom z malarstwa w prac. prof. Ma-
cieja świeszewskiego. zajmuje się malarstwem, linory-
tem, kolażem i ilustracją.

Korchowiec Michał 
(ur. 1987 r.) – poz. 103

zamieszkały w  krakowie. Od 2006 studiuje w  asp 
w  krakowie na wydziale malarstwa, pracownia ma-
larska profesora andrzeja bednarczyka, pracownia 
intermedialna grzegorza sztwiertni i  zbigniewa sała-
ja. Tworzy instalacje związane z malarstwem. zajmuje 
się również video-art, street-art (boczne schody bun-
kra sztuki w  krakowie) i  sztukami interdyscyplinarny-
mi. Wystawa zbiorowa: „Węgierska st.art.”- Wrze-
sień 2006, przestrzeń ulicy węgierskiej w  krakowie. 
„home”- październik 2006, Współpraca przy projekcie 
shahrama entekhabi, budowa „przestrzeni życiowej” 
dla młodych artystów. plac przed bunkrem sztuki, kra-
ków.

Kosiec Małgorzata 
(ur. 1975 r., Łódź) - poz. 61 

studiowała na asp w Łodzi na Wydziale grafiki i Ma-
larstwa. dyplom z  wyróżnieniem zrobiła w  2000 r. 
w pracowni malarstwa prof. ryszarda hungera. W 2002  
uczestniczyła w programie stypendialnym artlink sothe-
by’s, rok później weszła do finału konkursu „Mocne stro-
ny kobiety” magazynu „Cosmopolitan”. dużo wystawia 
w niemczech, izraelu, holandii i usa. indywidualne pre-
zentacja miała min. w kunstsalon w dusseldorfie i gale-
rii bałuckiej w Łodzi. uczestniczyła też z powodzeniem 
w Contemporary art Fairs st’ art w strasburgu.

Kosińska Karolina 
(ur. 1980 r., Częstochowa) - poz. 99 

absolwentka akademii im. Jana długosza w  Często-
chowie. Magister sztuki. dyplom z malarstwa w 2005 
w pracowni  prof. Wincentego Maszkowskiego i prof. 
Jarosława kweclicha. studia na uniwersytecie śląskim 
w  Cieszynie, grafika komputerowa i  multimedialna. 
Współzałożycielka nieformalnej grupy artystycznej 
grupart 2 Myrano, formacji duchowo- artystycznej 
„prezentującej różne postawy wobec  rzeczywistości”. 

prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

Kossakowski Piotr 
(ur. 1976 r., sosnowiec) - poz. 23 

studiował w asp w katowicach. dyplom z wyróżnie-
niem uzyskał w pracowni malarstwa adiunkt ii stopnia 
zbigniewa blukacza w 2005. specjalizacja dodatkowa 
w pracowni projektowania plakatu prof. romana kala-
rusa. Obecnie pracuje jako asystent w pracowni malar-
stwa adiunkt ii stopnia ireneusza Walczaka.

Kownacki Bartłomiej 
(ur. 1979 r., Olsztyn) - poz. 55 

absolwent Wydziału Malarstwa asp w Warszawie, dy-
plom w pracowni prof. krzysztofa Wachowiaka (2005 
r.), wcześniej ukończył także Wydział sztuk pięknych 
uniwersytetu Mikołaja kopernika w Toruniu. Miał pięć 
wystaw indywidualnych. W 2006 r. zakwalifikował się 
do finału konkursu malarskiego „Obraz roku 2005". 
W grudniu 2005 r. zdobył pierwszą nagrodę w konkur-
sie malarskim fundacji im. Franciszki eibisch.

Kowynia Dominika 
(ur. 1978 r., sosnowiec) - poz. 20 

studiowała malarstwo w asp w katowicach. dyplom 
w 2003 w pracowni prof. Jacka rykały. Od 2003 pra-
cuje jako asystentka w katedrze rysunku i Malarstwa 
asp w katowicach. Wystawiała mi. in. w: galerii za-
piecek w Warszawie, galerii gala w Chorzowie, galerii 
Czas w  będzinie, galerii zpap w  katowicach a  także 
w szczecinie, Częstochowie i berlinie.

Kozera Grzegorz 
(ur. 1983 r., Warszawa) - poz. 74 

W  latach 1998–2003 nauka w  państwowym liceum 
sztuk plastycznych im. Wojciecha gersona w Warsza-
wie. W latach 2003–2008 studia na wydziale historii 
sztuki na uniwersytecie kardynała stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie. Od 2006 studia na wydziale Malar-
stwa akademii sztuk pięknych w Warszawie w pracow-
ni profesora andrzeja rysińskiego. Od 2007 roku studia 
w pracowni mistrzowskiej prof. leona Tarasewicza oraz 
pracowni Tkaniny artystycznej prof. doroty grynczel. 
uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i  tkaninę ar-
tystyczną. Mieszka i pracuje w Warszawie. 

Kozłowski Maciej 
(ur. 1976 r.) - poz. 58 

Jest absolwentem Wydziału edukacji artystycznej po-
znańskiej asp, którą ukończył w 2001. laureat grand 
prix konkursu „Obraz roku 2003”. autor wystaw indy-
widualnych m.in. w galerii piekary w poznaniu (2007) 
i galerii karowa w Warszawie (2008). uczestnik waż-
nych ekspozycji zbiorowych m.in. supermarket sztuk 
iii, galeria dap, Warszawa (2002); biennale bielska 
Jesień, galeria bWa, bielsko-biała (2003); pokolenie pi, 
galeria szyperska, poznań (2004); ludzie i zwierzęta, 
galeria stary browar, poznań (2004); złudne Oczekiwa-
nia, kunsthalle darmstadt, niemcy (2005); gentlemens 
story club, Ck zamek, poznań (2005); zmiana Warty, 
galeria stary browar, poznań (2005); nowe tendencje 
w malarstwie polskim, galeria bWa, bydgoszcz (2006). 
Jego prace znajdują się znaczących kolekcjach prywat-
nych i publicznych m.in. Wielkopolskiego Towarzystwa 
zachęty sztuk pięknych.
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The Krasnals
(data utworzenia: marzec 2008) - poz. 21

grupa artystyczna powstała w marcu 2008. Jej człon-
kowie pozostają anonimowi. działają głównie za 
pośrednictwem swojego bloga. ich działania, oparte 
na prowokacji, są reakcją na aktualną sytuację spo-
łeczną-polityczną i wywołują skrajne oceny. W swojej 
twórczości malarskiej nawiązują m.in. do Wilhelma 
sasnala, który jest dla nich symbolicznym momentem 
zwrotnym, pewnym symbolicznym szczytem, przekro-
czeniem bariery do której doszła formacja kierująca 
rynkiem sztuki w polsce. krytykują polski i światowy ry-
nek sztuki, który kształtowany jest przez grupę niewielu 
osób, a sukces na nim może odnieść tylko ten artysta, 
który odpowiada kreowanym przez nich trendom i któ-
ry ma odpowiednie znajomości. uważają, iż dopiero 
dzięki internetowi na polskim rynku sztuki pojawia się 
demokracja. W październiku 2009 piotr uklański wy-
korzystał swój portret, wykonany przez The krasnals, 
jako część instalacji eksponowanej w  Tate Modern. 
W  listopadzie 2009 grupa została nominowana do 
paszportów polityki.

Krawczyk Magdalena 
(ur. 1978 r., Częstochowa) - poz. 43 

studiowała w asp we Wrocławiu na Wydziale archi-
tektury Wnętrz i Wzornictwa przemysłowego, dyplom 
z  architektury wnętrz w  roku 2007. Wcześniej, przez 
dwa lata uczyła się w autorskim studium projektowa-
nia plastycznego „abrys” we Wrocławiu.

Kularska-Król Roksana 
(ur. 1982 r., kielce) - poz. 14 

Jest absolwentką Wydziału edukacji Wizualnej asp 
w Łodzi (dyplom 2007). pracę dyplomową z malarstwa 
wykonała pod kierunkiem  prof. r. hungera, aneks 
w  pracowni fotografii prof. l. bartoszko oraz w  pra-
cowni rysunku prof. z. Olejniczaka. Współtworzy grupę 
artystyczną robosexi. należy do stowarzyszenia arT-
-i-ChOke. zajmuje się przede wszystkim malarstwem 
i fotografią, a także kolażem. zainteresowania jej obej-
mują również zjawiska kultury popularnej.

Maćkowiak Małgorzata 
(ur. 1964 r.) - poz. 24 

ukończyła wrocławską asp w 1991.Wystawia od roku 
1992 w kraju i w europie (niemcy, holandia). Miała bli-
sko 30 wystaw indywidualnych i wzięła udział w ponad 
30 ekspozycjach zbiorowych. zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i grafiką. nagrody i wyróżnienia: angielskie 
stypendium The digswell arts Trust, Welwyn garden 
City and stevenage, herst (1995); nagroda prezydenta 
Miasta legnicy w XXi Wystawie plastyki zagłębia Mie-
dziowego, państwowa galeria sztuki, legnica (1995), 
nagroda prezydenta Miasta Jawora w XXiii Wystawie 
plastyki zagłębia Miedziowego, galeria sztuki w legni-
cy (1999), nagroda prezydenta głogowa w przeglądzie 
plastyki głogowskiej, Muzeum archeologiczno-histo-
ryczne, głogów (2000), Wyróżnienie w XXiV Wystawie 
plastyki zagłębia Miedziowego, galeria sztuki w legni-
cy (2001).

Malinowska Małgosia 
(ur. 1984 r., Warszawa) - poz. 93 

W  latach 2004-2009 studiowała na asp w  Warsza-
wie, a od 2006 do 2007 także na accademia di belle 
arti di brera w  Mediolanie. dyplom z  wyróżnieniem 
rektorskim obroniła w  pracowni malarstwa profesora 
krzysztofa Wachowiaka. laureatka nagrody imienia 
Józefa szajny.

Migdałek Aga 
(ur. 1974 r., gryfin) - poz. 54 

ukończyła edukację artystyczną na uniwersytecie zielo-
nogórskim - dyplom w 2005 roku obroniła w pracowni 
prof. Witolda Michorzewskiego. Jej wystawa dyplomo-
wa odbyła się w zielonogórskiej galerii bWa. artystka 
prezentowała swoje prace na wystawach indywidual-
nych w galerii entropia we Wrocławiu (2006 r.), bgsW 
w  słupsku (2006 r.), art agenda nova w  krakowie 
(2008 r.), galerii el w elblągu (2008 r.), bWa w zie-
lonej górze (2008 r.) brała udział w wielu wystawach 
zbiorowych, m.in.14. biennale plakatu w  Chamount 
(Francja), Vi Computer art biennale w  rzeszowie, 
samsung art Master w Warszawie, debiut roku 2004 
w  Warszawie. zajmuje się malarstwem, grafiką kom-
puterową, fotografią, instalacją. W swoich realizacjach 
medialnych współpracuje z  sebastianem Migdałkiem. 
W  2003 roku otrzymała stypendium twórcze Miasta 
zielona góra, obecnie jest stypendystką Ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego.

Mistak Tomasz 
(ur. 1978 r., sanok) - poz. 77 

W roku 2005 uzyskał dyplom w pracowni malarstwa 
prof. stanisława białogłowicza, instytut sztuk pięknych, 
uniwersytet rzeszowski. uprawia malarstwo sztalugo-
we, głównie akryl na płótnie. Mieszka i pracuje w sa-
noku.

Mlącka Joanna 
(ur. 1981 r., Mińsk Mazowiecki) - poz. 81 

absolwentka asp w  Warszawie, Wydział Malarstwa. 
zajmuje się malarstwem olejnym, fotografią analogo-
wą i cyfrową, a także animacją klasyczną.

Mocarska Agata 
(ur. 1974 r.) - poz. 98 

Jest artystką wszechstronną. Maluje, projektuje stro-
je, gra w  filmach, produkuje sesje zdjęciowe realizu-
jąc własne pomysły. Ostatnią formą jej twórczości są 
rzeźby. Łączy w nich różne materiały - silikon, ceramika, 
czaszki, metal, szkło, drewno, beton. Często nawiązuje 
do głębokiej relacji między kobietą a mężczyzną, pre-
zentując nieco feministyczne podejście do tego zagad-
nienia. środki wyrazu, jakimi posługuje się Mocarska to 
początek nowego trendu w polskiej rzeźbie. Finezyjnie 
szkliwione kształty, raz organiczne, raz zdecydowane, 
podsuwające wiele interpretacji. gra kształtem i  ko-
lorem. artystka często wkomponowuje swoje prace 
w  zaskakujący kontekst, co w  rezultacie dodaje im 4 
wymiaru. Ostatnia wystawa odbyła się w maju 2010 
w Warszawie. Występowała także na deskach berliń-
skiego teatru brotfabrik w sztuce austriackiego reżysera 
Carla andersona o kontrowersyjnym tytule „lick an ap-
ple like a pussy” granej tam przez miesiąc. realizuje się 
również w  filmach długo i  krótkometrażowych autor-

stwa Maksyma Matuszewskiego „Melankoliks”, „lola, 
lola”, „gertruda”..oraz  Małgi kubiak: „game girl” re-
alizowanym w danii i „Cravings of kane”, które wiosną 
2008 można było oglądać na przeglądzie w warszaw-
skim kinie Muranów. 

Motelski Robert 
(ur. 1977 r., Warszawa) - poz. 52 

W  1997 ukończył państwowe liceum sztuk plastycz-
nych w  Warszawie. W  2002 ukończył z  wyróżnie-
niem Wydział Malarstwa europejskiej akademii sztuk 
w Warszawie, pod kierunkiem profesor barbary szubiń-
skiej. Wcześniej studiował w pracowniach profesorów 
antoniego Fałata, andrzeja sadowskiego i  ewy pełki. 
W konkursie Obraz roku 2001 jego praca znalazła się 
finałowej setce, spośród ponad 1500 zgłoszonych do 
konkursu. Jego zainteresowania artystyczne skupiają 
się na studiowaniu pejzażu i na nowatorskim sposobie 
jego prezentacji.

Mraczek Maciej 
(ur. 1986 r., Łódź) - poz. 90 

Od 2006 studiuje w asp im. Władysława strzemińskie-
go w Łodzi na kierunku edukacja Wizualna. brał udział 
w konkursie samsung art Master (2008), w projekcie 
dialog z  przestrzenią zorganizowanym przez galerię 
promocji Młodych bałuckiego Ośrodka kultury w Łodzi 
(2009) oraz w  wystawie „zbigniew purczyński i  stu-
denci” w galerii pentagon w radomiu (2010).

Mróz Ola 
(ur. 1984 r.) - poz. 36 

absolwentka Wydziału grafiki asp w krakowie 2009 
(dyplom w  pracowni Miedziorytu u  prof. stanisława 
Wejmana). udział: artenalia 2009/poznań, byłem 
psem/bWa design, Wrocław. zajmuje się rysunkiem, 
malarstwem.

Nawrot Maciej 
(ur. 1986 r.) - poz. 19 

ukończył państwowe liceum sztuk plastycznych w dą-
browie górniczej. Od 2006 student asp w katowicach. 
kierunek malarstwo, w pracowni andrzeja Tobisa. ex 
członek grupy Ośmiornica. Wystawy  indywidualne: 
2009 – „Tylko dla chłopców” (wraz z  bartkiem bucz-
kiem), rondo sztuki, katowice; 2011 - ‘’dni pędzą jak 
dzikie konie ze wzgórza”- bWa katowice. Tytuł wysta-
wy młodego malarza w  „Małej przestrzeni” katowic-
kiego bWa jest wielce przewrotny. Maciek w wakacje 
2009 zatrudnił się jako ochroniarz mienia. „z nudów 
obserwowałem godzinami czarne mrówki przemiesz-
czające się po zlewie. Czasem żeby umilić sobie czas 
zerkałem na rozebraną kobietę z kartki kalendarza czer-
wiec 2002, która wisiała na jednej z  pustych ścian”. 
by nie zwariować, malarz-ochroniarz przyniósł do 
pracy płótna, farby i  postanowił swoją bezczasową 
przestrzeń namalować. prace w kolekcji sztuki Współ-
czesnej Muzeum górnośląskiego w bytomiu i zbiorach 
prywatnych.

Niespodziewana Malwina 
(ur. 1972 r.) - poz. 30 

W  latach 1993-1998 studia na Wydziale grafiki asp 
w krakowie. dyplom z wyróżnieniem, pt.: Ceremonie 
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w 1998 w pracowni prof. stanisława Wejmana, uhono-
rowany Medalem rektora; 2007 - doktorat na Wydzia-
le grafiki asp w krakowie. realizacje prac w technikach 
graficznych, malarskich, rysunkowych oraz realizacje 
obiektów przestrzennych. Ważnym elementem w pracy 
jest dziennik, pisany od wielu lat oraz odbyte podróże 
artystyczne (sycylia, Włochy, hiszpania, Francja, indie, 
Japonia), a także podróże śladami pracowni artystycz-
nych po europie (gromadzenie dokumentacji).

Nitka Zdzisław 
(ur. 1962 r., Oborniki śląskie) - poz. 12 

absolwent asp we Wrocławiu oraz liceum sztuk pla-
stycznych we Wrocławiu. dyplom uzyskał w pracowni 
prof. Józefa hałasa, u  którego przyjmuje stanowisko 
asystenta. debiut na wystawie „ekspresja lat 80.” bWa 
sopot 1986. W 1997 założył z Jolantą nitką Muzeum 
ekspresjonistów w  ich własnym domu. Obecnie pra-
cownik asp we Wrocławiu.

Nowak Kinga 
(ur. 1977 r. ) - poz. 33 

absolwentka Wydziału Malarstwa asp w  krakowie. 
W  latach 1998-1999 studentka Wydziału germanisty-
ki uniwersytetu Jagiellońskiego. laureatka stypendium 
rządu Francuskiego, w latach 2001/2002 studia w ecole 
nationale superieure des beaux-arts. laureatka stypen-
dium twórczego Miasta krakowa w 2004. stypendium 
Ministra kultury „Młoda polska” w 2005. uczestniczka 
stażu naukowego w london College of Communication 
w 2007. W 2007 r. uzyskała tytuł doktora.

Orbaczewska Anna 
(ur. 1974 r., bydgoszcz) - poz. 31 

studiowała na Wydziale Malarstwa i  grafiki asp 
w  gdańsku (1994-1999) oraz w  królewskiej akade-
mii sztuk pięknych w hadze (1996-1998). Wystawiała 
m.in. w: galerii Milano w  Warszawie (2008) i  CsW 
Łaźnia w gdańsku. nagroda Marszałka Województwa 
pomorskiego w  Vi europejskim festiwalu Malarstwa 
ściennego kliniczna i  dolne Miasto Murales organi-
zowanym przez Centrum sztuki Współczesnej Łaźnia 
(sierpień 2005).

Palmowska Bogna 
(ur. 1984 r., Warszawa) - poz. 85 

studentka iV roku na Wydziale Malarstwa asp w War-
szawie.

Pankiewicz Magdalena 
(ur. 1985 r.) - poz. 82
Młoda malarka i  rysowniczka z  Warszawy, studiuje 
na V roku europejskiej akademii sztuk. W 2010 uzy-
skała licencjat z wyróżnieniem w pracowni a. Fałata. 
Od 2011 współpracuje jako ilustratorka z magazynem 
existence. W marcu 2011 wzięła udział w art Fresh Fe-
stival. „automat 1” jest to pierwszy obraz z cyklu prac 
inspirowanych prostymi fotografiami legitymacyjnymi. 
praca malarska ogranicza się jedynie do beznamiętne-
go uwiecznienia chwili, przypomina bardziej automat 
do zdjęć, a postacie na portretach zostają pozbawione 
głębszych emocji. W ten sposób chciała artystka poka-
zać kondycję współczesnego człowieka, który wiecznie 
się gdzieś spieszy, nie ma czasu by przystanąć się na 
dłużej, a tym bardziej zastanowić się nad sztuką.

Perełkiewicz Daniel 
(ur. 1977 r.) - poz. 57 

absolwent instytutu sztuki i  kultury plastycznej uni-
wersytetu zielonogórskiego. dyplom uzyskał w  2003 
w  pracowni malarstwa prof. stanisława kortyki. zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem oraz obiektami ma-
larskimi. zdobył nagrodę galerii sztuki srebrna Ostroga 
oraz nagrodę kwartalnika artystycznego Format na 14. 
Ogólnopolskim przeglądzie Malarstwa Młodych – pro-
mocje 2003. Jest laureatem wyróżnienia zdobytego 
w 2006 na przeglądzie zagłębia Miedziowego w le-
gnicy. Mieszka w głogowie.

Plewa Katarzyna 
(ur. 1984 r., nowy Targ) - poz. 65 

ukończyła państwowe liceum sztuk plastycznych w za-
kopanem im. a. kenara. W latach 2004-2009 studio-
wała na asp im. Jana Matejki w krakowie na Wydziale 
Malarstwa. W  latach 2005-2006 studiowała w  pra-
cowni prof. asp Janusza Matuszewskiego. W  latach 
2006-2010 kontynuowała studia w pracowni prof. sta-
nisława rodzińskiego . brał udział m. in. w wystawie 
malarstwa „najlepsze dyplomy 2010 akademii sztuk 
pięknych w krakowie”, pałac sztuki. 

Płonka Miłosz 
(ur. 1969 r., Wadowice) - poz. 28 

rzeźbiarz, malarz, ilustrator. ukończył liceum sztuk 
plastycznych im. antoniego kenara w  zakopanem. 
W latach 1990-1992 studiował na Wydziale Ceramiki 
i szkła pWssp we Wrocławiu, a w latach 1993-1996 
na Wydziale rzeźby asp w Warszawie - dyplom z wy-
różnieniem w  pracowni rzeźby prof. adama Myjaka 
i  malarstwa prof. Jacka sienickiego. W  latach 1997-
1998 przebywał na stypendium twórczym Wydziału 
sztuk Wizualnych benares hindu university w indiach. 

Prus Agnieszka 
(ur. 1985 r., Warszawa) - poz. 68 

absolwentka Wydziału architektury Wnętrz akademii 
sztuk pięknych w Warszawie, otrzymała dyplom z wy-
różnieniem w  2009 r. zajmuje się głównie szeroko 
pojętym projektowaniem - wnętrz, mebli, grafiki użyt-
kowej oraz malarstwem i rysunkiem, które często stają 
się punktem wyjścia i inspiracją do prac projektowych. 
W malarstwie podejmuje zazwyczaj problematykę czło-
wieka, ale także temat pejzażu. brała udział w wysta-
wach prac studentów asp w  latach 2004-2009 oraz 
w kilku wystawach zbiorowych, m.in.: galeria studio 
w Warszawie, 2005 (3 rysunki, 1 obraz). galeria Oko 
C.p. Warszawa, 2004 (rzeźba, etiuda filmowa). zreali-
zowała serię grafik do wnętrz restauracji lemongrass 
w Warszawie, 2008.

Rokicka Agnieszka 
(ur. 1983 r., zakopane) - poz. 95 

absolwentka liceum sztuk plastycznych im. a. kenara 
w zakopanem. studia w asp im. J. Matejki w krakowie. 
dyplom w 2009 w pracowniach drzeworytu, litografii 
na wydziale grafiki. ukończyła dwuletnie studium pe-
dagogiczne edukacji artystycznej w krakowie. W 2008 
studiowała na accademia di belle arti we Florencji. 
Maluje, uprawia grafikę, interesuje się fotografią. 
uczestniczka plenerów wystaw zbiorowych w  kraju 
i za granicą. Od 2008 wchodzi w skład młodej grupy 

artystycznej „naF”. Od 2010 należy do grupy „taknie-
tak” oraz związku polskich artystów plastyków (zpap) 
w krakowie. W 2008 otrzymała stypendium za osią-
gnięcia artystyczne Małopolskiej Fundacji sapere auso.

Rościecha Agata 
(ur. 1968 r.) - poz. 7 

absolwentka Wydziału Tkaniny artystycznej państwo-
wego liceum sztuk plastycznych w  nowym Wiśni-
czu. dyplom na Wydziale Malarstwa asp w krakowie 
w pracowni prof. Włodzimierza kunza, gdzie studiowa-
ła w latach 1989-1994.W latach 1993-94 staż studyj-
ny na akademie der bildenden künste w norymberdze 
w  pracowni Malarstwa, grafiki i  sztuki Obiektu prof. 
rolfa-guntera diensta. W 2000 stypendium z Fundu-
szu promocji Twórczości Ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego. W 2002 kwalifikacje i stopnia w zakre-
sie malarstwa na asp w krakowie. W 2004 rozpoczęła 
pracę wykładowcy rysunku na Wydziale architektury 
i sztuk pięknych w krakowskiej szkole Wyższej.

Rozmarynowicz Daria 
(ur. 1966 r., złotoryja) - poz. 45 

W latach 1987–1992 studiowała na asp w krakowie, 
filia – Wydział grafiki w katowicach. Maluje cyklami, 
seriami, tworzy konsekwentnie i  autonomicznie. po-
czątkowy okres (koniec lat 90) wynikającego z własnej 
percepcji pejzażu malarstwa nieprzedstawiającego zo-
stał przełamany zbliżeniem do przedmiotu, zaintereso-
waniem realistyczną reprezentacją. 

Rumiak Sławomir 
(ur. 1972 r., bielsko - biała) - poz. 29 

dyplom katowickiej filii asp w  krakowie otrzymał 
w  1999. Fotograf z  Czechowic-dziedzic. doskonale 
znany w  Japonii, słabiej w  polsce. artysta wykładał 
gościnnie w asp w katowicach, akademie voor beel-
dende kunst w enschede oraz - na zaproszenie klasyka 
japońskiej fotografii, eikoh hosoe - w Tokio institute of 
polytechnics. W 2003 opublikował album z fotografiami 
„książka miłosna”, który wyróżniony został w antologii 
„246 loaded photography books: The edge of photo-
graphy", Tokyo 2005, sławomir rumiak jest jedynym 
artystą, któremu poświecono cały rozdział w tej książce.
liTeraTura: sławomir rumiak, księga miłosna, 
bytom 2003 (ilustracja na stronie nienumerowanej).

Rylewicz Mirella 
(ur. 1968 r., Wrocław) - poz. 18 

absolwentka asp we Wrocławiu. dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Wandy gołkowskiej w 1993. Otrzy-
mała wyróżnienie w konkursie Malarstwo Młodych le-
gnica 1995. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Ryszka Aleksander 
(ur. 1983 r., Warszawa) - poz. 59 

W  latach 2002-2007 studiował na Wydziale Malar-
stwa asp w  Warszawie w  pracowni prof. Jarosława 
Modzelewskiego. udział w: konferencji dni Centrum 
Michaela Foucaulta „Tożsamość, niepewność społeczna 
i pamięć: wizja artystów”, narodowa galeria sztuki za-
chęta, Warszawa 2007; „bardzo młodzi o malarstwie” 
w ramach „zetpeTów”, narodowa galeria sztuki zachę-
ta, Warszawa 2007. Wystawiał m.in. w galerii Fibaki 
galerii le guern w Warszawie.
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Siedlarz Paulina 
(ur. 1984 r., nowy sącz) - poz. 84 

absolwentka plsp im. kenara w zakopanym. W 2009 r. 
ukończyła z wyróżnieniem asp w krakowie w pracowni 
prof. stanisława rodzińskiego. zajmuje się malarstwem 
figuratywnym, głównie portretem.

Skrobiszewska Katarzyna 
(ur. 1976 r., kraków) - poz. 101

W  latach 1996-2001 studiowała na wydziale grafiki 
asp w krakowie, dyplom w pracowni drzeworytu prof. 
zbigniewa lutomskiego. W  roku 1998/99 studiowała 
na wydziale projektowania graficznego university of 
art and design w  helsinkach. brała udział w  warsz-
tatach graficznych inTerprinT 2000 w  Maastricht. 
2001- i nagroda w ogólnopolskim konkursie malarskim 
dla studentów : „skandynawia - światło, przestrzeń, 
znak". na 19 Festiwalu polskiego Malarstwa Współ-
czesnego „Obrazowanie” za obraz „sciemnianie” - na-
groda zpap.W 2000/01 otrzymała stypendium Mkidn, 
a w 2002 stypendium twórcze Miasta krakowa. zajmu-
je się malarstwem i grafiką. 

Sobczyk Agata 
(ur. 1973 r., katowice) - poz. 41 

studiowała na wydziale grafiki asp kraków filia w ka-
towicach, dyplom (2000) w pracowni malarstwa prof. 
romana nowotarskiego oraz w pracowni projektowa-
nia graficznego prof. Mariana Oslislo.

Stabryła Sylwester 
(ur. 1975 r., brzozów) - poz. 73 

ukończył studia w katedrze sztuki politechniki radom-
skiej  w 2002. Wybrane wystawy: 2010 - artefakty 10, 
„nieznośna Materialność bytu” – bWa przemyśl; 2010 
- kolory podkarpacia z  cyklu „Młode Malarstwo pol-
skie” - berlin; 2010 - Xi biennale plastyki krośnieńskiej 
- bWa krosno - wyróżnienie; 2010 - iV Ogólnopolski 
konkurs im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych 
Malarzy. Triennale Malarstwa Częstochowa - galeria 
Częstochowska - nominacja do nagrody; 2010 - Mię-
dzynarodowy Jesienny salon sztuki – bWa Ostrowiec 
świętokrzyski; 2009, 2008, 2006 -  Obraz, rzeźba, 
rysunek, grafika roku , bWa  rzeszów – nominacje 
do nagrody; 2006 - nominacja do nagrody miesięcz-
nika „arT&business” za debiut roku 2006 -  bWa 
rzeszów .

Staręga Iza 
(ur. 1964 r.) - poz. 62 

absolwentka instytutu Wychowania artystycznego 
uniwersytetu Marii Curie skłodowskiej w  lublinie. 
W 1991 uzyskała dyplom w pracowni Malarstwa pro-
fesora Mariana stelmasika. stypendystka prezydenta 
Miasta siedlce w 2004 i  2008, oraz Ministra kultury 
w 2007.

Starska Magdalena 
(ur. 1980 r., poznań) - poz. 50 

studiowała na poznańskiej akademii sztuk pięknych 
(dyplom w 2005). zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, per-
formance. Wystawiała w  galerii leto w  Warszawie; 
galerii stereo, galerii Miejskiej arsenał oraz w starym 
browarze w poznaniu; galerii długa w bolesławcu. ry-

suje, tworzy obiekty, w których najczęściej łączy rzeźbę 
z performance. związana z poznaniem, obecnie najgo-
rętszym miejscem młodej polskiej sztuki, współtworzy 
grupę penersTWO. 

Staś Irmina 
(ur. 1986 r., żelechów) - poz. 97 

ukończyła liceum plastyczne w  nałęczowie, studio-
wała w asp w Łodzi na Wydziale grafiki i Malarstwa, 
obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa asp w War-
szawie w pracowni leona Tarasewicza. 

Stokłosa Łukasz 
(ur. 1986 r., kalwaria zebrzydowska) - poz. 15 

W  2010 ukończył z  wyróżnieniem krakowską asp 
w  pracowni prof. Jacka Waltosia. zajmuje się malar-
stwem, tworzeniem obiektów, fotografią. Mieszka 
i pracuje w krakowie. W 2007 zajął ii miejsce w kon-
kursie organizowanym przez krakowską asp pt. „Wobec 
Wyspiańskiego". Jego prace prezentowane były m.in. 
w galerii zero w berlinie oraz w galerii Olimpia w kra-
kowie. W 2010 wziął udział w głośniej wystawie „ars 
homo erotica” w Muzeum narodowym w Warszawie.

Sułek Marek 
(ur. 1963 r., Tarnów) - poz. 16 

absolwent asp w Warszawie (prac. prof. Tarasina i Wi-
niarskiego) i g. rietveld academie w amsterdamie (na-
grody za oba dyplomy 1992). artysta multidyscyplinar-
ny zajmujący się m.in. malarstwem, rzeźbą, fotografią 
oraz działaniami w przestrzeni (instalacja, performance, 
akcje parateatralne).

Szczęśniak Wojciech 
(ur. 1976 r., Chorzów) - poz. 56 

ukończył plsp w  katowicach w  1996 roku jako pla-
styk-Jubiler, a w 2002 po jednorocznym epizodzie na 
studiach zaocznych, studia na uś w katowicach, wy-
działu pedagogiczno-artystycznego, instytutu sztuki 
w  Cieszynie, na specjalności grafika artystyczna. dy-
plom, tekturografie pod wspólnym tytułem „Muzykan-
ci", wykonał pod kierunkiem prof. eugeniusza delekty. 

Szeszycka Katarzyna 
(ur. 1983 r., goleniów) - poz. 87 

absolwentka Wydziału edukacji artystycznej asp 
w poznaniu w pracowni rysunku adiunkt  anny Tyczyń-
skiej oraz w  pracowni malarstwa prof. asp andrzeja 
leśnika. dyplom z  wyróżnieniem 2008. zajmuje się 
malarstwem, wideo oraz akcjami (grupa MisiTupO-
dOba). artystka wyjątkowo potrafi budować nastrój, 
rozpościerać narrację, wywoływać niepokój. niepokój 
na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy 
tradycji i nowoczesności, na granicy tego co rustykalne 
i industrialne, męskie i żeńskie. Obraz „basen” otrzymał 
Wyróżnienie honorowe w konkursie Fundacji im. Fran-
ciszki eibisch w 2007.

Szlaga Radek 
(ur. 1979 r., gliwice) - poz. 42 

W  2000 studiował w  Wyższej szkole pedagogicznej 
w zielonej górze, kierunek malarstwo. W 2004 odbył 
półroczne stypendium zagraniczne — akademie Vitvar-

nych umeni, praha. W 2005 ukończył asp w poznaniu. 
dyplom z malarstwa pod kier. prof. Jerzego kałuckiego, 
p.t.: „Malarstwo 2” obroniony z wyróżnieniem. laureat 
nagrody artystycznej Miasta poznania w  2007 roku. 
Od maja 2007 z  Wojciechem bąkowskim, Tomaszem 
Mrozem, konradem smoleńskim i  piotrem bosackim, 
Magdaleną starską i izą Tarasewicz tworzy grupę arty-
styczną penersTWO. zajmuje się malarstwem. Miesz-
ka i pracuje w poznaniu.

Ślusarczyk Marzena 
(ur. 1976 r., katowice) - poz. 88 

studia na wydziale Malarstwa i grafiki asp w gdańsku 
ukończone dyplomem w  pracowni prof. Mieczysława 
Olszewskiego w 2003 roku. stypendystka prezydenta 
Miasta gdańska w  2001 i  2002 r. Mieszka i  pracuje 
w gdańsku.

Tkaczyk Paweł 
(ur. 1979 r., przeworsk) - poz. 27 

Mieszka i pracuje w Warszawie. malarz samouk, malu-
je od 2008r. Ma na swoim koncie ponad 300 obrazów 
w  różnych technikach i  tematyce, malarstwo figura-
tywne i abstrakcyjne, kilkanaście wystaw, kilka murali 
w tym jeden malowany z Wilhelmem sasnalem (2008 
rok, OFF Festival, Mtsłowice. Obrazy Tkaczyka znajdują 
sie w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. 
Twoży: malarstwo, fotografię, eksperymentalno-elek-
troniczną muzykę. Wystawy monograficzne: add store 
- lipiec 2009, hotel europejski - „sublimacje” paździer-
nik 2009, blind Concept store - luty 2010, galeria artTu 
- luty 2010, klub lemoniada - luty 2010, galeria scho-
dy -  maj 2010 r. Wystawy zbiorowe: latająca galeria 
szu szu - maj 2009, lódź Fashion Week (diffusion Off 
zone) - maj 2009.

Toman Sławomir 
(ur. 1966 r., kraków) - poz. 25 

ukończył asp w  krakowie (dyplom 1993) oraz ecole 
de beaux-arts w rennes, Francja (dyplom z wyróżnie-
niem 1997). stypendysta Ministra spraw zagranicznych 
Francji w 1995 oraz Ministra kultury rp na rok 2002. 
Od 1997 pracuje w uMCs w lublinie na stanowisku 
asystenta w zakładzie Malarstwa i. należy do związku 
polskich artystów plastyków, członek rady artystycznej 
galerii bWa w sandomierzu.

Tomaszewska Malina 
(ur. 1979 r., koszalin) - poz. 39 

absolwentka malarstwa w  asp w  gdańsku, dyplom 
w  pracowni prof. Wł. Łajminga. zajmuje się malar-
stwem, działaniami w przestrzeni miejskiej, od malar-
skości obrazu do konkluzji socjologicznych.

Trojanowski Artur (Artór) 
(ur. 1968 r., Łódź) - poz. 1 

absolwent plsp w Łodzi oraz wydziału edukacji  Wi-
zualnej pWssp w  Łodzi. dyplom obronił w  1993 
w pracowni grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Choj-
nackiego. zajmuje się malarstwem, filmem, instalacją. 
Obecnie mieszka i pracuje w lanckoronie.
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Turek-Gaś Marzena 
(ur. 1972 r., białystok) - poz. 80 

ukończyła Wydział grafiki krakowskiej asp w  kato-
wicach. W  2001 roku uzyskała dyplom w  pracowni 
projektowania graficznego u  prof. romana kalarusa, 
malarstwa u prof. romana nowotarskiego. laureatka 
nagrody Fundacji im. hugo kołłątaja w katowicach za 
rok 2000. 1999 laureatka polskiej edycji światowego 
konkursu Malarskiego firmy Winsor & newton pt: ” 
Our World in the year 2000”. Twórczość: malarstwo, 
fotografia, grafika, projektowanie graficzne, instalacja. 
stosuje techniki własne eksperymentalne. bierze czyn-
ny udział w Wystawach malarstwa, plakatu, grafiki: ( 
Japonia, usa, Węgry, Czechy, ukraina, niemcy, Wielka 
brytania, szwecja).

Grupa Twożywo 
(rok powstania: 1995  
koniec działalności: marzec 2011) - poz. 104

grupa Twożywo założona została przez trzech młodych 
malarzy: krzysztofa sidorka, Mariusza liebela i roberta 
Czajkę. dwaj pierwsi działają w niej do dziś. artystów 
interesuje przestrzeń publiczna traktowana jako płasz-
czyzna komunikacji społecznej. Metody i media, jakimi 
się posługują, skierowane są do przechodniów, inter-
nautów, ogólnie rzecz biorąc do osób przypadkowych, 
przemieszczających się fizycznie lub wirtualnie po sys-
temach komunikacyjnych i informacyjnych. Łączyli sło-
wo z odpowiednim oznaczeniem graficznym.

Tycz Viola 
(ur. 1973 r.) - poz. 40 

artystka multimedialna, absolwentka Wydziału grafiki 
asp we Wrocławiu (1995-2000). stypendystka Funda-
cji pilar Juncosa i Joana Miró (2002) oraz Ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego (2006), a także laure-
atka iV edycji programu stypendialnego Młoda polska 
przyznawanego przez Ministra kultury i  dziedzictwa 
narodowego w 2007 roku. W 2006 została wybrana 
artystą roku w plebiscycie  czytelników magazynu „ar-
teon”. Jej prace znajdują się m.in. w zbiorach dolnoślą-
skiego Towarzystwa zachęty sztuk pięknych, Muzeum 
narodowego w  Warszawie i  Muzeum narodowego 
w krakowie. laureatka wielu międzynarodowych kon-
kursów grafiki, m.in. grand prix iV Międzynarodowego 
Triennale grafiki w kairze (2003), grand prix Międzyna-

rodowego biennale grafiki w Ostrowie Wielkopolskim 
(2001). W 2002 r. Viola Tycz założyła Centrum sztuki 
dzisiejszej „reaktor” we Wrocławiu.

Wilk Rafał 
(ur. 1979 r., lubań) - poz. 86 

ukończył liceum plastyczne w  Jeleniej górze (1998). 
W  2005 r. obronił dyplom z  malarstwa z  pracowni 
ryszarda Woźniaka oraz aneks z  video w  pracowni 
izabelli gustowskiej w  instytucie sztuk pięknych na 
uniwersytecie zielonogórskim. swoje malarstwo i  vi-
deo pokazywał na wystawach indywidualnych, m.in. 
w galerii bohomaz w zielonej górze, brał także udział 
w wystawach zbiorowych w zielonej górze.

Winiarski Stanisław Andrzej 
(ur. 1959 r., Łęczna) - poz. 9 

studiował na Wydziale lekarskim akademii Medycznej 
w  lublinie (dyplom 1984) a  następnie ukończył Wy-
dział artystyczny uMsC w  lublinie – dyplom w  pra-
cowni malarstwa prof. Mieczysława hermana (1998) 
i  pracowni rzeźby prof. sławomira Mieleszki (1998). 
W latach 1995-95 studiował w pracowni prof. adama 
styki. zajmuje się malarstwem i rzeźbą. Członek zpap, 
okręg lubelski.

Wowrzeczka Joanna 
(ur.1972 r.) - poz.53 

Malarka i  socjolog. Obie dziedziny jej działania zazę-
biają się. studia w  latach 1995- 1999 na Wydziale 
artystyczno-pedagogicznym uniwersytetu śląskiego 
w katowicach, Filia w Cieszynie. dyplom z malarstwa 
w  1999 w  pracowni prof.. norberta Witka. W  2001 
współtworzyła galerię „szara” w Cieszynie, którą pro-
wadziła przez kolejne 3 lata. W 2004 obroniła pracę 
doktorską na Wydziale nauk społecznych uniwersytetu 
śląskiego w katowicach.

Wójcik Dorota 
(ur. 1984 r.) - poz. 96 

ukończyła Wydział Malarstwa asp w  Warszawie 
w roku 2009 z dyplomem w pracowni prof. Jarosława 
Modzelewskiego z aneksem w pracowni tkaniny prof. 
doroty grynczel. uprawia malarstwo sztalugowe oraz 
malarstwo na jedwabiu. 

Zawada Michał 
(ur. 1985 r., kraków) – poz. 22

Mieszka i pracuje w krakowie. absolwent asp w kra-
kowie (Wydział Malarstwa, u prof. andrzeja bednarczy-
ka. poza tym studiował historie sztuki na uniwersytecie 
Jagiellońskim. Twórczość z zakresu malarstwa, fotogra-
fii i video. W 2008 r. uzyskała stypendium ufundowane 
przez prof. Janinę kraupe-świderską.

Zielaskowska Gossia 
(ur. 1983 r., poznań) - poz. 6 

W 2009 obroniła dyplom z malarstwa na asp w pozna-
niu. W 2008 r. zdobyła grand prix i konkursu malarskie-
go zadra. była stypendystką Ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Miała wystawy indywidualne 
w  galerii zadra w  Warszawie (2009), bekos galery 
w poznaniu (2008) i w starym browarze w poznaniu 
(2008). brała udział w  wystawach zbiorowych m.in. 
w urbino (Włochy), delft (holandia), sienie (Włochy). 

Zujewicz Andrzej 
(ur. 1971 r., zabrze) - poz. 72 

ukończył państwowe liceum sztuk plastycznych 
w  katowicach. W  latach 1991–97 studiował w  asp 
w krakowie na Wydziale grafiki i Malarstwa. dyplom 
z malarstwa obronił z wyróżnieniem w pracowni prof. 
Włodzimierza kunza w 1997. po studiach zamieszkał 
w żubrówce na suwalszczyźnie.

Żychniewicz Toma Jowita 
(ur. 1976 r, koło) - poz. 83 

ukończyła asp w  gdańsku dyplomem na Wydziale 
Malarstwa i grafiki w pracowniach malarstwa pod kie-
runkiem prof. Macieja świeszewskiego i sitodruku pod 
kierunkiem ad. ii st. aleksandra Widyńskiego. 

artystów zainteresowanych udziałem w kolejnych aukcjach Młodej sztuki 
prosimy o przesyłanie propozycji na adres mailowy: mlodzi@desa.pl .

zgłoszenie powinno zawierać od 2 do 6 zdjęć prac w formacje Jpg (nie większych niż 2Mb) oraz biogram artystyczny 
z datą i miejscem urodzenia oraz najważniejszymi osiągnięciami.

Termin nadsyłania zgłoszeń na kolejną aukcję: 17 września. 

Uwaga! Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych propozycji, odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia.



1. Oferta aukcyjna.
przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty ko-
lekcjonerskie oddane do  sprzedaży komisowej przez ko-
mitentów lub stanowiące własność domu aukcyjnego. 
zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiek-
ty stanowią ich własność bądź też komitenci mają prawa 
do ich rozporządzania, a ponadto, nie są one objęte jakim-
kolwiek postępowaniem sądowym i  skarbowym, są wol-
ne od zajęcia i  zastawu oraz innych ograniczonych praw 
rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
dom aukcyjny zapewnia fachową wycenę, rzetelny opis 
katalogowy powierzonego do sprzedaży obiektu, a  także 
pokrywa koszty jego ubezpieczenia. aukcja jest prowadzo-
na zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę 
upoważnioną po  stronie domu aukcyjnego zwaną dalej 
aukcjonerem. aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzie-
lania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licyta-
cji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub 
osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. 
dom aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe obiektów 
wystawionych na  aukcji wykonane zostały w  najlepszej 
wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej 
pracowników domu aukcyjnego oraz współpracujących 
z domem aukcyjnym ekspertów.
 
2. Osobisty udział w aukcji. 
do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy  stanowisku 
rejestracyjnym po  wypełnieniu formularza udziału w  au-
kcji.  pracownik domu aukcyjnego dokonujący rejestracji 
ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy). bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić  
tabliczkę z  numerem aukcyjnym, a  w  przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 
 
3. Licytacje w imieniu klienta.
dom aukcyjny może reprezentować klienta na  podsta-
wie „zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest 
w katalogu (na ostatnich stronach), w siedzibie domu au-
kcyjnego oraz na stronie internetowej http://www.desa.pl/
assets/files/formularze/zlecenie_licytacji.pdf. W  przypadku 
zlecenia licytacji z  limitem dom aukcyjny dokłada wszel-
kich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. 
Formularz należy przesłać faksem, pocztą lub zostawić oso-
biście w siedzibie domu aukcyjnego najpóźniej na dzień 
przed dniem aukcji. Wraz z  formularzem klient powinien 
przesłać fotokopię dokumentu tożsamości w  celach ko-
niecznych do  realizacji zlecenia licytacji. dane osobowe 
klienta są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej 
wiadomości domu aukcyjnego. O ile klient nie zażyczy so-
bie inaczej, rachunek za zawarte transakcje zostanie prze-
słany na adres podany przez klienta na formularzu.
 
4. Licytacje telefoniczne.
klienci, którzy chcą licytować przez telefon,  
powinni przesłać zlecenia najpóźniej na  jeden dzień 
przed  dniem aukcji. pracownicy domu aukcyjnego połą-
czą się z klientem przed  rozpoczęciem licytacji wybranych 
obiektów. dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności 
za  brak możliwości wzięcia udziału w  licytacji telefonicz-
nej w  przypadku problemów z  uzyskaniem połączenia 
z  podanym przez klienta numerem telefonu. za  wyjąt-
kiem opłaty aukcyjnej z  tytułu licytacji telefonicznych dom  
aukcyjny nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. dom  
aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i  archiwizować 
rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. 

5. Przebieg Aukcji.
O  wysokości postąpienia decyduje aukcjoner, jed-
nak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż  10%. Tabelę  
postąpień dla poszczególnych przedziałów cenowych 
umieszczono na końcu regulaminu.
zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie ude-
rzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne 
z  zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyj-
nym a  licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. 
W  razie zaistnienia sporu w  trakcie licytacji, aukcjoner 
rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację 
obiektu. dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do  licyto-
wania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników  
aukcji obiektów. W  sytuacji takiej numery obiektów są 
przed  aukcją zgłaszane do  aukcjonera. aukcja jest pro-
wadzona w języku polskim, jednak na życzenie uczestnika 
aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle pro-
wadzone w  języku angielskim i niemieckim. prośby takie 
powinny być składane najpóźniej na godzinę przed aukcją 
wraz z informacją, których obiektów dotyczą. licytacja od-
bywa się w tempie 60 – 100 obiektów na godzinę.
 
6. Cena wywoławcza.
Cena zamieszczona w  katalogu pod  opisem obiektu jest 
ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną, poniżej 
której dom aukcyjny nie może sprzedać obiektu, z zastrze-
żeniem możliwości zawierania transakcji warunkowych, 
o których mowa w punkcie 7 poniżej. dom aukcyjny nie 
stosuje cen rezerwowych, co oznacza, że każda transakcja 
zawarta za  cenę wywoławczą lub wyższą jest transakcją 
ostateczną.
 
7. Transakcje warunkowe.
dom aukcyjny dopuszcza zawieranie na  aukcji transakcji 
warunkowej. W przypadku braku zainteresowania uczest-
ników aukcji obiektem w  cenie wywoławczej, aukcjoner 
ma możliwość zaoferowania obiektu na licytacji po obniżo-
nej cenie (zwyczajowo nie więcej niż 25%). W przypadku 
zainteresowania uczestników aukcji obiektem poniżej ceny 
wywoławczej zawierana jest transakcja warunkowa, która 
dochodzi do  skutku pod  warunkiem akceptacji wylicyto-
wanej ceny przez właściciela obiektu. zawarcie transakcji 
warunkowej jest traktowane jako prawnie wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. dom aukcyjny zo-
bowiązuje się w imieniu nabywcy negocjować z właścicie-
lem obiektu możliwość obniżenia ceny do kwoty wylicyto-
wanej. Jeśli negocjacje nie przyniosą pozytywnego skutku 
w ciągu pięciu dni roboczych od dnia aukcji, obiekt uznaje 
się za niesprzedany.
 
8. Opłata aukcyjna i podatek VAT.
do  kwoty wylicytowanej dom aukcyjny dolicza opłatę 
aukcyjną w  wysokości  15%. kwota wylicytowana wraz 
z  opłatą aukcyjną zawiera podatek od  towarów i  usług 
VaT.  Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w  przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na  aukcji. 
dom aukcyjny wystawia faktury VaT marża.
 
9. Płatności.
kupujący jest zobowiązany do  zapłaty należności 
za  wylicytowane obiekty w  terminie  10 dni od  dnia  
aukcji. dom aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia od-
setek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
dom aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
gotówka: pln – wszystkie transakcje zawierane są w pol-
skich złotych. inne waluty – na specjalne życzenie po 
wcześniejszym uzgodnieniu, dom aukcyjny może przyjąć 
wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. prze-
liczenie będzie następowało po dziennym kursie kupna 
waluty banku bph pomniejszonym o 3%.

karty kredytowe:
dom aukcyjny akceptuje następujące karty kredytowe:

MasterCard, VISA, Maestro, VISA electron
Przelew bankowy na rachunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.
ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa
Bank BPH Spółka Akcyjna 
03 1060 0076 0000 3200 0131 9366 
 
10. Odstąpienie od umowy.
W  razie opóźnienia nabywcy w  zapłacie, dom aukcyjny 
po  bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 
terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 
11. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.
 
12. Odbiór obiektów.
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty 
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie 
przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
 
13. Reklamacje.
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie 
z przepisami prawa polskiego. reklamację z tytułu niezgod-
ności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku 
od wydania obiektu. Wobec osób nie będących konsumen-
tami dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 
14. Obowiązujące przepisy prawa.
dom aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
•  ustawy z  dnia  23 lipca  2003  r. o  ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (dz. u. nr 162 poz. 1568) – wy-
wóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga 
zgody odpowiednich władz,

•  ustawy z  dnia  21 listopada  1996  r. o  muzeach (dz. 
u. z 1997 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestro-
wane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio 
na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę 
aukcyjną,

•  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do  obrotu finansowego wartości ma-
jątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o  przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (dz. u. z 2000r. nr 116, poz. 1216 z późn. 
zm.) –  dom aukcyjny jest zobowiązany do  zbiera-
nia danych osobowych nabywców dokonujących  
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

TABELA POSTĄPIEŃ

cena postąpienie

0 – 1 000 50

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200 

5 000 – 10 000 500 

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 500 000 5 000

500 000 – 1 000 000 10 000

regulaMin aukCJi
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Od ponad dwóch lat 
DESA Unicum współpracuje 

z Kancelarią Radcy Prawnego 
Małgorzaty Sobol.

Spośród dużej liczby kancelarii prawniczych działających na rynku 
Desa Unicum wybrała tę kancelarię, ponieważ interesuje ją szeroko 
rozumiana dziedzina art & business, w której działa DESA Unicum.

Innymi obszarami działalności Kancelarii jest prawo autorskie, a także 
kompleksowa obsługa rynku nieruchomości, w tym najem instytucjonalny 

i prawo budowlane, oraz prawo gospodarcze i korporacyjne.

Kancelaria Małgorzaty Sobol dynamicznie się rozwija, stąd zainteresowanie 
ze strony kolejnych klientów. Są nimi zarówno małe i średnie 

przedsiębiorstwa, jak i wiodące na poszczególnych rynkach polskie, 
zagraniczne i międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz inne 

kancelarie prawnicze.

Kancelaria samodzielnie działa już od kilku lat, a od 2006 r. – jako pierwsi 
zorganizowani prawnicy – rozszerzyła działalność na Wielką Brytanię. 
Kancelaria jest członkiem Brytyjsko-polskiej Izby Handlowej (BpCC).



Aukcja Dzieł Sztuki
16 czerwca 2011, godz. 19
Wystawa obiektów aukcyjnych  2 – 16 czerwca

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
www.desa.pl

Mela Muter (1876-1967), portret młodego mężczyzny, olej/płótno, 80 x 63,5 cm



Przyjmujemy obiekty
na najbliższe Aukcje

Dom Aukcyjny Desa Unicum
pl. Konstytucji 2, Warszawa
tel. +48 22 584 95 30, www.desa.pl

Aukcja Sztuki Współczesnej
22 września 2011

Termin przyjęć do 27 sierpnia
Iza Rusiniak
i.rusiniak@desa.pl

Aukcja Młodej Sztuki
27 października 2011

Termin przyjęć do 17 września
mlodzi@desa.pl

Aukcja Dzieł Sztuki
16 czerwca 2011

Obiekty przyjmujemy do 21 maja
Joanna Tarnawska
j.tarnawska@desa.pl

Aukcja Dzieł Sztuki
6 października 2011

Termin przyjęć do 10 września
Joanna Tarnawska
j.tarnawska@desa.pl



Aukcja Plakatu
9 czerwca 2011, godz. 19
Wystawa obiektów aukcyjnych 30 maja – 9 czerwca

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
www.desa.pl patronat:







Zlecenie licytacji z limitem
podanie przez klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. dom aukcyjny będzie 
reprezentował w  licytacji nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie 
obiektu za najniższą możliwą kwotę. dom aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez górnego li-
mitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, dom aukcyjny będzie 
reprezentował klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej. zgadzam się na pod-
niesienie oferowanej kwoty o ……..% w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej 
wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualne-
go w czasie aukcji. pracownicy domu aukcyjnego połączą się z państwem chwilę przed 
rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności 
za nieumożliwienie wzięcia udziału w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z po-
danym numerem.
Numer telefonu do licytacji

7 Aukcja młodej sztuki
2 czerwca 2011, godz. 19

zleCenie liCyTaCJi

iMię nazWiskO

adres (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

nr dOkuMenTu TOżsaMOśCi

TeleFOn Faks

e-Mail nip (dla FirM)

DESA UNICUM Sp. z o. o.
ul. Marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel.: 22 584 95 25
faks: 22 584 95 26
e-mail: biuro@desa.pl

zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału 
w aukcji, które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla nabywcy.

zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub 
e-mailem) do siedziby domu aukcyjnego nie później niż 24 godziny przed 
rozpoczęciem licytacji.

prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik domu aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający 
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii 
lub skanu tego dokumentu).

prOszę O liCyTaCJę nasTępuJąCyCh pOzyCJi:

Należność za zakupiony obiekt
  Wpłacę na konto bankowe 
bank bph spółka akcyjna 03 1060 0076 0000 3200 0131 9366
  Wpłacę w kasie firmy (poniedziałek-piątek w godz. 11 – 19)

Faktura
proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:

 Telefonicznie  faksem  listownie  e-mailem
 proszę o wystawienie faktury VaT bez podpisu odbiorcy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
zapoznałem/-am się i  akceptuję warunki regulaminu aukcji organizowanej 
przez dom aukcyjny desa unicum opublikowanego w  katalogu aukcyjnym. zo-
bowiązuje się do  zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z  regulaminem 
aukcji. W  szczególności do  zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o  opłatę 
aukcyjną w terminie 10 dni od daty aukcji. Wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu 
są prawdziwe i zgodne z moją najlepsza wiedza. W przypadku zatajenia lub podania nie-
prawdziwych danych przeze mnie desa unicum nie ponosi odpowiedzialności. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniej-

szego zlecenia przez desę unicum oraz podmioty, których akcjonariuszem lub udziałowcem 
jest lub będzie desa unicum. zostałem poinformowany przez desę unicum, że dane osobo-
we podane w niniejszym formularzu służyć będą wykonywaniu umowy i nie będą nikomu 
udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych 
w przepisach ustaw oraz w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody. zostałem poinformo-
wany przez desę unicum o prawie wglądu do swoich danych w siedzibie desy unicum oraz 
prawie do ich poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu 
na szczególną sytuację.

iMię i nazWiskO daTa i pOdpis



Antoni Michalak
4 czerwca – 9 lipca 2011
Wystawa połączona ze sprzedażą

Salon Wystawowy Marchand
pl. Konstytucji 2, Warszawa
www.desa.pl

Antoni Michalak, Hartford, 1964 r., olej/płótno, 51 x 61 cm

patroni
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