
Fundacja „Ogród Nadziei”
zaprasza na

XVI
AUKCJĘ 
CHARYTATYWNĄ
„Ziarno SZTUKI —

Ogród NADZIEI”

w dniu 19 marca 2020 r. 
o godz. 19.30
w Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w Warszawie
budynek Laboratorium, 
ul. Jazdów 2

Krzysztof Pająk, Warszawa 2020, 2018 (patrz pozycja katalogowa 53).



Drodzy Państwo,
przed nami XVI Aukcja Charytatywna „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”. 

Niezwykłe wydarzenie, łączące ludzi dobrej woli z wielu różnych środowisk
wokół wspólnej idei pomocy chorym na raka. 

Aukcja to wydarzenie o wieloletniej  historii, wysokiej jakości artystycznej, wspierane przez znanych 
i cenionych artystów, którzy hojnie dzielą się od lat swoją twórczością

oraz współtworzone przez znamienite instytucje kultury. 
W tym roku po raz drugi odbędzie się w gościnnych progach Centrum Sztuki Współczesnej U-jazdowski. 

Jest dziełem wielu światłych osób i fi rm, połączonych miłością do sztuki i głęboko ludzką
jakością niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki temu szacownemu gronu połączonemu ideą aukcji
od 16 lat możemy wspomagać naszych Podopiecznych w radzeniu sobie z doświadczeniem choroby,

docieraniu do źródeł wewnętrznej mocy, powrocie do zdrowia i poprawie jakości życia. 
Od wielu lat również szerokie grono licytujących wspiera nasz Integralny Program Zdrowienia,
z pełną świadomością przeznaczając coraz wyższe kwoty na zakup dzieł sztuki ofi arowanych 

przez artystów na aukcję, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Wszyscy jesteśmy częścią większej całości i każdy z nas ma swój wkład w to, 

w jakim społeczeństwie żyjemy i jakie wartości nie tylko głosimy, ale realizujemy w codziennym życiu.
To jest miarą naszego człowieczeństwa. Jestem niezwykle poruszona widząc, jak przez te wszystkie lata tak wiele osób

z różnych środowisk otwiera swoje serca, by współtworzyć dobro.
Wszystkim Państwu pragnę z całego serca podziękować za ten wkład, wyrażając moją niezmierną wdzięczność. 

Mam nadzieję, że wzorem poprzednich edycji, szesnasta Aukcja Charytatywna dostarczy Państwu
wielu artystycznych uniesień i intensywnych emocji podczas licytacji, przynosząc obfi te owoce,

 dla dobra Podopiecznych Ogrodu Nadziei.

Monika Anna Popowicz
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Autorzy prac prezentowanych na XVI Aukcji Charytatywnej
„ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”



1Joanna Alexandrowicz

Droga, 2019
akryl na płótnie

50 x 40 cm
opis na odwrociu

Ukończyła z wyróżnieniem warszawską ASP w 1978. 
Następnie w latach 1980–1983 studiowała na 

PWSFTviT w Łodzi. Od roku 1984 zajmuje się m.in. 
grafi ką warsztatową, grafi ką użytkową, tkaniną 

artystyczną i malarstwem. Brała udział w licznych 
wystawach w kraju i zagranicą.



2Wanda 
Badowska-Twarowska

Pejzaż syntetyczny (4), 2017
grafika komputerowa

57,5 x 38 cm 
81 x 61 cm (z oprawą)

edycja 1/10
sygn. ołówkiem l.d.: 

Wanda Badowska-Twarowska

Dyplom z grafi ki warsztatowej na Wydziale Grafi ki 
ASP w Warszawie (1977). Członek Okręgu 

Warszawskiego ZPAP, Stowarzyszenia Artbale 
i l’Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse 

Européens (APSDE) w Paryżu. Inicjator i założyciel 
Grupy Twórczej „Art Visual Dance”, współzałożyciel 

„Artinterference”. Współtwórca projektów 
multimedialnych, komisarz wystaw. Miała 46 wystaw 
indywidualnych i ponad 120 zbiorowych w kraju i za 

granicą.Prace w zbiorach instytucji i prywatnych 
w Anglii, Australii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, 

Szwecji, USA, Włoszech i w Polsce.



3

Stanisław Baj

Rzeka Bug — wieczór, 
2017

olej na płótnie
30 x 70 cm

sygn. p.d.: S. BAJ, 
sygn. i opis na odwrociu

Malarz, rysownik, grafi k. Urodził się w podlaskiej wsi Dołhobrody, nad Bugiem, gdzie spędził dzieciństwo 
i wczesną młodość. W latach 1972–1978 studiował malarstwo na warszawskiej ASP pod kierunkiem prof. 
Michała Byliny, prof. Jacka Sienickiego i prof. Ludwika Maciąga. Obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Maciąga, tam został po studiach jako asystent. Od 1982 jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału 
Malarstwa ASP w Warszawie. Jednocześnie kierował seminariami z rysunku i malarstwa w Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie. W latach 2006–2013 był prorektorem do spraw studenckich ASP w Warszawie. 
Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył również w ponad 100 wystawach 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych 
i zagranicznych. W jego dorobku artystycznym dominują portrety chłopskie, cykl prac poświęconych matce 
oraz pejzaże, dla których inspiracją są mieszkańcy Dołhobród oraz nadbużańskie krajobrazy.



4Katarzyna Banaś

Zielona wyspa, 2015
olej na płótnie

60 x 60 cm
sygn. l.d.: K.BANAŚ’15

Studiowała na ASP we Wrocławiu na Wydziale 
Malarstwa, Grafi ki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa 

obroniła w 1997 w pracowni prof. Józefa Hałasa. Jest 
autorką kilkudziesięciu wystaw indywidulanych 

w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Londynie, Holandii. 
W ostatnich latach tworzyła cykle obrazów 

inspirowane poezją Tomasza Różyckiego. 



5Karol Bąk

SPE, 2020
olej na desce

30 x 40 cm
40 x 50 cm (z oprawą)

sygn. p.d.: Bąk, 
opis i pieczątka autorska na odwrociu

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (obecne ASP) w Poznaniu (dyplom 

z wyróżnieniem w pracowni grafi ki prof. Tadeusza 
Jackowskiego i w pracowni rysunku prof. Jarosława 

Jackowskiego w 1989). Pierwsze lata po studiach tworzył 
głównie rysunki i miedzioryty, w których można się 

doszukać cech charakterystycznych jego późniejszego 
stylu. W kolejnych latach zajmował się głównie 

projektowaniem komercyjnym. W drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych zwrócił się w kierunku malarstwa 

olejnego, którym zajmuje się zawodowo od 2000. Przez 
kilkanaście lat namalował kilkaset obrazów olejnych. 

Tworzy również grafi ki, rysunki, pastele, freski. Od 1988 
miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział 
w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych m.in. Art 

Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 2012 i 2013), i ARTEUOMO
(Rzym, Włochy 2012). Mieszka i pracuje w Poznaniu.



6Katarzyna Betlińska

Igraszki z wiatrem (4), 2019
linoryt na autorskim papierze czerpanym

31 x 25 cm (format matrycy),
42,5 x 30 cm (format papieru)

53 x 43 (z oprawą)
edycja 8/20

opis ołówkiem l.d.,
sygn. ołówkiem p.d.: K. Betlińska 2019

Doktor sztuki w dyscyplinie Sztuki Piękne (dyplom na 
Wydziale Grafi ki ASP w Warszawie). Członkini Grupy Twórczej

Positive Art oraz grupy Młodzi Sztuką. Swoje prace
prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych
w Polsce i za granicą: w Niemczech, we Francji, w Bułgarii,

Serbii, USA, Chinach i Japonii, Portugalii. Stypendium Miasta
stołecznego Warszawy w 2012. Artystka eksperymentuje

wykorzystując tradycyjne techniki grafi czne oraz
alternatywne procesy fotografi czne.



7Tadeusz Czarnecki

Wiosna, 2011
ekolina na papierze Fabriano

30 x 40 cm
43 x 53 cm (z oprawą)

sygn. p.d.: TCzarnecki 2011,
pieczątka autorska na odwrociu

Artysta malarz, fotograf, pedagog, animator kultury, 
doktor nauk humanistycznych w zakresie 

pedagogiki. Kolekcjoner. Studia plastyczne ukończył 
w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS 

w Lublinie w 1987 (studiował malarstwo pod 
kierunkiem prof. Mariana Stelmasika oraz grafi kę 

u prof. Zdzisława Niedźwiedzia). Doktorat obronił 
w 2007 na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale 

Historyczno-Pedagogicznym. Zajmuje się 
malarstwem (olej, ekolina), rysunkiem, grafi ką oraz 

fotografi ą. W swoim dorobku posiada wystawy 
indywidualne w kraju i za granicą (m.in. w Instytucie 

Polski w Lipsku, Moskwie i Kijowie) oraz udział 
w wystawach zbiorowych i plenerach plastycznych. 
Jest autorem dwóch albumów fotografi cznych. Od 

czerwca 2011 prowadzi autorską Galerię Sztuki 
BIŁASÓWKA w Radoszycach.



8Paweł Dąbrowski

Tygrys, 2017
olej na płótnie

70 x 111 cm
sygn. wewnątrz kompozycji:

PD 2017

W 2002 ukończył Katedrę Sztuki na Politechnice
w Radomiu. Dyplom z malarstwa zrealizował

w pracowni prof. Andrzeja Gieragi, a aneks
z Grafi ki Projektowej u prof. Jarosława

Zduniewskiego. Zajmuje się malarstwem
i ilustracją, jest również nauczycielem sztuki.

Autor wystaw indywidualnych m.in.
w Ambasadzie USA w Warszawie w 2006 i 2007.

Uczestnik ekspozycji krajowych.



9Jan Dobkowski

bez tytułu, 1993
pastel na kolorowym papierze

50 x 70 cm
53 x 73 cm (z oprawą)

sygn. i data p.d.: Jan Dobkowski 1993

Malarz i grafi k. W latach 1962–1968 odbył studia 
w ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa 

w pracowniach prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana 
Cybisa. Był współzałożycielem (wraz z Jerzym Jurrym 

Zielińskim) grupy „Neo-Neo” (1967–1970). Dzięki 
sukcesowi wystawy „Secesja-Secesja?” w Galerii 
Współczesnej w Warszawie w 1968, jego obrazy 

znalazły się na prestiżowej prezentacji „Polskie 
malarstwo współczesne. Źródła i poszukiwania” 

w Paryżu. Guggenheim Museum w Nowym Jorku 
zakupiło do swoich zbiorów jego płótno „Podwójna 

dziewczyna” (1968). W okresie stanu wojennego 
uczestniczył w akcjach kultury niezależnej. W 1972 

roku był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku. Laureat nagród, m.in.: Nagrody 

Krytyki im. Cypriana Kamila Norwida (1978); Nagrody 
im. Jana Cybisa (1994) za całokształt twórczości.



10Iwona 
Dombek-Rybczyńska

Ubi Sunt, 2019
olej na płótnie

100 x 100 cm
opis na odwrociu

Absolwentka WSSS w Poznaniu. 
Specjalizacja z malarstwa na jedwabiu 

w pracowni Wojciecha Sadleya, 
specjalizacja z witrażu w pracowni prof. 

Gawrona, specjalizacja z druku na tkaninie 
u prof. Zielińskiej (Łódź). 

Udział w wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą m.in. 

w Muzeum Narodowym 
we Lwowie, Galerii MOK Olsztyn, Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Warszawie, na 
Międzynarodowym Biennale Malarstwa 

i Tkaniny w Gdyni. Udział w między- 
narodowych plenerach. Prace artystki 

w kolekcjach prywatnych w kraju 
i zagranicą, m.in. u reżyserki 

Anne Fontaine.



11Jan Dubrowin

Rudowłosa, 2018
olej na płótnie

40 x 30 cm
49 x 39 cm (z oprawą)

sygn. p.d.: J. DUBROWIN
opis na odwrociu

Studiował w Państwowej wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom 

z zakresu tkaniny unikatowej i malarstwa uzyskał 
w 1981 roku. Wielokrotnie prezentował swoją 

twórczość na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Rzeszowie, 

Tarnowie, Poznaniu, Nowym Sączu, Kaliszu, Sieradzu, 
Bielsku-Białej, Radomiu, Warszawie, Łodzi, Toruniu, 

Bełchatowie, Kostromie, Esslingen, Gironie, Równem, 
Pradze. Brał udział w wielu plenerach malarskich 

i wystawach poplenerowych. Jest laureatem wielu 
nagród i wyróżnień. Aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym miasta i środowiska. W 2006 z okazji 
jubileuszu 25-lecia pracy twórczej uhonorowany 
został Brązowym Medalem za Zasługi dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego.



12Mariusz Dydo

Air Moose model Snake, 2020
ceramika szkliwiona

21 x 16 x 17 cm
od spodu logo autora 

i opis numeryczny: 59/2020

W latach 1994–1999 uczęszczał do PLSP im. Artura 
Grottgera w Tarnowie gdzie ukończył wydział 

Meblarstwo Artystyczne. W 2004 roku obronił dyplom 
na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w pracowni rzeźby Jerzego 
Nowakowskiego. W latach 1997–2003 uczestniczył 
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka 

Kucaby — Ruchome Święto. W roku 2007 otworzył 
własne studio rzeźby i malarstwa, w którym wykonał 

wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, 
fi lmu, reklamy, muzeów i kościołów. Od roku 2009 

tworzy kameralne formy rzeźbiarskie w materiałach 
ceramicznych pod marką Marius Dydo. W swojej 
twórczości łączy rzeźbę z designem. Inspiruje się 

formą klasyczną i ikonografi ą pop-kultury. Sięga do 
inspiracji z lat dzieciństwa. Odnajduje w nich łącznik 

pomiędzy, designem i pierwotną wiarą w animizm — 
łącznik pomiędzy kulturą łowców epoki paleolitu 

i łowców epoki hipermarketów. 



13 Izabela Gałązka

Przed burzą, 2020
akryl na płótnie

35 x 65 cm
sygn. na odwrociu:

Izabela Gałązka 2020

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP
w Łodzi. Dyplom z Projektowania Ubioru 

i Ubioru Dzianego oraz z Malarstwa obroniła 
w 2009. Pracowała jako projektant przy 

tworzeniu ubiorów męskich. W 2014 roku
wzięła udział w zbiorowej wystawie

w Muzeum Miasta Łodzi oraz w wystawie
Pierwszego Niezależnego Salonu Łódzkich

Młodych Twórców. Inspiracje dla swojego
malarstwa czerpie z pejzażu i z własnych

doświadczeń życiowych. Jej pejzaże są
często nostalgiczne, noszą wspomnienie 

i osobiste przeżycia związane
z namalowanym miejscem. Jej ostatnie 

obrazy to projekcja kobiety współczesnej, jej
pragnień, marzeń i poszukiwań — często

jednak przepuszczonych przez komercyjną
maszynkę współczesnego świata.



14Jakub Godziszewski

Przed grotą króla gór, 2017
olej na płótnie

80 x 70 cm
sygn. p.d.: J. Godziszewski ’17,

opis i pieczątka autorska
na odwrociu

Absolwent Malarstwa oraz Edukacji
Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, na Wydziale Pedagogiczno-

Artystycznym w Kaliszu. Wielokrotny
stypendysta Rektora UAM. W 2015

wyróżniony tytułem Osobowości Ostrowskiej
Kultury. Laureat nagród, autor wystaw

indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw
zbiorowych w Polsce, Hiszpanii, Francji,

Wielkiej Brytanii, Białorusi i we Włoszech.



15Ryszard Grzyb

Żółw, 1993/2003
serigrafia

30 x 40 cm
31 x 41 cm (z oprawą)

sygn., opis i data p.d.: Ryszard Grzyb 
serigrafia egzemplarz autorski 

1993/2003

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. 
Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na 

Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom 
w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego w 1981). 

Członek Gruppy (1982–1992). Jego obrazy znajdują 
się w zbiorach muzeów okręgowych i narodowych 

polskich oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą. Równolegle do malarstwa uprawia 

twórczość poetycką. Jego „Zdania Napowietrzne” 
zostały wydane przez Świat Literacki w 2005. 

Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 2010.



16Agnieszka Gzyl

Do not walk in the woods, 2017
silikon budowlany na płótnie

80 x 100 cm
nalepka autorska na odwrociu

dołączony certyfikat autentyczności
— zgodnie z zaleceniem autorki, 

praca ma charakter terapeutyczny, 
szczególnie przy jej dotykaniu

Absolwentka ASP w Łodzi — obecnie w trakcie doktoratu na 
macierzystej uczelni. W działalności artystycznej prezentuje 

niekonwencjonalne podejście. Silikon budowlany, którym się 
posługuje, nadaje jej obrazom trzeci wymiar oraz umożliwia 

percepcję obrazu przez dotyk, co stanowi główne zamierzenie 
artystki. Dzięki temu sztuka staje się istotnym środkiem terapii dla 

wszystkich odwiedzających wystawę, zwłaszcza dla widzów 
niepełnosprawnych fi zycznie, umysłowo jak i dla niedowidzących 

czy niewidomych. „[...] z pomocą psychiatrów i psychologów 
szukam sposobu by umożliwić dorosłym powrót do doświadczeń 

z wczesnego dzieciństwa, kiedy odkrywali świat głównie za 
pomocą dwóch zmysłów: dotyku i wzroku. [...] Sztuka jest 

przecież rozmową między twórcą a publicznością, a ja chcę 
rozpocząć tę rozmowę na swój sposób. Chce wpływać 

pozytywnie na emocje, a emocje niech wpływają na zachowanie 
widzów. Mam nadzieję, że moja sztuka będzie Was inspirować.”



17Konrad Hamada

Zamek Ujazdowski w marcu, 2020
olej na płótnie, matowy weniks

50 x 70 cm
sygnatura p.d.: Konrad Hamada 2020

Krakowski artysta malarz, reżyser, scenarzysta, 
członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 

Krakowskiego. Absolwent Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej (dyplom w 2005) oraz 
Wydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Filmu 

i Komunikacji Audiowizualnej (dyplom w 2010). 
Uprawia malarstwo olejne i akwarelowe, których 

dominującym tematem jest pejzaż. Prace 
w kolekcjach instytucji i osób prywatnych 

w kraju i za granicą, we Francji, Szwecji, Austrii, 
Włoszech, Niemczech, Chinach, Kanadzie i USA. 

Laureat nagród i wyróżnień na festiwalach 
kina niezależnego w Polsce. 



18Leszek Harasimowicz

Cytryny, 2003
olej na płótnie

52 x 55 cm
60 x 63 cm (z oprawą)

sygn. i data wewnątrz kompozycji:
L. HARASIMOWICZ 03

„Wprowadzenie w świat sztuki zawdzięczam
prof. Januszowi Kaczmarskiemu, pod którego

opieką studiowałem malarstwo w Toruniu.
Od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego

wieku zajmuję się malarstwem. Niezależnie od
tego jak długo maluję lub tworzę sztukę, zawsze

będę czuł się uczniem sztuki; im więcej wiem,
tym bardziej czuję, że nie wiem. Moja

twórczość podlega ciągłym zmianom, 
a obrazy zatrzymują te zmiany, ten czas,

który przeminął bezpowrotnie. Ważne są
dla mnie eksperymenty i eksploracja różnych
stylów, mediów, motywów. Dzięki temu moi

odbiorcy nie nudzą się, a ja sam nie tracę
zainteresowania dalszymi poszukiwaniami

i odkrywaniem tego co dla mnie ważne. Idąc do
przodu zatrzymuję czas.”



19Majid Jammoul

Dwa brzegi, 1992
brąz, granit

50 x 30 x10 cm
sygn. na spodzie postumentu: 

Majid Jammoul

Studia na ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem 
w dziedzinie rzeźby w 1975. Wykładowca 

w Departamencie Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu w Damaszku (1975–1981). Dyrektor 

Centrum Sztuk Plastycznych w Damaszku
 (1981–1991). Laureat wielu nagród i wyróżnień 

w dziedzinie rzeźby. Prace rzeźbiarskie w zbiorach 
prywatnych i muzealnych m.in.: Staatliche 

Kunstsammlungen — Dresden (Niemcy), British 
Museum w Londynie, Muzeum Narodowe 

w Damaszku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Syrii, 
Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.



20Łukasz Jankiewicz

Krajobraz tropikalny, 2019
olej na płótnie

80 x 100 cm
opis na odwrociu

Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną
we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej

twórczości czerpie z impresjonizmu.
Artysta aktywnie uczestniczy

w wystawach i aukcjach sztuki
współczesnej zarówno w kraju, jak 

i zagranicą. W 2012 zdobył nagrodę
Wydziału Promocji Urzędu Miasta

Wrocławia na pokazie „Ubrać Wrocław” 
za strój inspirowany iglicą.



21Jerzy Jasiński

Za opłotkami, 2009
akryl, olej na płótnie

80 x 90 cm
82,5 x 92,5 cm (z oprawą)

sygn. i data p.d.: J. Jasiński 2009,
opis na odwrociu

Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1988

w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego.
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach

indywidualnych i zbiorowych.



22Krzysztof Jegliński

Anarchiści, 2015–2019
akryl, olej, putrido na płótnie

90 x 75 cm

Absolwent Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Sztokholmie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 

czterdziestu lat mieszka w Szwecji. Uprawia 
scenografi ę, rzeźbę i malarstwo. Uczy na uczelni 
artystycznej. Brał udział w ponad stu wystawach 

indywidualnych i zbiorowych, jego prace znajdują się 
w zbiorach publicznych i prywatnych w wielu krajach.



23Michał Jędrczak

Pastuszek, 2019
tempera, kredka olejna na papierze

70 x 50 cm
80 x 60 cm (z oprawą)

ołówkiem: opis l.d.: Pastuszek, 
sygn. p.d.: MJędrczak 2019

z pieczątką autorską
dołączony opis z pieczątką autorską 

na odwrociu

Absolwent warszawskiej ASP w 1979. Od roku 1999 
wykłada i tworzy programy nauczania w dziedzinie 

typografi i dla studentów Wydziału Grafi ki ASP 
w Warszawie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych 

poświęcił się grafi ce użytkowej. Obecnie doktor na 
macierzystej uczelni, na Wydziale Grafi ki (doktorat 

uzyskał w 2005). Po 2000 ponownie skupił się na 
malarstwie i rysunku. W swoich pracach ukazuje 

kruchość egzystencji, opisuje świat poprzez realne 
i symboliczne interpretacje ludzkich problemów 

i dylematów, zawiłości ludzkiego bytu 
i postępowania. 



24Jolanta Johnsson

Z serii Human — 7
technika własna na papierze

70 x 50 cm
81 x 61 cm (z oprawą)

ołówkiem: opis l.d.: Human 7, 
sygn. p.d.: Jolanta Johnsson

Absolwentka Wydziału Grafi ki ASP w Warszawie, 
pracowni prof. Haliny Chrostowskiej i prof. Rafała 

Strenta oraz pracowni malarstwa prof. Jerzego 
Tchórzewskiego. W 2012 obroniła stopień doktora 
sztuk plastycznych na ASP w Krakowie. Naucza na 

Europejskim Wydziale Sztuk w Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula, w pracowni grafi ki warsztatowej 

i grafi ki projektowej. Ma na koncie wiele wystaw 
w kraju i za granicą.



25Andrzej Kalina

W moim ogrodzie
 z cyklu Mój pejzaż, 2018

gipsografia
58,5 x 41 cm

73 x 53 cm (z oprawą)
unikat

sygn. i opis na odwrociu

Absolwent Wydziału Grafi ki ASP w Warszawie. 
Stopień doktora uzyskał na Wydziale Artystycznym 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
w 2003, doktora habilitowanego na Wydziale Grafi ki 

w Warszawie w 2010. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzeów polskich i w kolekcjach 

światowych, m.in. w British Museum w Londynie 
i MoMa w Nowym Yorku.



26Krzysztof Kargol

Studium pleców, 2019
olej na płótnie

50 x 40 cm
72 x 62 cm (z oprawą)

sygn. p.d.: KARGOL 19, 
opis i pieczęć autorska na odwrociu

Prowadzi pracownię w Józefosławiu. Współzałożyciel 
grupy artystycznej VIA — Volna Inicjatywa 

Artystyczna. Duże formaty obrazów powstają w jego 
pracowni, mniejsze maluje w alla prima w plenerze. 

Bardzo ważnym tematem w jego twórczości są ludzie, 
portrety, natura — jej cykl i trwanie. Sam mówi 

o swojej twórczości: „W moim malarstwie staram się 
ująć powszedniość otaczającego mnie świata. Zwykłe, 
codzienne chwile, które często umykają świadomości, 

jeśli nie poświęci im się wystarczająco dużo uwagi.”



27Magdalena Karwowska

Miasto, 2020
akryl na płótnie

50 x 40 cm
opis na odwrociu

Absolwentka Wydziału Grafi ki ASP W Krakowie 
(dyplom magisterski w 2011 w Pracowni Miedziorytu 

pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana, 
nagrodzony jako jeden z najlepszych dyplomów 

roku). Na co dzień zajmuje się malarstwem. Mieszka 
i tworzy w Krakowie. „W sztuce, którą tworzę, 

dominują uproszczone, syntetyczne formy, często 
doprowadzone do granic abstrakcji. [...] Dzięki tym 

niewiadomym odbiorca sam może ocenić, 
zdefi niować i przeżywać oglądane dzieło. Mnie 

osobiście tworzenie przeciwstawnych, 
nieharmonijnych zestawień pozwala wykraczać 

poza granice racjonalnego poznania 
i kreować własny świat.”



28Anna Kłos

Journey, 2019
kolaż na tekturze

24 x 18 cm
27 x 21,7 cm (z oprawą)

sygn. p.d.: a. k. ’19

Dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu 
prof. Juliana Pałki i prof. Mieczysława Wasilewskiego 
w 1999. W 2007 obroniła pracę doktorską pt. „Kolaż 

dadaistyczny, jako inspiracja mojej twórczości” 
na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Brała 

udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych. 
Począwszy od 2008 prowadzi zajęcia z projektowania 

grafi cznego oraz wykłady z historii projektowania 
grafi cznego w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej 

i Zarządzania w Warszawie. W 2012 otrzymała Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Członkini jury 

międzynarodowych konkursów i biennale plakatu. 
Jest członkiem China International Design Educator 
Association (C-IDEA). Jest założycielką i właścicielką 

projektu Retroavangarda zakładającego promocję 
artystów z całego świata.



29Marta Konieczny

Zimowe trawy, 2017
olej na płótnie

50 x 40 cm
sygn. p.d.: M.KONIECZNY, opis na 

odwrociu

Absolwentka ASP w Warszawie. „Kocham malarstwo, 
tak jak przyrodę. Każda z moich prac olejnych na 
płótnie, lub akwareli, to wyraz mojego podziwu 

i szacunku dla wspaniałych roślinnych istot, które 
spotykam na dzikich warszawskich łąkach. Chcę się 

podzielić moją fascynacją, dlatego fotografuję 
i maluję. Wpatruję się godzinami w organiczne 

kształty, faktury i struktury i tworzę mój intymny, 
biologiczny świat. Obserwując rośliny widzę cały 

zestaw różnych charakterów. Staram się więc przy 
użyciu botanicznych form opowiedzieć o nich, 

pokazać nie tylko urodę przyrody, ale namalować
 też jej psychologiczny, wnikliwy portret.”



30Dominika Korzeniowska

Pij mleko, 2012
druk cyfrowy, akryl na płótnie

2x (30 x 30 cm), dyptyk

lewa część dyptypu:
sygn. i opis na prawym boku:

Dominika Korzeniowska/Pij mleko,
prawa część dyptyku:
sygn. na lewym boku:

Dominika Korzeniowska/Pij mleko

Tworzy obrazy, tkane obiekty i instalacje 
malarskie. Zajmuje się projektowaniem 
grafi cznym, ilustracją i grafi ką cyfrową.

Absolwentka Wydziału Wzornictwa ASP 
w Krakowie. Tytuł doktora sztuki obroniła na 

Wydziale Grafi ki ASP w Warszawie w 2017.
Obecnie jest adiunktem na kierunku Grafi ki 

WIT w Warszawie. Stypendystka Ministra 
Kultury i Sztuki. Projektantka tkanin 

i kostiumów operowych (dla Opery Narodowej 
w Warszawie, Los Angeles, współpraca 

z Arkadiusem). W sztuce bliska jest twórczości 
minimalistów, współczesnej awangardy,

eksperymentów  Larry’ego Poonsa i street artu.



31Piotr C. Kowalski

Piła podobna do tej, 
którą 26.11.2017 roku wysłałem 

Ministrowi Środowiska, 2019
rdza i wlepki na płótnie

40 x 60 cm, obraz dwustronny
szczegółowy opis i pieczątka autorska 

na odwrociu

Absolwent PWSSP (dziś Uniwersytet Artystyczny) 
w Poznaniu (dyplom 1978). Profesor zwyczajny. 
W latach 2010–2014 był kierownikiem Katedry 

Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów na 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie prowadzi 

X Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycz-
nej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Pra- 
cownię Gościnną w Katedrze Malarstwa na Wydziale 

Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Autor cykli obrazów realizowanych 

bezpośrednio w naturze pt. ŻYWA NATURA. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach m.in.: Muzeum Narodowego 

w Poznaniu; Zachęta Narodowej Galerii Sztuki 
w Warszawie; Muzeum Śląskie w Katowicach; Muzeum 

Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą.



32Stanisław Krzyształowski 
(1903–1990)

Zachód słońca II, 1976
olej na płótnie

80 x 100 cm
83 x 102 cm (z oprawą)

sygn. i data wewnątrz kompozycji: 
S. Krzyształowski 976

oryginalna metryka na odwrociu

Uczył się w szkole artystycznej we Lwowie, a w czasie 
wojny ukończył ASP w Budapeszcie. W 1947 uzyskał 
dyplom ASP w Krakowie. Związał się z tym miastem 

do końca życia, od 1947 pokazując swe prace na 
wystawach okręgowych i indywidualnych. Uczył też 
w krakowskiej ASP, prowadząc pracownię malarstwa 

na Wydziale Grafi ki. Za całokształt twórczości 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 

nagrodziło go srebrnym medalem. Tworzył głównie 
pejzaże, w tym cykl widoków albańskich, wystawiony 
w Tiranie w 1955 i liczne pejzaże tatrzańskie. Jego styl 

ewoluował od konwencji realistycznej, poprzez 
stylizacje i uproszczenia, do abstrakcji aluzyjnej od 

drugiej połowy lat pięćdziesiątych XX w.

Dar Galerii Artemis



33Janusz Kulikowski

Miś, 2015
olej na płótnie

60 x 80 cm
sygn. p.d.: Janusz Kulikowski 15

Za pędzel chwycił już we wczesnej młodości, kiedy 
jako chłopiec przyglądał się malarskim poczynaniom 

ojca, który przez wiele lat w zaciszu domowym 
malował pejzaże. Musiał jednak zrezygnować z ASP, 

bo pochłonęła go proza życia. Praca, choć dawała 
stabilizację życiową, nie stępiła pragnień artystycznej 
duszy malarza. Flirtował z fotografi ą, fi lmem, w końcu 
wrócił do malarstwa. W swoich obrazach przedstawia 

przede wszystkim urokliwe, przesycone światłem 
włoskie prowincje, ale też świat motoryzacji 

i lotnictwa. Prowadzi galerię autorską w Gdańsku.



34Bożena Kuzio-Bilska

Droga, 2019
technika własna

100 x 100 cm
sygn. p.d.: BKUZIO

Studia w WSSS w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem 
w Pracowni Malarstwa na tkaninie u prof. Wojciecha 

Sadleya. Należy do OW ZPAP. Zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, malarstwem na jedwabiu, tkaniną 

unikatową, grafi ką, scenografi ą oraz projektowaniem 
kostiumów i lalek teatralnych. Brała udział w ok. 200 

wystawach zbiorowych w kraju oraz za granicą, 
w 15 wystawach indywidualnych. Prace artystki 

znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. 
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie.



35Henryk Laskowski

Brama (Błękit paryski)
z cyklu Montmartre, 2017

akryl na płótnie
38 x 46 cm

opis na odwrociu

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (obecnie ASP) w Poznaniu (dyplom 

z wyróżnieniem w 1977 w pracowni litografi i pod 
kierunkiem prof. Lucjana Mianowskiego, aneks 
w pracowni ilustracji i plakatu prof. Waldemara 

Świerzego). W latach osiemdziesiątych zajmował się 
głównie grafi ką wydawniczą (ilustracja książkowa, 

projekty okładek, plakat), rysunkiem. Podróże po 
Europie sprowokołały zainteresowanie malarstwem 

jako medium, które lepiej pozwala opisać otaczającą 
rzeczywistość. W swoich pracach porusza się w kręgu 

szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także 
pejzaż, natura i człowiek. W jego malarstwie znaleźć 

można odniesienia do sztuki pop-artu, hiperrealizmu 
czy surrealizmu. Rolę nieodłącznego szkicownika 

pełni u niego aparat fotografi czny. Prace w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii 

Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Sportu oraz 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.



36Daniel de Latour

ilustracja do książki 
Justyny Bednarek

Banda Czarnej Frotté, 2019
tusz na papierze

29,7 x 42 cm
41 x 51 cm (z oprawą)

sygn. ołówkiem l.d.: 
Daniel de Latour

Twórca komiksów, ilustracji do książek i czasopism dla 
mniejszych i większych. Stały współpracownik 

„Świerszczyka” i „Przekroju”, jego ilustracje publikowały 
też m.in. „Art & Business”, „Wysokie Obcasy”, „Forbes” 

i nieodżałowany „Miś”. Ma na koncie nieco ponad 
czterdzieści książek dla dzieci, ilustracje do licznych 

podręczników szkolnych, projekty okładek płyt i książek. 
Autor ilustracji do bestsellerowej serii książek dla dzieci 

w duecie z pisarką Justyną Bednarek, której Banda 
Czarnej Frotté jest trzecią odsłoną. Mistrz w odtwarzaniu 

z natury smoków, krasnoludków, ludków, zwierząt 
wszelakich. Laureat kilku nagród, samych fajnych, jak 

Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy (wraz 
z Justyną Bednarek, za Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek) i dwukrotnie Przecinka i Kropki. kk
Obrońca pająków.



37Daniel de Latour

ilustracja do książki 
Justyny Bednarek

 Banda Czarnej Frotté, 
rozdział ósmy, 2019

tusz na papierze
29,7 x 42 cm

41 x 51 cm (z oprawą)
sygn. ołówkiem 

wewnątrz kompozycji: 
Daniel de Latour



38Daniel de Latour

ilustracja do książki 
Justyny Bednarek 

Banda Czarnej Frotté, 2019
tusz na papierze

29,7 x 21 cm
41 x 31 cm (z oprawą)

sygn. ołówkiem p.d.: Daniel de Latour



39Anna Lewińska

Wierzba w Żeleźnikowej,
2017

olej na płótnie
54 x 65 cm

55 x 66 cm (z oprawą)
sygn. l.d.: Anna Lewińska,
opis i pieczątki autorskie

na odwrociu

Ukończyła Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej, Konserwacje

Zabytków Architektury i Urbanistyki, Studia
Pedagogiczne oraz malarstwo na ASP

w Krakowie. Jest członkiem: International
Association of Art UNESCO, Związku

Polskich Artystów Plastyków,
Stowarzyszenia Marynistów Polskich,
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Pracuje w technikach olejnych, w akwareli,
pastelu, rysunku i w technice autorskiej.

W dorobku ma 60 wystaw indywidualnych,
udział w 180 wystawach zbiorowych oraz

licznych plenerach.



40Jacek Lipowczan

Och te kariery... — 
a miało być jak w raju, 2017

olej na desce
65 x 50 cm

83,4 x 68,3 cm (z oprawą)
sygn. i data wewnątrz kompozycji: 

Jali 05-06/17 N° 131, 
sygn. i opis na odwrociu

Dyplom na ASP w Krakowie na Wydziale Grafi ki 
u prof. Mieczysława Wejmana w 1976. Jest członkiem 

Society of Art of Imagination w Londynie. Otrzymał 
wiele nagród m.in. Nagrodę Publiczności na wystawie 

Arts Visionnaires w Château de Waroux w 2017. 
W 2018 otrzymał Srebrny Medal od Académie 

Internationale du Mérite et du Dévouement 
Français w Paryżu.



41Krzysztof Łozowski

Zalotnicy, 2018
akryl na grubej desce,

55 x 24 x 3,5 cm
sygn. l.d.: K. Łozowski 2018, 

opis na odwrociu

Dyplom z malarstwa i rysunku rozpoczął w 1998 
na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki 

Uniwersytetu Śląskiego. Artysta zajmuje się 
malarstwem olejnym i akrylowym, rysunkiem, 

malarstwem na starym drewnie, akwarelą 
(eksperymenty z papierem czerpanym z całego 

świata), projektowaniem lalek, fotografi ą, 
projektowaniem grafi cznym. Jest autorem wielu 

indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju 
i za granicą. Ponadto jego prace znajdują się 
w prywatnych kolekcjach na całym świecie.



42Agnieszka Łukaszewska

Prakseda, 2020
pastel olejny na papierze

70 x 50 cm
71 x 51 cm (z oprawą)

sygn. l.b.: Agnieszka Łukaszewska 
2020, opis na odwrociu

Studia na Wydziale Grafi ki ASP w Krakowie (dyplom 
z wyróżnieniem w 2000). Przez szesnaście lat 
pracowała na macierzystej uczelni (doktorat 

i habilitacja w 2008 i 2015). Obecnie pracuje jako 
profesor nadzw. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie jako Zastępca Dyrektora Instytutu Grafi ki 
i Wzornictwa. Otrzymała Stypendium Twórcze 

Miasta Krakowa w 2003, laureatka wyróżnienia 
na VII Triennale Rysunku Współczesnego w Luba-

czowie w 2011, Grand Prix na Ogólnopolskim 
Biennale Sztuki 44. Salon Zimowy w Radomiu 

w 2016. Zajmuje się rysunkiem, grafi ką oraz 
działaniami intermedialnymi.



43Agnieszka Łukaszewska

Stanisław, 2020
pastel olejny na papierze

70 x 50 cm
71 x 51 cm (z oprawą)

sygn. l.b.: Agnieszka Łukaszewska 
2020, opis na odwrociu



44Mikołaj Malesza

Za oknem, 2019,
akryl na płótnie

38 x 46 cm
sygn. p.d. wewnątrz kompozycji: M19, 

opis na odwrociu

Dyplom z wyróżnieniem otrzymał na warszawskiej 
ASP na Wydziale Architektury Wnętrz. Jest autorem 

około 80 scenografi i. W 2018 otrzymał nagrodę 
„Henryk” Zarządu Sekcji Teatrów Lalkowych. W 2010 

otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, przyznawany przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.



45Daria Malicka

Smart Boredom, 2015
kolaż na papierze

28 x 22 cm
42 x 36 cm (z oprawą)

Absolwentka ASP w Katowicach, w 2017 roku 
obroniła doktorat w tej uczelni. Studiowała fi lozofi ę 

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Stypendystka Ministra 

Kultury w latach 2010–2011, laureatka konkursu 
stypendialnego Młoda Polska 2020. Pracuje jako 

projektantka publikacji, tworzy książki, eseje 
wizualne, kolaże i found footage, a także instalacje 

i małe formy przestrzenne. W wielu realizacjach 
posługuje się esejem wizualnym jako hybrydową 

strategią narracyjną, splatającą wiele wątków 
tworzących opowieści. Interesuje ją zagadnienie 
sprzęgania porządków tekstowych, wizualnych, 

teoretycznych i praktycznych.



46Franciszek Maśluszczak

Dziewczyna, 2019
akwarela na papierze

26,5 x 17,5 cm (w świetle oprawy)
45 x 35 cm (z oprawą)
opis l.g.: Dziewczyna, 

data i sygn. l.d.: 
2019 Franciszek Maśluszczak

Artysta malarz, rysownik, grafi k. Absolwent ASP 
w Warszawie (dyplom 1974). Jego twórczość 

najbliższa jest ekspresjonizmowi metaforycznemu. 
Autor okładek, plakatów, ilustracji książek dla 

dorosłych i dla dzieci. Jego prace zamieszczane są 
w różnych tytułach codziennej prasy polskiej. W 2004 
artyście powierzono namalowanie „Drogi krzyżowej” 

w jednym z kościołów na warszawskim Ursynowie. 
Swoje doświadczenie i wrażliwość przekazuje 
w czasie pełnienia profesorskich obowiązków 
w katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale 

Architektury Politechniki Warszawskiej.



47Jola Michalak

Happy driver, 2014
akryl na płótnie

45 x 55 cm
sygn. i opis na odwrociu: 

Jola Michalak Jolander „Jupii”

Lublinianka. Studia na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. Członek ZPAP Okręgu 

Lubelskiego. Stypendystka Marszałka 
Województwa Lubelskiego w 2015. Ilustratorka 
„Legend Lublina”. Uprawia malarstwo, rysunek, 

ilustrację i fotografi ę.



48Eugeniusz Minciel

bez tytułu, 2008
pastel, monotypia na papierze
48 x 72 cm (w świetle oprawy)

73 x 95 cm (z oprawą)
sygn. p.g.: MINCIEL 2007-8

Malarz, grafi k, rysownik, przedstawiciel abstrakcji 
konkretnej. Absolwent Wydziału Malarstwa,

Grafi ki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dyplom 

z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa
prof. Wandy Gołkowskiej w 1985). Asystent
w macierzystej pracowni od 1984 do 1989. 

Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu i w zbiorach

Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty
Dolnosląskiej, a także w prywatnych kolekcjach

w Polsce i za granicą. W 2018 wyróżniony jako
jeden z pięciu najlepszych artystów malarzy

swojego pokolenia przez Dyrektora Galerii
Miejskiej we Wrocławiu.

Dar Galerii A2art



49Jan Młodożeniec
(1929–2000)

Legenda, 1993
offset na papierze

99 x 69,5 cm
plakat teatralny do sztuki Stanisława 

Wyspiańskiego dla Teatru Studio w Warszawie

Warszawski grafi k, ilustrator, malarz, jeden z najwybitniejszych 
twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Absolwent ASP w Warszawie 

(dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego w 1955). Od 
1953 projektował plakaty dla Centrali Wynajmu Filmów (CWF), 

Wydawnictwa Artystyczno-Grafi cznego (WAG). Autor ponad 
400 plakatów fi lmowych i teatralnych oraz plakatów do wydarzeń 

kulturalnych. a także wielu ilustracji i okładek książkowych. 
Od 1974 należał do Alliance Graphique International (AGI). 

Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i w kolekcjach 
prywatnych na całym świecie m.in.: Museum of Modern Art (MoMA) 

w Nowym Jorku, Dedelik Museum w Amsterdamie, Musée des Arts 
Décoratifs w Paryżu, Kunstbibliothek w Berlinie. Laureat wielu 

nagród, m.in.: Srebrny i Złoty Medal na Biennale Plakatu Polskiego 
w Katowicach (1971 i 1989), Złoty Medal na Międzynarodowym 

Biennale Plakatu w Warszawie w 1980; I Nagroda na Biennale 
Plakatu w Lahti w 1983; wielokrotny zwycięzca nagrody 

za Najlepszy Plakat Warszawy.

Dar Galerii
Plakatu
Włodka

Orła
w Warszawie



50Beata Murawska

Słoneczne tulipany, 2019
olej na płótnie

30 x 30 cm
sygn. p.d.: B.M., opis na odwrociu

Artystka malarka urodzona w Warszawie. 
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana 

Gierowskiego na warszawskiej ASP w 1988. Od 2018 
dzieli życie między Polską a Italią. Na północy Włoch 

mieszka na co dzień, tam czerpie inspiracje 
z przepięknych pejzaży i przepełnionych słońcem, 
intensywnych barw. Maluje rajskie ogrody — pola 
barwnych tulipanów, rozmarzone, senne kobiety. 

Jej sztuka jest zmysłowa — to afi rmacja
życia i kobiecości.



51Marcin Niewęgłowski

Portret fantastyczny II, 2018
olej na płycie pilśniowej

85 x 75 cm
94 x 84 cm (z oprawą)

opis na odwrociu

Tworzy w tradycyjnej technice malarstwa olejnego. 
Jego zainteresowania artystyczne kierują się w stronę 

realizmu magicznego, w którym poszukuje własnej 
drogi. Jego rozwijający się talent, warsztat, 
kreatywność oraz artystyczna oryginalność 

zaowocowały w 2018 stypendium m.st. Warszawy, 
w ramach którego został namalowany ten obraz. Miał 

wystawy indywidualne w Warszawie, Lublinie, 
Radzyniu Podlaskim.



52Dorota Optułowicz McQuaid

Dotyk bieli, 2019
serigrafia

70 x 100 cm
78 x 107,5 cm (z oprawą)

Épreuve d’artiste E/A I
ołówkiem: opis l.d.: Dotyk bieli, 

s.d.: E/A I serigrafia, 
sygn. p.d.: Optułowicz McQuaid ’19

Doktor habilitowany, prof. ASP w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem z grafi ki warsztatowej w pracowni prof. 
Rafała Strenta wraz z aneksem z malarstwa w pracowni 

prof. Janusza Przybylskiego w 1994. Prowadzi zajęcia 
w Pracowni Podstaw Grafi ki Warsztatowej na 

macierzystej uczelni od 2015. Jest stypendystką 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od początku związana 

z Międzynarodowym Triennale sztuk Grafi cznych 
im. Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT, gdzie pełni rolę 

asystentki Kuratora. Jest członkiem grupy artystycznej 
EUFORIS. Prowadzi Koło Naukowe „Spółdzielnie” na 
Wydziale Grafi ki. Brała udział w licznych wystawach 

krajowych i międzynarodowych.



53Krzysztof Pająk

Warszawa 2020, 2018
inkografia na papierze Canon OCE 

professional extra matt 180g
42 x 48 cm

57 cm x 77 cm (z oprawą)
edycja kolekcjonerska 2/4
sygn. na zadruku p.d.: 2/4 PK

ołówkiem, pod kompozycją: sygn. l.d.: Krzysztof Pająk,
opis s.d., geneza pracy p.d.: Replika obrazu z konkursu 

„Warszawa wraca na płótna mistrzów” z 2000 r.

Malarz, grafi k, projektant, fotograf. Ukończył Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem 

w pracowni projektowania grafi cznego prof. Romana Duszka 
i w pracowniach malarstwa prof. Jana Dziędziory i prof. Jacka 
Sempolińskiego w 2004). Współtwórca projektu komunikacji 
wizualnej dla szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (1985). Laureat 
Nagrody Talensa (2005) oraz jednej z trzech głównych 

nagród I Warszawskiego Festiwalu Fotografi i Arty-
stycznej WFFA’05 (2005). Autor 45 wystaw 

indywidualnych i ponad 350 wystaw 
zbiorowych.



54Jan Pamuła

Pole dyskretnych zmian
barwnych — 2018/2i, 2018
grafika cyfrowa na papierze

70 x 70 cm (druk),
80 x 80 cm (papier)

83 x 83 cm (z oprawą)
ołówkiem: data i opis l.d.,

edycja s.d.: A.P. II/X,
sygn. p.d.: Jan Pamuła

Rektor krakowskiej ASP w latach 2002–2008,
obecnie — profesor (od 2015 — profesor

emeritus). Uprawia malarstwo, grafi kę i media
elektroniczne. W 2014 Nagroda Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymał 
liczne nagrody, zwłaszcza za twórczość 

grafi czną. Jest członkiem „Grupy Krakowskiej”, 
wielokrotnym kuratorem oraz jurorem

wystaw i konkursów. Jego prace znajdują się 
m.in. w zbiorach polskich Muzeów 

Narodowych, w Victoria and Albert Museum
w Londynie; Albertinie w Wiedniu; Portland

Art Museum w Oregon; Muzeum w Bochum.



55Jan Pamuła

Pole dyskretnych zmian 
barwnych — 2019/15, 2019
grafika cyfrowa na papierze

70 x 70 cm (druk),
80 x 80 cm (papier)

83 x 83 cm (z oprawą)
ołówkiem: data i opis l.d.: 
2019 — Pole dyskretnych 
zmian barwnych 2019/15,

edycja s.d.: A.P. II/X, 
sygn. p.d.: Jan Pamuła



56Jerzy Panek
 (1918–2001)

Autoportret, 2000
pastel na papierze

30 x 21 cm
69 x 53 cm (z oprawą)

Malarz, grafi k — mistrz drzeworytu. Studia rozpoczął 
w 1937 w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie 

na Wydziale Grafi ki pod kierunkiem Andrzeja 
Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie 

okupacji kontynuował studia w Kunstgewerbeschule 
(do 1942). Po wojnie w latach 1945–1948 

kontynuował naukę na Wydziale Malarstwa ASP 
w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa 

Pronaszki. Był członkiem międzynarodowych 
stowarzyszeń twórczych m.in. XYLON. Wielokrotnie 

wystawiany i nagradzany: Złoty Medal na 
Międzynarodowym Triennale Grafi ki w New Delhi 

1971, Nagroda im. Jana Cybisa w 1988. 
Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych 

na całym świecie.

Dar Galerii Artemis



57Antoni Janusz Pastwa

bez tytułu, 1992
rysunek ołówkiem na papierze

61,5 x 40 cm
78 x 55 cm (z oprawą)

sygn. s.d.: Pastwa 92

Student na Wydziale Rzeźby w ASP w Warszawie 
w latach 1964–1970, najpierw w pracowni prof. 

Mariana Wnuka, później w pracowni prof. Stanisława 
Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970. Asystent, potem 

adiunkt w pracowni prof. Słoniny. Od 1981 prowadził 
pracownię kamienia. W 1992 został mianowany 

profesorem sztuk plastycznych. Od 1995 prowadzi 
pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki, od 2001 prowadzi 

pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby. Dziekan 
Wydziału Rzeźby na macierzystej uczelni. Członek 

Rady Programowej Centrum Rzeżby Polskiej 
w Orońsku. Wielokrotnie uczestniczył w pracach Jury 

ogólnopolskich konkursów rzeżbiarskich, 
niejednokrotnie pełniąc funkcję przewodniczącego. 
Opiekun artystyczny wielu realizacji przestrzennych.



58Jan Kanty Pawluśkiewicz

Wojna i Spokój, 2018
grafika żel-art

40 x 54 cm (w świetle oprawy)
59 x 73 cm (z oprawą)

w obszarze grafiki: opis l.d.: 
WOJNA i SPOKÓJ EGZ. AUTORSKI, 

sygn. i data p.d.: 
Jan Kanty Pawluśkiewicz 2018

Kompozytor muzyki fi lmowej i teatralnej. Przez wiele lat związany ze 
słynnym kabaretem Piwnica pod Baranami. Trzykrotnie nominowany 

do nagrody Fryderyka w kategorii Muzyka Poważna i Kompozytor 
Roku. Karierę artystyczną rozpoczął w 1967 jako jeden ze współ- 

założycieli kabaretu „Anawa”. W czerwcu 2005 otrzymał Laur Krakowa 
XXI Wieku, nagrodę przyznawaną wybitnym osobowościom, łączącym 

środowiska nauki, sztuki i biznesu. Od wielu lat pasję komponowania 
łączy z pasją malarstwa. Maluje w wymyślonej przez siebie technice 
żel-art, która jest również nazwą jego galerii autorskiej. Dotychczas 
swoje prace prezentował na 60 indywidualnych wystawach w kraju 

i za granicą. Mieszka w Krakowie oraz na Spiszu. 
„Żel-art to połączenie współczesnej ekstra-wagancji z konwulsywną

klasyką i obie te cechy są sobie bliskie. Żel-art umożliwia powstawanie 
niezwykle precyzyjnych kompozycji, oferuje niespotykaną 

w tradycyjnej technologii malarskiej skalę barw...”

Dar Galerii
Autorskiej Żel-Art 

Jana Kantego Pawluśkiewicza



59Anne Plaisance

Młodożeniec Blues, 2018
akryl na płótnie, biały atrament

11 x 11 cm i 5 x 5,5 cm
31 x 39 cm (z oprawą)

opis i sygn. na odwrociu

Maluje, tworzy instalacje, zdjęcia i wideo. Brała 
udział w ponad 100 wystawach 

międzynarodowych (USA, Europa, Azja), 
otrzymała wiele nagród i grantów w Stanach 

Zjednoczonych (Cambridge Arts Council,
Massachusetts Cultural Council). Brała udział 

w wystawach w Nowym Yorku (Grand Central
Library, National Association of Women Artists,

PIASA), w CICA Art Museum (Korea 
Południowa), Art Complex Museum (USA),

Attleboro Arts Museum, Fitchburg Art Museum. 
Anne Plaisance bierze regularnie udział 

w rezydencjach artystycznych (Vermont 
Studio Center w Stanach, Tomato Industrial 

Museum w Grecji, Do-So w Japonii). Jej prace
były pokazywane w Boston globe,

Harper’s Bazaar, Elle decoration, Artscope,
w TV i omawiane w radiu.



60Olga Prokop-Miśniakiewicz

Koszula z cyklu Trzepak Polski, 2018
olej na płótnie

100 x 80 cm
opis na odwrociu

Absolwentka warszawskiego Instytutu Edukacji 
Artystycznej APS (dyplom z wyróżnieniem 

w pracowni rzeźby prof. Macieja Zychowicza w 2016). 
Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na 

Wydziale Grafi ki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi w 2013. Absolwentka Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej oraz Faculty of Architecture 
University of Detroit. Zajmuje się malarstwem i rzeźbą 

— w swojej twórczości zwraca się ku człowiekowi, 
jego cielesności domagającej się spełnienia 

w rozkoszy i wiecznym święcie oraz duchowości, 
pragnącej postu i w poście szukającej spełnienia. 

Organizatorka wydarzeń artystycznych. Pisze o sztuce 
i o historii sztuki na blogu „Ogród rozkoszy”, 

dokumentuje ochockie trzepaki i podwórka.



61Hanna Rozpara

TB 01, 2020
akryl na płótnie

40 x 40 cm
sygn. i opis na odwrociu

Absolwentka Pracowni Druku Płaskiego ASP 
w Katowicach (2014); obecnie doktorantka na 

macierzystej uczelni. W swoich realizacjach 
artystycznych dąży do uzyskania obrazu 

pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady 
świadomości widza. Porusza szeroko rozumiany 

temat wojny, kamufl ażu, bezpostaciowości i zjawisk 
chaotycznych. Jej prace wystawiane były 

na 19 wystawach indywidualnych oraz na ponad 
80 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, 

m.in. w Bułgarii, na Taiwanie, w Portugalii.



62Małgorzata Rusiecka

Danse Macabre, 2019/2020
akryl na płótnie

80 x 100 cm
sygn. p.d.: Rusiecka (relief ), 

sygn., opis i pieczątka autorska
na odwrociu

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Politechniki 

Łódzkiej. Artystka, projektantka oraz pedagog. 
Na codzień zajmuje się malarstwem oraz 

wzornictwem przemysłowym. Tworzy 
minimalistyczne i wyraziste obrazy o głęboko 

symbolicznym znaczeniu. Na jej płótnach pojawiają 
się kobiece sylwetki często opowiadające historie 

zaczerpnięte z kultury i literatury. Jej prace były 
prezentowane na wystawach indywidualnych 

i zbiorowych. W lipcu 2019 została wyróżniona 
nagrodą Jury w konkursie ArtINPOST 

za projekt Paczkomatu.



63Joanna Rusinek

Wiosna, 2018
wydruk cyfrowy 

na papierze fakturowanym
29,7 x 21 cm

40,5 x 30,5 cm (z oprawą)
praca wykorzystana jako okładka 

do Magazynu Świątecznego Gazety 
Wyborczej (marzec 2018)

Ilustratorka, projektantka okładek płyt i książek, 
pisarka. Absolwentka krakowskiej ASP w Pracowni 
Filmu Animowanego u prof. Jerzego Kuci (dyplom 

w 2006). Wraz z Michałem Pawłowskim prowadzi 
studio grafi czne Kropka i Kreska. Jej ilustracje 

pojawiały się na łamach m.in. „Magazynu 
Świątecznego Gazety Wyborczej” i „Newsweeka”. Wraz 

z bratem Michałem Rusinkiem wydaje książki dla 
dzieci, do których tworzy autorskie ilustracje. Ich 

książka z 2009 Mały Chopin, przetłumaczona na 
kilkanaście języków, w 2011 zdobyła nagrodę Premio 

Samarelli. W 2018 w 31. edycji konkursu „Książka IBBY” 
Jaki znak Twój? Wierszyki na dalsze sto lat 

niepodległości, otrzymała tytuł Książki Roku.



64Marek Rużyk

Księżyc w żaglach, 2019
olej na płótnie

60 x 40 cm
63,5 x 43,5 cm (z oprawą)

sygn. l.d.: Rużyk 2019, 
opis na odwrociu

Absolwent Państwowego Liceum Plastycznego 
w Koszalinie. Zapraszam do mojego świata światła, 

koloru i wody. Natchniony pięknem morza i obrazami 
statków walczących z silnymi falami — często na tle 

dramatycznego nieba — kontynuuję tradycje 
malarstwa marynistycznego z okresu epoki 

romantyzmu.



65Kamil Sipowicz

Messalina, ok. 2000
odlew metalowy

28 x 16 x 8 cm

Absolwent Wydziału Filozofi i Chrześcijańskiej na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktor 

nauk humanistycznych w dziedzinie fi lozofi i (studia 
doktoranckie na Uniwersytecie Ludwika 

i Maksymiliana w Monachium, dyplom w 1982 oraz 
w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, dyplom w 1988). 
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Akademii 
Fonografi cznej ZPAV. Jest autorem ośmiu książek oraz 

siedmiu tomików poezji. Od kilkudziesięciu lat 
publikuje w czasopismach o tematyce muzycznej. 

Jest współwłaścicielem wytwórni muzycznej Kamiling 
Co, która zajmuje się dziedzictwem zespołu Manaam. 
Od lat siedemdziesiątych XX wieku jest aktywny jako 

plastyk, twórzy rzeźby w metalu i drewnie, grafi ki 
komputerowe oraz obrazy gwaszem 

i farbą akrylową. 



66Grzegorz Skrzypek

Pozujący koniostworek, 2004
olej na płótnie

46 x 38 cm
57 x 49 cm (z oprawą)

sygn. wewnątrz kompozycji: 
SKRZYPEK 2004, opis na odwrociu

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza 
Kunza na ASP w Krakowie. Członek ZPAP 

i dąbrowskiej grupy artystycznej „GOŁONÓG”. 
Nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół 

Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Tworzy malarskie 
i rysunkowe przedstawienia „Koniostworów”.



67 Marek Sobczak

Z cyklu Egipt, Błękitne wzgórza
 (wersja mała), 2020

akryl na tekturze
17 x 23 cm

31 x 37 cm (z oprawą)
opis na odwrociu

W latach 1984–1990 studiował w PWSSP (obecnie 
Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu (dyplom 

z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki). 
Współtwórca intermedialnej grupy SDS. W 2018 

odznaczony medalem Gloria Artis. Prace w zbiorach 
m.in.: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej 
im. Siergieja Diagilewa w Sankt Petersburgu, 

w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. 
Brał udział w ponad dwustu wystawach 

indywidualnych, grupowych i zbiorowych.



68Anna Stawowczyk

W poszukiwaniu energii, 2017
olej na płótnie

81 x 100 cm
sygn. p.d.: A. Stawowczyk 2017, 

opis na odwrociu

W 2016 ukończyła Wydział Malarstwa na warszawskiej 
ASP w pracowni prof. Stanisława Baja oraz w pracowni 

Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych 
prof. Jacka Dyrzyńskiego. Dyplom wyróżniony 

II nagrodą Ewy Tomaszewskiej. Od 2013 prowadzi 
aktywną działalność wystawienniczą.



69Rafał Strent

Stary polder reński, 1975
akwaforta, akwatinta barwna na papierze

63,5 x 49,5 cm (format matrycy),
73,5 x 56,5 cm (format papieru)

81 x 61 cm (z oprawą)
odbitka unikatowa

opis l.d.: STARY POLDER REŃSKI/ akwaforta 
i akwatinta, s.d.: odbitka unikatowa, 

p.d.: RAFAŁ STRENT 1975/ RAFAŁ STRENT IMP. 

Malarz, grafi k, rysownik urodzony na Wołyniu. Absolwent
warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa w pracowni

prof. Aleksandra Kobzdeja — dyplom z aneksem z grafi ki
warsztatowej u prof. Haliny Chrostowskiej (dyplom

w 1972). Od 1972 roku pracuje jako wykładowca ASP.
Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju

i zagranicą. Uczestnik około 300 krajowych i zagranicznych
wystaw zbiorowych. Laureat licznych nagród i wyróżnień,
m.in. w Pokonkursowej Wystawie Malarstwa Musée 2000

(Luksemburg 1971), Międzynarodowym Grand Prix Sztuki
Współczesnej (Monte Carlo 1979).



70Joanna Szumska

Trattoria, 2018
technika mieszana

100 x 130 cm
sygn. s.d.: Joanna Szumska

Pracowała w pracowni scenografi cznej Teatru Baj. 
Zajmowała się projektowaniem grafi cznym 

i projektowaniem wnęrz, jednak malarstwo pozostało 
jej naturalnym środkiem wyrazu. „Najpiękniejsze 

abstrakcje i najbardziej fantastyczne kompozycje 
tworzy natura. Każdy jej element to doskonałość. 

Kiedy stoję przed białym płótnem pierwsze do głowy 
przychodzą mi kolory. To one prowadzą mnie do 

ostatecznej formy, którą przybierze obraz.” 
Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych 

i zbiorowych w kraju i zagranicą m.in. w Warszawie, 
Florencji, Rzymie, Scottsdale (Arizona, USA).



71Jan Tarasin
 (1926–2009)

bez tytułu, 
koniec lat dziewięćdziesiątych XX w.

serigrafia na papierze
38 x 27 cm

71 x 51 cm (z oprawą)
odbitka nienumerowana

sygn. p.d.: Jan Tarasin

Malarz, grafi k, teoretyk sztuki. Studiował na ASP 
w Krakowie (1946–1951) w pracowniach malarstwa 
prof. Zygmunta Rudnickiego, Zbigniewa Pronaszki 

i Wacława Taranczewskiego oraz w pracowniach 
grafi ki prof. Andrzeja Jurkiewicza i Konrada 

Srzednickiego. Jako student zadebiutował na 
I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w latach 

1948–1949. Podjął pracę pedagogiczną 
w warszawskiej ASP w 1974, a w latach 1987–1990 

był rektorem tej uczelni. Laureat m.in. Nagrody 
im. Jana Cybisa w 1984. Odznaczony Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
(1997) i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis” (2005).



72Stanisław Tomalak

Fragment 528
z cyklu Niebo i ziemia,

2019/2020
akryl, technika własna

na płótnie
50 x 60 cm

sygn. l.d.: S. J. A. Tomalak,
sygn., opis i data na odwrociu

Od 1975 zajmuje się działalnością
plastyczną. Od 2011 członek Związku

Polskich Artystów Plastyków. Przez
szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo

pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt
zbliżony do realizmu fantastycznego. Od

2000 coraz częściej skłania się w stronę
abstrakcji. Nieustannie eksperymentuje,

stosując oprócz tradycyjnych metod
autorskie techniki i technologie. Obrazy

nazywa Fragmentami z przypisanymi im
kolejnymi numerami. Brał udział w wielu

biennale sztuki, od malarstwa do
tkaniny. Ma na koncie wiele wystaw

w kraju i za granicą, m.in. w Galeria DOK 
Brzeg Dolny, Galeria Awangarda we
Wrocławiu, warszawskiej Królikarni.



73Anna Wątróbska-Wdowiarska

Maria Skłodowska-Curie, 1998
brąz lany

20 x 27 cm (z postumentem)
sygn. na rewersie: ABW

egzemplarz nr 2 rzeźby, która zajęła
I miejsce w konkursie ogłoszonym przez

Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie —
w Hołdzie i Warszawską ASP z okazji

100. rocznicy odkrycia radu
(medal bity, 1996)

Rzeźbiarz-medalier. Absolwentka warszawskiej ASP:
specjalizacja w dziedzinie medalierstwa w pracowni prof.

Zofi i Demkowskiej, dyplom w pracowni prof. Stanisława
Słoniny w 1987. Uzyskała stypendium Ministra Kultury

i Sztuki za rok 1986/1987. Praca dyplomowa nagrodzona
medalem im. prof. Mariana Wnuka. Lane i bite medale

znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w kraju
i za granicą. W swojej twórczości realizuje płaski relief 

oraz przestrzenne formy rzeźbiarskie — od małej
formy po monument.



74Joanna 
Wiszniewska-Domańska

Pejzaż z czerwonym jabłkiem, 
2019

grafika, technika własna
24 x 35 cm

41 x 51 cm (z oprawą)
edycja 3/50

opis l.d., sygn. i data p.d.: 
J. Wiszniewska-Domańska 2019 r.

Urodzona w Łodzi. Tutaj pracuje i mieszka. 
Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk 
Plastycznych im. W. Strzemińskiego) w 1972 roku 

w pracowni prof. Stanisława Fijałkowskiego. 
Twórczość w zakresie rysunku, grafi ki, książki 

artystycznej, teatru plastycznego. Tworzy obiekty 
przestrzenne, do których inspiruje się 

człowiekiem i jego wnętrzem. Prace w zbiorach 
państwowych i kolekcjach prywatnych w kraju 

i za granicą, m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum 

w Couvin (Belgia). Jest profesorem Wyższej 
Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.



75Joanna 
Wiszniewska-Domańska

Przed spotkaniem, 2019
grafika, technika własna

27 x 37 cm
41 x 51 cm (z oprawą)

edycja 12/50
opis l.d., sygn. i data p.d.: 

J. Wiszniewska-Domańska 2019 r.



76Joanna 
Wiszniewska-Domańska

Sen o wyjściu z labiryntu, 2019
grafika, technika własna

28 x 38 cm
41 x 51 cm (z oprawą)

edycja 12/50
opis l.d., sygn. i data p.d.: 

J. Wiszniewska-Domańska 2019 r.



77Sandra Witkowska

obraz z cyklu Pomiędzy, ok. 2012
akryl, technika własna na płótnie

80 x 80 cm
81 x 81 cm (z oprawą)

opis na odwrociu

Artystka urodzona w Warszawie. Absolwentka 
Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu (dyplom w 2011 
w pracowni dr hab. Anny Tyczyńskiej, 

prof. UAP). Artystka opracowała swoją własną, 
nietypową technikę. Jej obrazy tworzone są 

za pomocą patyków. Inspiruje się naturą, która 
jest dla niej początkiem transformacji. Jej 
obrazy znajdują się w licznych kolekcjach 

prywatnych. Były również prezentowane na 
wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, 

m.in. w Warszawie w Galerii Stara Prochownia, 
w Galerii Fundacji Foksal.



78Mariusz Woszczyński

Pejzaż południowy, 2019
akryl na płótnie

81 x 65 cm
opis na odwrociu

Studia na ASP w Warszawie, dyplom na Wydziale 
Malarstwa (1990), od 1996 pracuje na Wydziale 

Rzeźby, obecnie prowadzi pracownię rysunku 
i malarstwa, profesor zwyczajny.



79Dominik Woźniak

bez tytułu, 2019
olej na płótnie

42 x 34 cm
sygn. l.d.: „D.W. 2019/13. VII”

Ukończył Wydział Malarstwa i Grafi ki ASP w Łodzi. 
Dyplom obronił w pracowni technik 

drzeworytniczych oraz w pracowni rysunku 
prof. Andrzeja Mariana Bartczaka. W swoich 

obrazach przedstawia tradycje narodowe, 
obrzędy i zwyczaje, zarówno dawnej, 

jak i współczesnej Polski.



80Monika Wójtowicz

Na bazie pióra, 2018
olej na płótnie

70 x 100 cm
sygnet autorski wewnątrz kompozycji

sygn., opis literacki i sygnet autorski 
na odwrociu

Artystka działająca również pod pseudonimem 
Karmica. Pochodzi z małej miejscowości na 

Podkarpaciu — Rzeczycy Długiej. Artystka wizualna, 
zajmuje się malarstwem, live painting, body painting, 

performance, charakteryzacją, modą, video-art 
i custom made. Absolwentka Uniwersytetu 

Warszawskiego na kierunku Edukacja artystyczna 
i medialna. W 2013 ukończyła z wyróżnieniem Wyższą 

Szkołę Artystyczną z dyplomem u prof. Andrzeja 
Macieja Lubowskiego na kierunku Malarstwo 

w scenografi i i aneksem z malarstwa u prof. Łukasza 
Korolkiewicza. Artystka objęta patronatem Artistic 

Guarantee of Art Imperium, ma na swoim koncie 
wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych 

oraz liczne performance.



81Franek Xawery

Scena
uwielbienia rodzajowego, 

2018
olej na płótnie

50 x 50 cm
sygn. wzdłuż p.d. krawędzi: 

Franek Xawery
opis literacki na odwrociu

„Jestem najszczęśliwszą osobą na 
świecie, bo urodziłem się dla sztuki 

i kultury. Maluję aby ukazać jak ważne są 
myśli. Uwielbiam oświecenie 

renesansowego człowieka, lecz 
w świetle baroku. Jestem absolwentem 
ASP w Warszawie, oraz stypendystą na 

Uniwersytecie Pais Vasco w Bilbao. 
Zapraszam na dobrą kawę do mojej 

pracowni, jak zawsze będzie miło!”



82Artur Zienko

Zapraszamy —
tylko bez agresji, 2019

olej na płótnie
90 x 120 cm

94 x 123,5 cm (z oprawą)
sygn. l.d. wewnątrz

kompozycji: ZIENKO,
sygn. na odwrociu:

ARTUR ZIENKO

Absolwent Liceum Sztuk 
Plastycznych w Krakowie oraz

Instytutu Sztuki UP w Krakowie.
Pedagog, od 29 lat uczy

projektowania odzieży i stylizacji
ubiorów. Jego twórczość

malarska charakteryzuje się
ekspresją i bogactwem

stosowanych barw, często
w zaskakujących zestawieniach.



83Andrzej Żurek

Światy równoległe
 z cyklu Przestrzenie, 2014

technika własna
80 x 80 cm

sygn. i opis na odwrociu

Dyplom z wyróżnieniem w 1991 roku, pod kierunkiem 
prof. Zbigniewa Bednarowicza, uzyskał w Pracowni 
Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w PWSSP 

w Poznaniu. Dwukrotny laureat Konkursu UMBERTO 
organizowanego przez fi rmy Stabilo i Pebeo na 

Międzynarodowych Targach Sztuki INTERART 
w Poznaniu w 1988 i 1989 roku. Laureat „L’Art en 

Europe” — Participation à l’exposition — EUROP’ART 
w 1997 w Nice, gdzie otrzymał pierwszą nagrodę za 

temat: Martwa Natura. W macierzystej uczelni 
prowadził zajęcia w Pracowni Malarstwa 

w Architekturze i Urbanistyce, prowadził również 
Pracownię-Warsztat Technik Klasycznych Malarstwa, 

Rysunku i Grafi ki. Działalnością dydaktyczną zajmował 
się latach 1989–2001 pracując w ASP i Wyższej Szkole 

Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Obecnie prowadzi 
Galerię „a2”. Założyciel i lider Poznańskiej 

Grupy Artystycznej 4ARP+1.



Regulamin XVI Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”

1.  Organizatorem XVI Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród 
Nadziei” z siedzibą przy ul. Makolągwy 21 m. 1, 02-811 Warszawa.

2.  Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach 
działalności statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji zdrowia „Ogród Nadziei”.

3.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorowi przez ich właścicieli, a ponadto nie są objęte jakimkolwiek postępowa-
niem sądowym i administracyjnym oraz nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

4.  Organizatorzy aukcji gwarantują zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.  Oświadczenia i poprawki ogło-
szone w czasie sprzedaży uzupełniają katalog. Organizatorzy zapewniają rzetelny opis katalogowy powierzonych na aukcje dzieł sztuki.

5.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą w wysokości 400 PLN (z wyjątkiem obiektów zaznaczonych). 
Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. Do udziału w licytacji może zostać zare-
jestrowana osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem otrzymania numeru licytacyj-
nego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego przed aukcją w siedzibie organizatora, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem 
na adres offi  ce@oksanabagriy.pl lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer +48 500 777 240.

   Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 8%.

6.  Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji zlecenie z limitem ceno-
wym. Ta maksymalna kwota JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przed-
stawiciel organizatorów licytacji.

7.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu 
organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział 
upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji.

   Organizator może odmówić udziału w licytacji telefonicznej, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne.



 8.  Akcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę — Aukcjonera. Licytacja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez 
Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji.

 9.  Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN do 2000 PLN, 200 PLN do 5000 PLN, 500 PLN powyżej 5000 PLN. Powyżej kwoty 
10 000 PLN Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 1000 PLN.

10. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

11. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

12.  Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna–sprzedaży została zawarta, a nabywca 
jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w terminie ustalonym przez regulamin.

13.  Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w wymie-
nionym terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na XVI Aukcji Chary-
tatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” to: płatność gotówką lub kartą podczas Aukcji w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, lub 
po Aukcji przelew bankowy na konto Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na rachunek bankowy:

    Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813

14. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

15.  Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem 
faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić za-
kupiony obiekt, a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę 
poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

16.  Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fi zyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo 
do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

17.  Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio 
po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.

18. Wszelkie informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 500 777 240.








