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Stanisław BAJ (ur. 1953)
Rzeka Bug, 2018
olej, płótno; 40 x 100 cm;
sygn. l. d.: S. Baj;
sygn. i dat. na odwrocie: Stanisław Baj / Rzeka Bug / 2018.

cena wywoławcza:

2

1 000 zł

Twórca głęboko osadzony w naturze i kulturze rodzinnego Podlasia. Jego
obrazy, szczególnie cykle przedstawiające matkę malarza, chłopów,
sąsiadów, a wcześniej także sceny rodzajowe z życia wsi, osiągnęły wymiar
ponadregionalny i nabrały znaczenia uniwersalnego opisu kultury życia na
wsi – jak zauważył w jednym z pierwszych opracowań monograficznych
o Baju antropolog kultury wsi polskiej Roch Sulima. Obecnie malarz skupia
się na obrazach rzeki Bug, których liczne cykle często prezentuje na
wystawach w kraju i zagranicą. W ujęciu Baja rzeka z całym spektrum
kolorów, świateł i materii staje się symbolem upływu czasu, przemijania,
ale też pierwotnej organicznej siły dającej życie i śmierć. Malarz urodził się
w roku 1953 w Dołhobrodach. Na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP
studiował u Michała Byliny i Jacka Sienickiego, dyplom z wyróżnieniem
zrealizował u Ludwika Maciąga, u którego był od 1978 roku asystentem.
Prorektor ASP dwóch kadencji. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa
na macierzystym wydziale. Profesor zwyczajny.
(A.W.)
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Andrzej BANACHOWICZ
Balans, 2017
druk cyfrowy, dibond; 40 x 30 cm;
sygn. śr. d.: [stempel autorski];
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Andrzej
BANACHOWICZ / Tytuł: "BALANS" / 2017 rok /
47 x 37 cm / Dibond / aluminium.

cena wywoławcza:

900 zł

W latach 1973-78 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni
Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw prof.
Witolda Gyurkovicha. Od 1992 Kierownik II Pracowni Tkaniny
Artystycznej na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. Obecnie prowadzi X Pracownię Rzeźby w Katedrze
Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Profesor tytularny.
Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej oraz
obiektach z blachy, gliny, granitu, skorup, ceramiki, szkła i grafiki
cyfrowej.
Wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych
w kraju i zagranicą. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.
Wybrane wystawy: Student - Joint Oil Paiting Exhibition by Professor
Ming - Ying Huang and His Students, Tajpei Memoriał Hall/ National
Memorial Center, Tajwan,2017; Ład i Ekspresja, Polska, Łódź, Galeria L,
2017; Midosuji Art 2017, Japonia, Osaka, Galeria Midosuji Art., 2017;
Eko Materia, Międzynarodowa Wystawa Malarstwa i tkaniny
artystycznej, Gdańsk-Oliwa, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Muzeum
Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie.
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Elżbieta BANECKA (ur. 1965)
Fragment ogrodu z Ryonaji z Kyoto, 2018

(A.W.)

olej, akryl, płótno; 46 x 55 cm;
sygn. i dat. p. d.: 18 / Elżbieta Banecka;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: fragment ogrodu
z Ryonaji / z Kioto / Elżbieta Banecka / 2018 / olej + akryl.

cena wywoławcza:

4

Malarka, graficzka i scenografka. Ma na koncie liczne nagrody za prace
projektowe i graficzne. Obecnie jej aktywność twórcza koncentruje się na grafice
artystycznej, grafice projektowej (jest m.in. autorką projektów wielu okładek
albumów muzycznych, takich wykonawców jak: Andrzej Zaucha, Jonasz Kofta,
Perfect), malarstwie oraz książce artystycznej. Prace Elżbiety Baneckiej znajdują
się w zbiorach wielu muzeów, galerii i w kolekcjach prywatnych. Elżbieta
Banecka ukończyła Wydział Malarstwa ASP w Warszawie, na którym studiowała
w latach 1985–1991. Dyplom zrealizowała w pracowni Jana Tarasina. Jest
profesorem tytularnym. Pracuje na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie,
gdzie prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru.

1 000 zł

Obraz powstał pod wpływem fascynacji ogrodami Ryoanji w kompleksie świątyń
w Kyoto w Japonii. Na przestrzeni lat został zrealizowany cały cykl prac na ten
temat. Prezentowany obraz jest kontynuacją serii.
Elżbieta Banecka

Rzeźbiarz, malarz, grafik, scenograf, teoretyk sztuki, pedagog.
Pierwszymi nauczycielami byli Józef Berdyszak - ojciec, rzeźbiarz
i prof. Jan Wroniecki - grafik, malarz. Studia artystyczne odbył w latach
1952-1958 w obecnym UA w Poznaniu, które ukończył dyplomem
z zakresu rzeźby u prof. Bazylego Wójtowicza. Z uczelnią tą - od 1965
roku - związana była także działalność pedagogiczna artysty.
Prace powstałe w okresie studiów, dyplom, poszukiwania z zakresu
malarstwa i grafiki, a także inspiracje historyka sztuki Krzysztofa
Łubieńskiego oraz współpraca z teatrami poznańskimi zapoczątkowały
wszystkie charakterystyczne nurty twórczości artysty. Artysta w swej
różnorodnej twórczości koncentrował się na stworzeniu za pomocą
malarstwa, grafiki i rzeźby syntezy i prostoty formy czego wyrazem są
kompozycje o charakterze abstrakcyjnym, rzeźby i instalacje z myślą,
aby połączyć je integralnie z otoczeniem oraz odbiorcą - widz był jego
aktywnym uczestnikiem. W kontekst kreacji i odbioru dzieła autor
włącza także rozważania z zakresu filozofii, co odzwierciedlają teksty
z zakresu teorii dzieła sztuki będące formą manifestu artystycznego.
Autor wielu scenografii i akcji parateatralnych o charakterze
happeningów. Prace swoje prezentował prawie na całym świecie
i znajdują się one w wielu znaczących kolekcjach w kraju i zagranicą.
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Jan BERDYSZAK (1934-2014)
Apres passe-partout, 2004
akryl, papier; 77,5 x 77 cm.

cena wywoławcza:

1 000 zł
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Marcin BERDYSZAK (ur. 1964)
Z cyklu: Złudzenie optyczne jako zniewolenie, 2017
technika własna (metal, plastik); 92 x 90 x10 cm.

cena wywoławcza:

6

1 000 zł

Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni
prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja
Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku
związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu a obecnie Uniwersytetem Artystycznym. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań
Przestrzennych. W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji
Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję
Prorektora ds. .studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu w latach 2008-2016. Członek Stowarzyszenia
Artystyczno - Edukacyjnego ,,Magazyn”, którego jest współzałożycielem
wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem
Nowakiem. Zajmuje się instalacją, malarstwem, obiektem, rysunkiem.
Swoje prace prezentował na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Bułgarii, Hiszpanii,
Węgrzech, Czechach, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Szwajcarii,
Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie, Ukrainie, Rosji, Bośni i Hercegovinie
i USA. Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących
edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich
w kraju i zagranicą.
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Agnieszka CIEŚLIŃSKA-KAWECKA
(ur. 1964)
Hipolita, 2017
kolaż, akwaforta, akwatinta, szablon, karton;
100 x 70 cm.

cena wywoławcza:

700 zł

Uprawia twórczość przede wszystkim w zakresie grafiki warsztatowej,
także malarstwa i rysunku. Wielokrotnie nagradzana podczas
konkursów graficznych. Szczególnie zwraca uwagę nagroda
honorowa im. prof. Janusza Przybylskiego, przyznana Agnieszce
Cieślińskiej-Kaweckiej za pracę Trzecia postać, w której obecne są
echa twórczości tego znakomitego profesora, z którym Autorka
wchodziła nie raz w ożywiony dialog artystyczny. Artystka znana jest
z figuratywnych grafik, w których pojawiają się sylwety zawieszonych
na linkach niczym marionetki, poprzecinanych wykrojami krawieckimi,
postaci. Perfekcyjnych, atrakcyjnych wizualnie, wykonywanych
tradycyjnymi metodami grafiki warsztatowej. Graficzka urodziła się
w Grodzisku Mazowieckim w 1964 roku. Jest absolwentką Wydziału
Grafiki warszawskiej ASP, którą ukończyła w 1991 roku z wyróżnieniem w pracowni grafiki Rafała Strenta. Działała w grupie
artystycznej Kwartet Graficzny PAKT. Obecnie prowadzi pracownię
w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Prezes Fundacji Stypendium i Nagrody im. T. Kulisiewicza. Profesor zwyczajna.
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(A.W.)
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Antoni CYGAN (ur. 1964)
Pejzaż, 2018
akryl, deska; 40 x 50 cm.

cena wywoławcza:

8

1 000 zł

Studiował na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1988 roku,
w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury oraz w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Kowalskiego.
Od 1992 pracuje w macierzystej uczelni, obecnie prowadząc Pracownię
Rysunku dla studentów lat II-V. W roku 2003 uzyskał stopień doktora
habilitowanego, a w 2013 tytuł profesora. Dwukrotnie został wybrany
rektorem uczelni w kadencjach 2012-2016, 2016-2020, w drugiej pełniąc
również funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni
Artystycznych.
Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, między innymi w Zabrzu,
Katowicach, Gliwicach, Lyonie, Helsinkach, Londynie, Opawie (Czechy).
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. m.in.
w Katowicach, Krakowie, Ronneby (Szwecja), Hassel (Belgia), Londynie,
Glasgow (Szkocja).
Jest autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej, w świątyniach w Zabrzu,
Gliwicach, Licheniu oraz w Suzuka (Japonia).
Zajmuje się również projektowaniem wnętrz kościołów (m.in. Kompleksowy projekt wnętrza, ołtarze oraz malarstwo w kościele Św. Pawła
Apostoła w Zabrzu, Kościół Św. Urbana w Paniówkach, Kaplica Domu
Księży emerytów w Katowicach, Katedra Chrystusa Króla w Katowicach,
Kaplica Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach).
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Mateusz DĄBROWSKI (ur. 1980)
Bujka, 2017
olej, technika własna, płótno; 50,5 x 33 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: MATEUSZ
DĄBROWSKI / "BUJKA" 2017.

cena wywoławcza:

700 zł

Mateusz Dąbrowski studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Obronił doktorat i pracuje na macierzystej
uczelni, w Pracowni nr 6.
Uczestniczy w Sympozjach Radziejowickich, organizowanym przez
Bożenę Kowalską, był uczestnikiem rezydencji artystycznej w Gutersloh
w Niemczech w 2008 r., był nominowany do nagrody Paszportu
Polityki w 2010 r., otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowe
Biennale Grafiki na Tajwanie w 2010 r., Grand Prix Młodej Grafiki
Polskiej na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w 2009 r.,
otrzymał stypendium Młodej Polski w 2015 r., Nagrodę Prezesa Rady
Ministrów za pracę doktorską w 2010.r, pierwszą nagrodę
ufundowaną przez firmę Siemens w 2005 r., półroczne stypendium
Ministerialne w 2010 r.
Mateusz Dąbrowski tworzy obiekty i instalacje przestrzenne, zajmuje
się też malarstwem, grafiką artystyczną i projektową. Jego abstrakcyjne
obiekty, otwierają się na różne poziomy interpretacyjne. Koncentruje
się wokół rzeczywistości nie zauważanej, realności nielogicznej,
bezprzedmiotowości, środowiska. Interesuje się zjawiskami takimi jak:
czas, ruch, materia. W jego pracach nie ma jednoznaczności, zajmują
go bardziej pytania niż odpowiedzi. Materiały, których używa, mają
swoje znaczenie. Tworzy formy, których ideą jest wykraczanie poza
ich materialność, a nierzadko interaktywny charakter dzieł jest
kluczowy do współtworzenia znaczenia i sensu.
Dąbrowskiego interesuje teoria ciągłego ruchu, powodującego
nieustanną zmianę, zdeterminowany ewolucjonizm. Swoje rzeźby
wprowadza w ruch symultaniczny z minimalistyczną powtarzalnością,
parafrazując pracę żywego organizmu.
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Mirosław DUCHOWSKI (ur. 1948)
Sen (2), z cyklu: Sny, 1998/99
akryl, polioctan vinylu, kolaż, karton; 70,5 x 51 cm
(w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d. Duch 99;
na odwrocie oprawy powtórzona sygnatura oraz
opis: "sen(2)" 1999.

cena wywoławcza:

009
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1 000 zł

Duchowski jest artystą wielu skal i dziedzin. U progu kariery zaprojektował
fasadę Narodowego Banku Polskiego na Placu Powstańców Warszawy (…).
Jako malarz jest abstrakcjonistą o upodobaniach strukturalnych, nie
unikającym (…) odniesień politycznych (cykl gwaszy „Alfabet wojenny”
z 1982 roku, inspirowany napisami na murach). Tworzył instalacje i z rzadka
performance. Uczestniczył w międzynarodowym ruchu kontynuatorów myśli
i praktyki konstruktywistycznej (…). Tak opisała sylwetkę twórczą Mirosława
Duchowskiego historyk sztuki Maryla Sitkowska. Można jeszcze dodać
wiele innych aktywności twórczych tego artysty. W 1989 roku
zorganizował pierwszą w kraju międzynarodową wystawę sztuki
ekologicznej. Od wielu lat jest niekwestionowanym autorytetem na polu
sztuki w przestrzeni publicznej i dyrektorem instytutu zajmującego się taką
problematyką, działającego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.
Pracował nad wystrojem wnętrz stacji warszawskiego metra. Wcześniej
w latach 80. był artystą bardzo aktywnym w ramach nieformalnej grupy
twórczej, skupionej wokół pracowni Ryszarda Winiarskiego, u którego
wówczas Duchowski był asystentem. Brał też udział w działaniach
artystycznych Grupy21 skupionej pod koniec lat 80. wokół Galerii Studio.
Urodzony w 1948 roku w Gdańsku. Ukończył Malarstwo na warszawskiej
ASP w 1973 roku. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w pracowni
Michała Byliny oraz aneks z malarstwa w architekturze u Jacka Sienickiego.
Był prorektorem ASP w Warszawie w latach 1990–1993. Prowadzi
Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa.
Profesor zwyczajny.
(A.W.)

Wieloletni pedagog i dwukrotnie dziekan Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz dwukrotnie prorektor
ASP w Warszawie w latach 1999–2005. Profesor zwyczajny. Jacek
Dyrzyński zaproponował własną malarską interpretację procesu
transformacji światła, barwy, przestrzeni i materii: faktury i reliefu,
w obraz malarski. Stworzył indywidualną syntezę elementarnych
cząstek malarstwa pozbawionych jakichkolwiek relacji semantycznych.
Postawił na tworzenie układów elementów wyłącznie plastycznych,
których odbiór odbywa się na fali rezonansu sensualnego z wyłączeniem odniesień treściowych. Na skutek tej radykalnej decyzji
artystycznej powstało malarstwo, w którym Jacek Dyrzyński odsłania
niezwykłe bogactwo zależności plastycznych, jakie zachodzą
pomiędzy barwami, światłem, formami i przestrzenią. Jacek Dyrzyński
urodził się w 1946 roku w Sochaczewie. Studiował na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1966–
1972. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Aleksandra
Kobzdeja, aneks z grafiki zrealizował w pracowni prof. Haliny
Chrostowskiej, ale swoją karierę akademicką związał z prof.
Romanem Owidzkim i jego Pracownią Kompozycji Brył i Płaszczyzn.
Aktualnie jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie.
(A.W.)
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Jacek DYRZYŃSKI (ur. 1946)
Refleksy, z serii: Interferencje, 2017
akryl, listwa, płyta, bambus; 50 x 50 x 4 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: GÓRA / REFLEKSY / Z SERII INTERFERENCJE / 50 x 50 CM / LISTWY, PŁYTA, BAMBUS AKRYL / JACEK
DYRZYŃSKI / 2017.

cena wywoławcza:

1 000 zł
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Joanna GOŁASZEWSKA (ur. 1961)
Akt, z cyklu: Postacie, sylwetki, akty, 2011
monotypia, papier;
84,5 x 65 cm (w świetle oprawy);
sygn., dat. i opisana u dołu: "Akt" 2011 Monotypie
JGołaszewska (ołówkiem).

cena wywoławcza:

011
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1 000 zł

Malarka i rysowniczka. Jej tematy to pejzaż, martwa natura, uproszczone
głowy-portrety, różne fragmenty rzeczywistości. Dopracowała się
własnego charakterystycznego stylu. W jej ujęciu motywy malarskie są
malowane rozlaną, labilną plamą koloru, która zaciera precyzję kształtu
formy, zostawiając refleksyjne, sensualne wrażenie jej obecności.
W ostatnim okresie często wraca do tematyki pejzażu kresowego, m.in.
w cyklu Wołyń. Urodziła się w 1961 roku w Warszawie. Studiowała na
Malarstwie w warszawskiej ASP. W roku 1988 zrealizowała dyplom u Jacka
Sienickiego, a z tkaniny u Wojciecha Sadleya. Obecnie prowadzi pracownię
rysunku dla pierwszego roku studiów na Wydziale Malarstwa. Jest doktorem habilitowanym na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
(A.W.)
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Aleksandra JANIK (ur. 1971)
Imperfect Beauty, 2016
DigitalPrint, papier archiwalny; 70 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Aleksandra
Janik / "Imperfect Beauty", 2016 / digital printing
on archival paper.

cena wywoławcza:

500 zł

Absolwentka Wydziału Grafiki wrocławskiej ASP. Dyplom w Pracowni
Grafiki Artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej w 1996 roku.
Stypendystka DAAD Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig,
Niemcy w latach 1996/1997.
Od 2010 roku prowadzi pracownię Pracowni Druku Cyfrowego
i Technik Eksperymentalnych na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Zajmuje się grafiką, fotografią, projektowaniem graficznym.
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Prot JARNUSZKIEWICZ (ur. 1977)
Z cyklu: Perfectly Happy People, 2010
fotografia barwna, papier fotograficzny, dibond, plexi; 53 x 80 cm.

cena wywoławcza:

14

600 zł

Fotografik, filmowiec, reżyser światła i projekcji wideo w spektaklach
teatralnych. Prot Jarnuszkiewicz wyróżnia dwie dziedziny aktywności
twórczej, w których się wypowiada. Pierwszą jest fotografia artystyczna,
którą często prezentuje na wystawach w kraju i za granicą. Drugim polem
jest współpraca z teatrami, dla których zrealizował prawie trzydzieści
projektów reżyserii światła. Od 2007 roku Jarnuszkiewicz współpracował
z takimi teatrami jak: Teatr Rozmaitości, Teatr Wielki, Teatr Narodowy
w Warszawie, Teatr Nowy w Poznaniu czy Teatr im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie. Bierze też udział w licznych inicjatywach krzewienia kultury
wizualnej. Urodził się w Warszawie w 1977 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Studiował też
fotografię na tymże wydziale. Pracuje na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie
prowadzi Pracownię Narracji Fotograficznej. Obecnie jest dziekanem tego
wydziału kadencji 2016-2020. Profesor zwyczajny.
(A.W.)

Michał Jędrczak (YA) w latach 1974-1979 studiował na ASP w Warszawie gdzie uzyskał dyplom w1979 roku a następnie stopień
doktorski w 2005 r. Początki pracy twórczej to czas Karnawału 198081, wówczas zaczął malować gwasze, które można określić, jako
prezentujące tematy symboliczne plastycznie przedstawiane w sposób
realistyczny. Prace były prezentowane na wystawach indywidualnych
w latach 80. i 90. W połowie lat dziewięćdziesiątych poświęcił się
niemal całkowicie grafice użytkowej projektując książki, plakaty
i reklamę. Od 1999 roku wykłada typografię na Wydziale Grafiki ASP
w Warszawie. Po 2000 roku ponownie malarstwo i rysunek stały się
głównym polem aktywności twórczej artysty. Tematem prac (olej na
płótnie, tempera i pastel na papierze) jest rzeczywistość jak i motywy
nieprzedstawiające.

014

014

Michał JĘDRCZAK (ur. 1955)
Pejzaż XX, 2012
tempera, karton; 50 x 60 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d.: XX 2012 [umieszczony w kole napis] / okrągły stempel autorski z napisem wokół: MICHAŁ JĘDRCZAK ze znakiem
autorskim po środku / pejzaż XX.

cena wywoławcza:

100 zł
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015

015

Wiktor JĘDRZEJEC (ur. 1961)
Upadek, 2018
czarny tusz, pędzel, papier; 52 x 100,5 cm (w świetle oprawy).

cena wywoławcza:

16

500 zł

Grafik warsztatowy i projektowy, rysownik i malarz. Współpracował z wieloma renomowanymi wydawnictwami książkowymi: PIW-em, Wydawnictwem MON, Editions Spotkania Twój Styl, Epoka. Projektował materiały
reklamowe miedzy innymi dla Cepelii oraz dla Węgierskiego Instytutu
Kultury. Tworzy również autorskie cykle grafik warsztatowych. Wiktor
Jędrzejec urodził się w 1961 roku w Przeworsku. Studiował na Wydziale
Grafiki warszawskiej ASP w latach 1981–1986. Dyplom z projektowania
graficznego zrealizował u Macieja Urbańca. Po ukończeniu studiów
pracował jako asystent w Pracowni Kompleksowego Projektowania
Reklamy Tadeusza Jodłowskiego. Później współpracował z Waldemarem
Świeżym w Pracowni Projektowania Plakatu. Obecnie prowadzi na Grafice
Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. W latach 2005-2012 prorektor ASP w Warszawie. Także prorektor obecnej kadencji lat 2016-2020.
Profesor zwyczajny.
(A.W.)

016

Wiktor JĘDRZEJEC (ur. 1961)
Bieg, 2018
czarny tusz, pędzel, papier; 100,5 x 51,5 cm (w świetle oprawy).

cena wywoławcza:

500 zł

016
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017

Ryszard KAJZER (ur. 1973)
Lovely new year, 2017
sitodruk, papier; 100 x 70 cm;
sygn. p. d.: KAJ / ZER.

cena wywoławcza:

100 zł

Ryszard Kajzer specjalizuje się w dziedzinie projektowania plakatu, grafiki
wydawniczej oraz ilustracji.
Laureat wielu konkursów w kraju i za granicą, jest wykładowcą na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Polsko-Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych. Prace w zbiorach muzeów i galerii Berlina,
Budapesztu, Essen, Helsinek, Hong Kongu, Lahti, Mexico, Mons, Paryża,
Pekinu, Toyamy, Trnavy i Warszawy.
Wybrane wystawy indywidualne: I WILL TELL. Ryszard Kajzer plakaty,
Galeria Plakatu Piotra Dąbrowskiego, Kawiarnia Relaks, Warszawa, 2016;
Kajzer, Kliś, Kubica – plakaty, UNAgaleria, Bukareszt, 2016; Be Haiku.
Wystawa ilustracji, Galeria MiTO, 2017; Ryszard Kajzer plakaty, 2017,
Okrężna Artystyczna, Organizator: Pracownia Sztuki Dziecka, Warszawa.
Wybrane wystawy zbiorowe: San Luis Potosi, Mexico, 2016; Ultimas
tendencias del cartel polaco (2006–2016), Centro de Cultura Polaca en
Valencia, EASD Escola d’Art i Superior de Disseny de València Hiszpania,
kuratorzy: Natalia Dydo, dr Alicia Senón-Llopis Golec, 25.01–9.02.2017;
„litera / kompozycja / plakat. Typografia plakatów polskich i szwajcarskich
w latach 1945–2015”, Zbrojownia Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku; kuratorzy: Anna Grabowska (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
i Adam Kamiński (ASP Gdańsk), 8.04–7.05.2017.

017
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„LOVELY NEW YEAR” – praca powstała na przywitanie nowego, 2018
roku…
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

018

019

018

Roman KALARUS (ur. 1951)
Gry, 2017
kolaż, papier; 31 x 43 cm.

cena wywoławcza:

019
Roman Kalarus tworzy obrazy, plakaty, grafiki, znaki graficzne,
ilustracje, okładki książek, pism i płyt. Jest autorem scenografii
teatralnych, wnętrz kościołów i klubów muzycznych.

500 zł

Roman KALARUS (ur. 1951)
SKY CITY, 2017
kolaż, rysunek, akryl, papier; 31 x 43 cm;
sygn. p. d.: RKalarus®

cena wywoławcza:

500 zł
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020

020

021

Michał KLIŚ (ur. 1945)
Klimczok, 2014
linoryt, papier; 44 x 38,5 cm (wymiar arkusza);
sygn., dat. i opisany u dołu: "Klimczok" linoryt 5/15 parafka autorska / 2014 (ołówkiem).

cena wywoławcza:

021

200

Michał KLIŚ (ur. 1945)
Szepczący do ucha, 1993
linoryt, papier; 50,5 x 60,5 cm (wymiar arkusza);
sygn., dat. i opisany u dołu: "Szepczący do ucha" linoryt 5/15 Michał Kliś '93 (ołówkiem).

cena wywoławcza:

20

500

Michał Kliś, łodygowianin, urodził się 13 września 1945 r. w Bielsku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
na Wydziale Grafiki w Katowicach (1969–1974), dyplom uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego. Jest
członkiem ZPAP od 1977 r. W 1995 r. uzyskał tytuł profesora w zakresie sztuk plastycznych, a w 2000 tytuł profesora
zwyczajnego. W latach 1993–1999 pełnił funkcję dziekana katowickiego Wydziału Grafiki, a w latach 2001–2005 rektora
zł usamodzielnionej ASP w Katowicach,w latach 2010–2015 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2017 r. wykładowca w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej.
Jego prace znajdują się m.in. w: Musée des Arts Décoratifs w Paryżu, w Watykanie, Winterthur, Ogaki, Lahti, Muzeum
Narodowym w Poznaniu, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Bibliotece Głównej ASP w Krakowie, Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej oraz Muzeum Miejskim w Żywcu.
Brał udział w ponad 150 wystawach w kraju i za granicą, m.in.: międzynarodowych biennale plakatu w Warszawie, Lahti
(Finlandia), Brnie i Trnawie (Słowacja), Ogaki, Toyamie, Tokio (Japonia), Osnabrück (Niemcy), Paryżu (Francja), Ningbo
(Chiny), Korei i Meksyku; ogólnopolskich biennale plakatu w Katowicach i Rzeszowie; w wystawach grafiki Stowarzyszenia
zł Xylon w Brukseli, Genewie, Fryburgu, a także w Olsztynie, Jeleniej Górze, Bielsku-Białej i Katowicach.

022

Rafał KOCHAŃSKI (ur. 1973)
Iluminacja, z cyklu: Orfeusz i Euredyka, 2015
DigitalPrint, papier; 97 x 71 cm (w świetle oprawy);
sygn., dat. i opisany na odwrocie oprawy: 2015 / Rafał
Kochański / Z cyklu Orfeusz i Eurydyka / 10/190 cd-print /
"Iluminacja".

cena wywoławcza:

500 zł

Grafik i rysownik. Autor sugestywnych, wielkoformatowych prac graficznych,
wykonywanych w technice tradycyjnych metod grafiki warsztatowej, poddanych
obróbce komputerowej, poświęconych figurze człowieka. Prace te noszą tytuł
Studium figury. Sylwetki usytuowane liniowo ukazują postaci człowieka
uchwycone w różnych sekwencjach ruchu, zastygłe w ni to opresyjnej
gimnastyce, ni to w spazmach radości lub męki. Postaci te niekiedy przywodzą na
myśl wydrapane ryty naskalne lub żyjątka uwięzione w pokładach geologicznych
ziemi. Rafał Kochański urodził się w 1973 roku w Radomiu. Studiował na
Wydziale Grafiki w latach 1994-1999. Dyplom zrealizował w Pracowni Grafiki
Ewy Walawskiej. Jest wychowankiem prof. Jerzego Tchórzewskiego. Obecnie
prowadzi Pracownię Rysunku dla lat II–V na Grafice. Jest członkiem Szwedzkiego
Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus. W latach 2012-2016 był prodziekanem Grafiki. Funkcję tę pełni także w obecnej kadencji lat 2016-2020.
Jest doktorem habilitowanym i profesorem nadzwyczajnym.

022

(A.W.)
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023

Anna KODŹ (ur. 1987)
Ptaki III, 2014
serigrafia, papier; 70 x 50 cm;
sygn., dat. i opisana u dołu: "PTAKI III" A. KODŹ
SERIGRAFIA 3/16 2014 (ołówkiem).

cena wywoławcza:

023
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500 zł

W roku 2013 ukończyła studia na kierunku Grafika w Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w zakresie grafiki
warsztatowej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty ET BER Warlikowskiej
oraz projektowanie graficzne pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Smolińskiego. W 2009 roku ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych
w Zielonej Górze na kierunku Malarstwo. Od 2014 roku pracuje na
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na stanowisku asystenta w Pracowni Ekspansji Graficznej. W 2013 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Zajmuje się grafiką warsztatową, w szczególności sitodrukiem oraz
projektowaniem graficznym.
Brała udział w ponad 30 wystawach zbiorowych i ponad 15 konkursach
graficznych w Polsce i za granicą, od 2014 roku uczestniczy w wystawach
„Wrocławskiej Szkoły Grafiki” (Chiny, Niemcy, Stany Zjednoczone,
Rumunia, Szwecja, Włochy, Iran).
Zaprezentowała 6 wystaw indywidualnych, m.in. Materia gestu, Wrzeciona
snu, Barwy ochronne.

024

Ryszard ŁUGOWSKI (ur. 1955)
Dziennik 27 - 31 IX.95, z cyklu:
Dziennik, 1995
tusz, papier; 100 x 70 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: DZIENNIK 27 - 31
IX.95 / RŁugowski.

cena wywoławcza:

1 000 zł

Ryszard Ługowski jeszcze w latach 80. wyszedł z kręgu klasycznego
malarstwa w stronę obiektu, by rozwinąć swą twórczość w kierunku
polimedialnych działań z pogranicza performansu, instalacji, rzeźby,
a obecnie także muzyki. Artystę zawsze interesowały działania
wykraczające poza tradycyjnie rozumiane dziedziny czy obszary
sztuki. Jest z postawy i ducha twórcą awangardowym przecierającym
nierozpoznane szlaki sztuki. Jednak to, co zawsze go interesowało,
niezależnie od użytych środków wyrazu artystycznego, pozostaje
niezmienne, jest to filozofia, symbole i pojęcia religijne z różnych
kręgów kulturowych i możliwości ich interpretacji przy pomocy
nowatorskich awangardowych rozwiązań twórczych. Urodzony
w 1955 roku. Uczeń Stefana Gierowskiego. Dyplom z wyróżnieniem
w 1982 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki, gdzie prowadzi
pracownię. Jednak przez wiele lat od dyplomu pracował na Wydziale
Malarstwa, gdzie w latach 2002–2003 był prodziekanem. Profesor
tytularny.

024

(A.W.)
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025

Jan MIODUSZEWSKI (ur. 1974)
Egipt pod Halą Mirowską, z cyklu: Maski i twarze, 2018
olej, akryl, sklejka, listwy, płyta hdf, płótno; 46 x 33 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: maj 2018 / Mioduszewski / EGIPT
POD HALĄ MIROWSKĄ oraz prostokątny stempel: Fabryka Mebli.

cena wywoławcza:

700 zł

Malarz, performer, twórca instalacji. Od 2002 roku używa pseudonimu Fabryka Mebli.
Studiował w PWSSP w Łodzi, 1994-96 i ASP w Warszawie, 1996-99; ukończył Wydział
Malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego. Zajmuje się zagadnieniem iluzji
i mimesis w malarstwie, fenomenami percepcji wzrokowej, obrazowaniem przestrzeni.
Tworzy m.in: obiekty malarskie i obrazy wykorzystujące meble lub ich elementy. Pracuje
w zespole Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale
Malarstwa warszawskiej ASP. Autor książek dotyczących kompozycji, artykułów
dotyczących teorii koloru.
Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie
w konkursie malarskim „Bielska Jesień” w 2005 roku. Prace w zbiorach: muzeum
Górnośląskie w Bytomiu; Wetzel Collection, Bazylea; Krinzinger Collection, Wiedeń;
Hort Collection, Nowy Jork oraz inne kolekcje prywatne.
Związany ze środowiskiem warszawskiej galerii lokal_30

025
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Wystawiał m.in. w: Kunsthalle München, 2018; Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie,
2017; Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, 2016; Galerii Entropia
we Wrocławiu, 2015; Austriackim Forum Kultury w Warszawie, 2015; Galerii lokal_30
w Warszawie, 2014.

Twórczość Jarosława Modzelewskiego skupiona jest przede
wszystkim na malarstwie. Jest twórcą dzieła wieloaspektowego,
którego zainteresowania sięgają daleko poza klasyczne dla malarstwa
tematy i obszary. Jego malarstwo dotyka problematyki społecznej,
politycznej, zawiera refleksję historyczną, religijną, obyczajową, ale też
semantyczną. Malarz nie unika prób filozoficznego komentarza wobec
pewnych tematów. Modzelewski w swym malarstwie podejmował
nieraz dyskurs moralny, ontologiczny i egzystencjalny z wieloma
aspektami współczesności. Autor licznych cykli malarskich, które
prezentuje podczas systematycznie organizowanych wystaw w kraju
i zagranicą. Uczestnik Gruppy, jednego z najbardziej spektakularnych
wystąpień artystycznych w dziejach polskiego malarstwa. Gruppa,
a wraz z nią Modzelewski, należała do tych zjawisk artystycznych,
które przełamywały obowiązujące w PRL-u kody kulturowe,
proponując zupełnie nowe wartości i idee, a także strategie twórcze:
buntu i niepokory bliskie absurdu, o charakterze kontrkulturowym.
Modzelewski to artysta wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
Otrzymał w 2004 roku nagrodę im. Jana Cybisa za malarstwo.
Urodził się w Warszawie w 1955 roku. Dyplom z malarstwa u Stefana
Gierowskiego, zakwestionowany przez cenzurę, stąd brak
wyróżnienia, otrzymał na Wydziale Malarstwa w 1980 roku.
Wieloletni asystent Gierowskiego. Obecnie prowadzi pracownię
malarstwa na macierzystym wydziale. Profesor zwyczajny.
(A.W.)

026

026

Jarosław MODZELEWSKI (ur. 1955)
Krynica, 2012
ołówek, papier; 21 x 29,5 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Krynica / Modzelewski 2012;
na odwrocie napis autorski: Jarosław Modzelewski / "Krynica" / 2012.

cena wywoławcza:

500 zł
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027

Adam MYJAK (ur. 1947)
Mazury, 2004
węgiel, czarny tusz, papier; 70 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Adam / Myjak / Mazury /
2004.

cena wywoławcza:

027

Rzeźbiarz. Tworzy w zakresie rzeźby monumentalnej, kameralnej,
medalierstwa i rysunku. Autor znanych pomników: katyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim i (wraz z Januszem Pastwą) triumfalnego na frontonie
Teatru Wielkiego w Warszawie, przedstawiającego kwadrygę Apollina.
Tematem Adama Myjaka jest człowiek – zarówno pełnofigurowy, jak i jego
torsy, biusty i portrety. Dla artysty ważna jest nie tylko monumentalna
sylweta, widoczna nawet w małych formach rzeźbiarskich, polimorficzna
struktura materii jego rzeźb ale też psychologiczna introspekcja w osobowości jego rzeźbiarskich istot, (…) sylwetki i figury Myjaka przesiąknięte
są podskórnym, trudnym do ujęcia w słowa „niewyrazem”, uśpieniem
i jednocześnie budzeniem się ze snu, opornym i pełnym wewnętrznej, niemal
tragicznej męki, dążeniem do zrzucenia z siebie pierwotnego bezwładu
i toporności, do wyartykułowania się za wszelką cenę – pisał Waldemar
Siemieński o twórczości Adama Myjaka. Jest to aspekt, który w tajemniczy
sposób łączy jego rzeźby z anonimowymi torsami, biustami, głowami
rzeźb antycznych wydobywanymi z rumowisk wykopalisk. Na ich
obliczach na zawsze zastygła w rozpadzie i zniszczeniu, melancholijna
nostalgia ich uśmiechów, grymasów i póz. Urodził się w Starym Sączu
w 1947 roku. Studiował w latach 1965–1971 na Rzeźbie na ASP
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w pracowni Zofii
Demkowskiej. Od tego czasu pracuje na ASP w Warszawie. Obecnie
prowadzi pracownię na Rzeźbie. Rektor ASP w Warszawie w latach 1990–
1996, 1999–2005, 2012–2016, oraz od 2016 roku do chwili obecnej.
Dziekan Wydziału Malarstwa w latach 1989–1990. Artysta o bogatym
życiorysie twórczym. Uczestnik ważnych dla sztuki polskiej grup
artystycznych O poprawę i Śmietanka. Był redaktorem artystycznym
„Nowego Wyrazu”, pisma literacko-plastycznego, w którym prezentowano najnowsze dokonania plastyki polskiej lat 70. Brał udział we
wszystkich ważniejszych prezentacjach rzeźby polskiej w kraju i zagranicą.
Profesor zwyczajny.
(A.W.)

26

1 000 zł

Grafik, malarz, rysownik, ale może przede wszystkim autor instalacji,
obiektów, przedstawień-aranżacji o charakterze polimorficznym.
Twórca konceptów wystawienniczych. Przy pomocy złożonego
spektrum środków wypowiedzi artystycznej Paweł Nowak podejmuje
próbę określenia pola egzystencji współczesnego człowieka z jego
ułomnościami, zaburzeniami, wątpliwościami. W ostatnim okresie
Nowak powrócił do nieco bardziej klasycznych form obrazowania –
pojawiły się obrazy i rysunki, uzupełnione filmami . Ich tematem jest
cielesność, krew, krwioobieg, transfuzja jako metafora życia i zagrożeń
dla istoty człowieczeństwa. Ale także problematyka statystyki i ewidencji
jako współczesnej formy uwikłania i uwięzienia człowieka w zbiurokratyzowanej rzeczywistości. Paweł Nowak urodził się w 1965 roku.
W latach 1985–1990 studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP.
Od 1989 roku pracuje na Grafice, gdzie obecnie prowadzi pracownię
malarstwa. Był prorektorem do spraw artystycznych i naukowych ASP
dwóch kadencji, w latach 2008–2012 i 2012–2016. Od 2009 roku
kieruje Galerią Salon Akademii. Obecnie jest pełnomocnikiem rektora
ASP w Warszawie do spraw artystycznych.
(A.W.)

028

028

Paweł NOWAK (ur. 1956)
Chory obieg, 2008
technika mieszana, papier; 60 x 80 cm;
sygn., dat. i opisana u dołu: "Chory obieg" Nowak' 08 (ołówkiem, na kartonie);
na odwrocie napis autorski: PAWEŁ NOWAK / 2008 r / "Chory obieg".

cena wywoławcza:

1 000 zł
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029

029

Grzegorz NOWICKI (ur. 1951)

030

Rama, 2012

28

Grzegorz NOWICKI (ur. 1951)
Szwajcaria, 2010
offset, papier; 70 x 100 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: e/a OFFSET "SZWAJCARIA" GNOWICKI 2010 (ołówkiem);
na odwrocie nalepka autorska z odręcznym opisem.

offset, papier; 70 x 100 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: e/a OFFSET "RAMA" GNOWICKI 2012 (ołówkiem);
na odwrocie nalepka autorska z odręcznym opisem.

cena wywoławcza:

030

500 zł

cena wywoławcza:

500 zł

Grzegorz Nowicki, nauczyciel akademicki (UAP W Poznaniu).
Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą.
Wybrane wystawy: 2016 – „Chiaroscuro” Gruzja, Academy of Art –
G.Leonidze Museum of Georgian Literature Tbilisi, Gruzja; 2017 –
„Osaka Midosuji Art” – Japonia Osaka; 2018 – Triennale Grafiki Polskiej
Katowice.
krótki komentarz o twórczości lub obrazie:
O obrazkach moich.
Od wielu lat zajmuję się grafiką. Zmieniały się technologie: serigrafia,
offset, druk cyfrowy. Motywy mojej aktywności są bardzo prozaiczne
– jestem hobbystycznym kolekcjonerem obrazków, obrazków, które
powstają w mojej wyobraźni. Bawię się obrazem. Nie kryje się w tych
kreacjach żadna filozofia, postawa, intencja, metafora czy drugie dno.
Jest to czysto biologiczna przyjemność gry z obrazem. Osnowę moich
„badań” zawsze stanowi rejestracja fotograficzna poddawana różnym
ingerencjom. Początkowo wariacje oparte były na dokumentacji
krajobrazu, ale z biegiem czasu okazało się, że satysfakcjonujące mnie
fragmenty rzeczywistości są blisko mnie: w zdestruowanej strukturze
tynku, w chropowatości przypadkowego kamienia, w pogniecionym
arkuszu papieru... Rzadko bardzo pojawia się kolor. Czerń i biel
przynoszą mi najwięcej radości. Eksperymentuję z formatem druków.
Bawię się dalej i nadal chcę tę lekko podejrzaną aktywność uprawiać.

031

031

Grzegorz NOWICKI (ur. 1951)
Dwie struktury drewniane, 2009
offset, papier; 70 x 100 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: e/a OFFSET "DWIE STRUKTURY DREWNIANE" GNOWICKI 2009 (ołówkiem);
na odwrocie nalepka autorska z odręcznym opisem.

cena wywoławcza:

500 zł
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032

Marian OSLISLO (ur. 1955)
Nowe otwarcie Stadionu Śląskiego, 2017
plakat; 70,5 x 49 cm.

cena wywoławcza:

200 zł

Ukończył Wydział Grafiki katowickiej Filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1982 r.
Od 1983 r. pracuje na macierzystej uczelni ASP w Katowicach. Profesor zwyczajny sztuk
plastycznych, prowadzi zajęcia w Pracowni Działań Multimedialnych na Wydziale Projektowym
katowickiej ASP. Od 1991 r. prowadzi studio graficzne M-Studio. Animator wielu wydarzeń
kulturalnych związanych z promocją śląskiego środowiska artystycznego i projektowego. Zajmuje
się różnorodnymi działaniami z obszaru współczesnej kultury wizualnej (sztuka i dizajn), od grafik,
plakatów, druków akcydensowych, przez książki, okładki płyt, systemy informacji wizualnej po
fotografie i działania multimedialne. W grafice warsztatowej tworzy w technice druku cyfrowego
i sitodruku. Uprawia również kaligrafię. Ów odręczny ślad, obecny w wielu jego działaniach,
wykonywany pędzlem, flamastrem, ołówkiem czy piórkiem, jest często przetwarzany przez
media cyfrowe.
Prace Mariana Oslislo były prezentowane na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.
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Wystawy indywidualne (wybór): Marian Oslislo PLAKATY+, Uniwersytet Tomasza Batii w Zlinie
(Morawy, Republika Czeska), 2013/2014; Marian Oslislo - Czyste niebo cały dzień, Galeria ASP
w Katowicach „Rondo Sztuki”, Katowice, 2012; Marian Oslislo & SOKKA / 50º 25’84”N/19002’64”,
Galeria „Czas”, Katowice, 2011.
Wystawy zbiorowe (wybór): Wystawa jurorów w ramach 1. Międzynarodowego Quadriennale
Plakatu w Bardejovie (Słowacja), 2017; 1. Polskie Kręgi Sztuki w Chinach, Fundacja Kręgi Sztuki,
Galeria 1+1/Pekin> 2016; Travelling Letters – Tytanic Gallery, Akademia Sztuki w Wilnie,
listopad 2015; Typoplakat z Republiki Czeskiej, SŁowacji i Polski, Słowackie Cenrum Dizajnu
w Bratysławie, 2014; Travelling Letters – Helsinki Music Centre, grudzień 2013/2014; Wolność
na B1 – Instytut Polski w Budapeszcie, wystawa w ramach 5 edycji Festiwalu Kręgi Sztuki, 2014;
Art Poster in Poland; Iranian Artist's Forum, Teheran, Iran, 2014; Marian Oslislo – Inne Brzmienia
Art’n’Music Festiwal, Lublin, 2013.

Malarz, grafik, plakacista, projektant książek i albumów o sztuce. Artysta
poruszający się w wielu obszarach plastyki. Jednak przede wszystkim
malarz, którego twórczość wyrasta z malarskiej wizji świata. Ostoja Lniski
jest w swym malarstwie skoncentrowany na kreacji znaku symbolicznej
figury wynikającej z morfologii materii farby. W jego twórczości spotkały się
i stworzyły niezwykłą, spójną syntezę znaki i symbole malarstwa oraz
najbardziej malarskiej techniki graficznej – litografii. Artysta nie odzwierciedla świata realnego, lecz powołuje świat doznaniowy, z pogranicza
świata rzeczywistego – szczątków, szkieletów i tkanek odciśniętych
w wydobytych z ziemi prehistorycznych kopalinach, amonitach czy
lepidodendronach – i wyimaginowanego symbolicznego, przywodzącego
na myśl nieznane istoty, byty z mroków naszej wyobraźni. W najnowszych
obrazach odnajdujemy refleksję nad przemijaniem i próbą zapisania,
metodami malarstwa, ulotności materialnego bytu świata. W ostatnim
okresie jest też bardzo aktywny w obszarze twórczości plakatowej oraz
ilustracji książkowej. Wielokrotnie prezentował swoje nacechowane
lapidarnością formy i trafnością przekazu plakaty, które towarzyszą
wystawom malarstwa, między innymi wspaniały plakat do wystawy
Czesława Radzkiego, u którego studiował rysunek. Urodzony w 1974
roku w Czersku. Studiował na Malarstwie w ASP w Warszawie w pracowni
Rajmunda Ziemskiego oraz na Grafice litografię u Władysława
Winieckiego. Dyplom z wyróżnieniem w obu specjalizacjach obronił
w 1999 roku. Od tego czasu pracuje na Grafice, najpierw jako asystent
u Winieckiego, a obecnie jako prowadzący pracownię litografii. Dziekan
Wydziału Grafiki od roku 2012 do chwili obecnej. Profesor zwyczajny.
(A.W.)

033

033

Błażej OSTOJA-LNISKI (ur. 1974)
24 SIE. 2018, 2018
gwasz, papier; 22 x 34 cm;
sygn. i dat. p. d.: Błażej / Ostoja / Lniski / 24 SIE. 2018 (stempel);
na odwrocie oprawy stemple autorskie.

cena wywoławcza:

1 000 zł
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034

Janusz PASTWA (ur. 1944)
Z cyklu: Ciała, 1996
pastel, papier; 86,5 x 61 cm;
sygn. i dat. p. d.: Pastwa 96.

cena wywoławcza:

300 zł

Rzeźbiarz. Autor rzeźb pomnikowych i portretowych. Szczególnie znanym
monumentem autorstwa Janusza Pastwy jest kwadryga z frontonu Teatru
Wielkiego wykonana wraz z Adamem Myjakiem. Bliska jest mu figuracja,
szczególnie postać człowieka, ale też zwierzęcia (znana rzeźba psa z cyklu
Cienie). Pastwa czyni też pewne wycieczki w stronę abstrakcji, choć nawet
wtedy w jego formach widoczne są elementarne zarysy postaci. Jest
rzeźbiarzem, który nie działa według modelu czy projektu, tylko jego
realizacja jest wynikiem procesu tworzenia, zmagania się z materią i formą.
W swej twórczości odnosi się do antyku, ale też do dzieł innych artystów:
Modiglianiego czy Michała Anioła. W jego dokonaniach jest, jak zauważył
Piotr Szubert, dążenie do uchwycenia czegoś niematerialnego, czegoś, co
znajduje się pomiędzy materią tworzywa a metafizyką. Rzeźbiarz urodził
się w 1944 roku. Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie.
Dyplom otrzymał w pracowni Jana Chmielewskiego w 1970 roku.
W 1974 roku rozpoczął pracę na Rzeźbie. Trzykrotnie był dziekanem
wydziału w latach 1993–1996, 1999–2002, 2002–2005. Profesor
zwyczajny.
(A.W.)
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W 2018 roku Janusz Pastwa został laureatem 17. edycji Nagrody im. Cypriana
Kamila Norwida.

035

Jacek STASZEWSKI
Dziewięć widoków wyspy Wolin, 2018
akryl, płótno; 81 x 65 cm;
na odwrocie nalepka autorska z opisem: GÓRA /
Jacek Staszewski / "Dziewięć widoków wyspy Wolin"
/ 2018 / Akryl na płótnie / 81/65cm.

cena wywoławcza:

1 000 zł

Malarz, rysownik, grafik, dydaktyk. Prodziekan Wydziału Grafiki ASP
w Warszawie na kadencje 2012-2016 i 2016-2020. Od 2010 roku
prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP.
Autor kilkudziesięciu wystaw i tekstów krytycznych.
Udział w wybranych wystawach w ciągu ostatnich 3 lat: Osten Biennial
of Drawing 2018, Skopje. Macedonia (finalista konkursu), 2018;
Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna Barwy Morza 2018. Gdynia.
Narodowe Muzeum Morskie, 2018; Różni malarze z ASP w Warszawie.
Starogard Gdański. Galeria „A”. Starogardzkie Centrum Kultury, 2017;
5 Międzynarodowa Wystawa Sztuki Geometrii Grid. Europejskie
Centrum Edukacji Geologicznej. Kielce, 2018; 5 Międzynarodowe
Biennale Grafiki Cyfrowej. Galeria Centrum Designu Gdynia. Pomorski
Park Naukowo-Technologiczny, 2016; Międzynarodowy Przegląd
Rysunku Figuratywnego Figurama 2016. Katowice. Galeria
Wertykalna, 2016
„Linia jest dla mnie tym, czym dla lingwistów słowo – aktem wiedzy
i uświadomienia. Dzięki jej zrozumieniu i przyswojeniu pojęcia
linearności, uruchamiam proces badawczy. Często zastanawiam się
nad jej symboliką, nad znaczeniem rysunku, który niejednokrotnie
określa malarską formę. Nie przypadkiem piszę tutaj o malarskiej
formie, bowiem tak pojmowany malarski rysunek niweluje sztuczne
podziały wyszczególniające grafikę, rysunek i malarstwo jako odrębne
dziedziny sztuki. Jeśli uznam, że atrybutem malarstwa jest kolor to
użyta przeze mnie linia też zawsze jest kolorowa. Choćby była to
czerń, biel lub szarość to decyzja o ich użyciu w tym obszarze jest
właśnie moim malarskim wyborem.”
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036

036

Jacek SZEWCZYK
Udrycze 1, 2016
akwaforta, papier; 70 x 100 cm;
sygn., dat. i opisana u dołu: "UDRYCZE 1" AKWAFORTA 15/50 J. Szewczyk 2016 (ołówkiem);
na odwrocie opisana: PROF. JACEK SZEWCZYK / WROCŁAW / AKWAFORTA / 2016 / "UDRYCZE 1".

cena wywoławcza:

34

1 000 zł

Ukończył studia na PWSSP - obecnie Akademia Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem
z projektowania graficznego w 1982 r. w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jana Jaromira Aleksiuna i w Pracowni Grafiki Warsztatowej
prof. Haliny Pawlikowskiej. Od 1982 r. pracuje w ASP we Wrocławiu.
Obecnie profesor Jacek Szewczyk prowadzi Pracownię Rysunku
Kreatywnego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Po za pracą na uczelni
zajmuje się grafiką i rysunkiem.
Brał udział w wielu wystawach, konkursach graficznych i rysunkowych
w Polsce i zagranicą. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień.
Grafiki i rysunki Jacka Szewczyka znajdują się w zbiorach: Biblioteki
Narodowej w Warszawie; Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we
Wrocławiu; Gabinecie Rycin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Muzeum
Narodowego we Wrocławiu; Boras Kunstmuseum – Szwecja; Norrbottens
Lans Landsting – Lulea – Szwecja; Botkyrka, Lulea i Falun Kommun –
Szwecja; Grafikens Hus Mariefred - Szwecja oraz kolekcjach prywatnych.

Zbigniew Szot otrzymał dyplom w Pracowni prof. Wojciecha Müllera
w 1986 roku. W 1987 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury
i Sztuki. Od 1988 pracuje w macierzystej Uczelni. W latach 1988–
1991 asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz,
następnie prof. Anny Goebel, a od 1991 roku asystent, i od 1997 roku
adiunkt w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006
roku objął kierownictwo IX Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 2007 roku doktor habilitowany. W 2008 powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu. Od 2014 roku profesor tytularny.
W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową,
rysunkiem, działaniem przestrzennym oraz scenografią.
Wybrane wystawy: Dwa Morza III, ArtLive Gallery, Biblioteka
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2017; 15 południk
[rekonstrukcja], Galeria Szewska, UAP, Poznań, 2017;
Bez Tytułu, Galeria Rotunda, UAP Poznań, w ramach AK30, 2016; VIII
Biennale Sztuki 85 – Kontynuacja, Galeria Profil, Poznań, 2018; Kafka
– przełamywanie granic, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, 2018;
Midosuji Art 2017, Japonia, Osaka, Galeria Midosuji Art., 2017;
Reconstruction Aid Exhibition, Kit House Gallery, Osaka, Japonia, 2015.
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Zbigniew SZOT (ur. 1962)
54⁰09’’20,83’N 15⁰21’’36,56’E, 2017
druk cyfrowy, dibond; 40 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: ZBIGNIEW SZOT'17 / "54 09’’20,83’N / 15 21’’36,56’E" / DRUK CYFROWY / DIBOND / 3/3.

cena wywoławcza:

800 zł
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038

Krzysztof TRUSZ
Transkrypcja XVII, z cyklu: Księga
milczących kamieni, 2011
akwarela, tusz biały, papier;
71 x 51 cm (w świetle oprawy);
na odwrocie oprawy sygn.: KRZYSZTOF TRUSZ.

cena wywoławcza:

038
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500 zł

Grafik, rysownik, malarz. Tworzy przy pomocy prostych środków
plastycznych, w przypadku rysunku np. długopisu, skomplikowane, odrealnione, bliskie twórczości dzieci oraz poetyce surrealnej światy, w których
znajdują się zawieszone w przestrzeni kaligraficznej niezwykłe formy geometryczno-biologiczne, morficzno-amorficzne, przywodzące skojarzenia
i zupełnie ich pozbawione (cykl Maski). Prace Krzysztofa Tusza, również te
malarskie, są atrakcyjne wizualnie, perfekcyjnie wykonane, niosą wieloznaczną metaforę, są dyskretną transpozycją atmosfery nadrealnej we
współczesny „pikselowy” świat plastyki komputerowej. Krzysztof Trusz jest
także projektantem graficznym wydawnictw książkowych, katalogów i albumów. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, którą ukończył
w 1984 roku . Dyplom zrealizował w pracowni Haliny Chrostowskiej.
Od 1987 roku pracuje na Grafice. Obecnie jest profesorem zwyczajnym
i prowadzi Pracownię Struktur Wizualnych.
(A.W.)

Dyplom z Grafiki uzyskała w 1996 roku na Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zatrudniona na macierzystej uczelni od 1997, obecnie kieruje Pracownią Ekspansji Graficznej.
Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Otrzymała stypendium naukowe na Uniwersytecie w Akron, Ohio,
USA, w 2000 r. a w 2015 rezydencję artystyczna w Arts Chiyoda,
Tokio, Japonia. Nominowana do Paszportu „Polityki” w dziedzinie
Plastyka w 2003 r. Brała udział w ponad 80 wystawach indywidualnych
i w ponad 300 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.
Wraz z XY Anką Mierzejewską tworzy grupę artystyczną Stary Banan,
organizującą działania performance w przestrzeni publicznej.
Zajmuje się grafiką warsztatową, rzeźbą oraz malarstwem. Stworzyła
między innymi serie: Logorea, Lalopatia, Eat Your Mother, Born to be
KING... kong, Ja – Moloch, Kobieta Myśli, KaKaPooPoo Project, Jedząc
Marilyn Monroe, Toksyczny Lizak.

039

039

Małgorzata ET BER WARLIKOWSKA (ur. 1970)
DOLLSYSTEM - BOY, 2008
serigrafia, papier; 70 x 100 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: DOLLSYSTEM - BOY / serigrafia 11/22 / 2008 / Małgorzata ET / BER [w kwadracie] Warlikowska.

cena wywoławcza:

1 000 zł

37

040

040

041

Piotr WELK
Raster L1, 2018
DigitalPrint, papier błyszczący; 100 x 70 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: 2018 raster L1 Welk (flamastrem).

cena wywoławcza:

041

300 zł

Piotr WELK
Figura S1, 2013
DigitalPrint, papier błyszczący; 100 x 70 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: 2013 figura S1 Welk (flamastrem).

cena wywoławcza:

38

300 zł

Artysta grafik pracujący w obszarze nowych technik i technologii
graficznych, zwanych niekiedy grafiką cyfrową, wykorzystywanych w animacji, filmie, w strategiach komunikacji wizualnej. Technika ta daje
ogromne, nieznane jeszcze niedawno możliwości obrazowania, jest
niezwykle precyzyjna, można przy jej pomocy dokonywać introspekcji
w materię obiektów o niespotykanej dotąd rozdzielczości obrazu,
odwzorowującej niemal molekularną budowę graficznych linii, punktów,
cząsteczek. Piotr Welk przy pomocy bitów podróżuje przez graficzny
kosmos. Jest, jak zauważa autor wypowiedzi o artyście, Paweł Miszewski,
dygitalnym argonautą. Welk studiował na Wydziale Grafiki w Warszawie
w latach 1992–1998. W roku 1998 uzyskał dyplom w pracowni
Waldemara Świerzego. Doktor habilitowany. Pracuje na stanowisku
profesora na Grafice w katedrze multimediów.
(A.W.)

Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. W swych pracach graficznych
łączy tradycyjne metody twórcze grafiki warsztatowej z elementami
druku cyfrowego. Wypracował własne, nowatorskie i zarazem
unikatowe techniki tworzenia odbitki graficznej. Jego prace cechuje
dbałość o materię warsztatowego dzieła graficznego, precyzja
realizacji oraz indywidualne rozumienie trafności zastosowania znaku
z pogranicza rysunku, malarstwa i grafiki. Wielokrotnie nagradzany
i wyróżniany w prestiżowych konkursach graficznych w kraju i za granicą. Juror i kurator licznych wystaw, triennale i konkursów graficznych. Studiował na Wydziale Grafiki w latach 1981–1986. Dyplom
z grafiki warsztatowej z wyróżnieniem zrealizował u Zenona Januszewskiego. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Grafiki.
W latach 2005–2016 był kierownikiem Zakładu Grafiki Warsztatowej.
Obecnie prowadzi pracownię dyplomową grafiki artystycznej –
Pracownię nr 6. Profesor zwyczajny.
(A.W.)

042

042

Andrzej WĘCŁAWSKI (ur. 1962)
Z cyklu: The note III, 2018
serigrafia, papier; 140 x 100 cm (wymiar całości, praca składa się z dwóch arkuszy);
sygn. i opisana na odwrocie: Andrzej Węcławski / z cyklu "THE NOTE III".

cena wywoławcza:

500 zł
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043

043

044

Stanisław WIECZOREK (ur. 1943)

044

Zauroczenie, z cyklu: Ślady mojej pamięci, 1996

offset, serigrafia, papier; 89,5 x 66,5 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: Z cyklu "Ślady mojej pamięci", offset / serigrafia 26/50 Stanisław
Wieczorek, 1996 r (ołówkiem).

offset, serigrafia, papier; 89,5 x 66,5 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: Z cyklu "Ślady mojej pamięci", offset / serigrafia 26/50 Stanisław
Wieczorek, 1996 (ołówkiem).

cena wywoławcza:

40

Stanisław WIECZOREK (ur. 1943)
Błyskawica, Z cyklu: Ślady mojej pamięci, 1996

100 zł

cena wywoławcza:

100 zł

045

Stanisław WIECZOREK (ur. 1943)
Refleksy, z cyklu: Ślady mojej pamięci, 1996
offset, serigrafia, papier; 89,5 x 66,5 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: Z cyklu " [Ślady] mojej pamięci",
offset / serigrafia 28/50 Stanisław Wieczorek, 1996
(ołówkiem).

cena wywoławcza:

100 zł

Grafik, projektant graficzny książek i czasopism, plakacista. Tworzy cykle serigrafii
i offsetu bliskie sztuce geometrycznej (seria prac pod tytułem Ślady mojej pamięci)
oraz rysunki wykonywane ołówkiem. W kilku ostatnich latach wielokrotnie
prezentował swoje niezwykłe plakaty towarzyszące wystawom w Domu
Zjazdów PAN w Jabłonnie, będące rękopisem- encefalogramem biogramów
twórców zaproszonych do zrobienia wystawy w tym unikatowym miejscu.
Stanisław Wieczorek zapisał w dziejach sztuki polskiej i warszawskiej akademii
kartę niezwykłą. Wielokrotny dziekan Wydziału Grafiki, redaktor artystyczny
znakomitego dwumiesięcznika „Projekt”, animator i reaktywator konkursu
„Grafika Warszawska”, walczył o utrzymanie Międzynarodowego Biennale
Plakatu w Warszawie. Niezmordowany społecznik i współtwórca wielu form
aktywności środowiska plastycznego nie tylko w stolicy, ale i w Polsce. Doczekał
się, świadczącego o randze, poważaniu i sympatii środowiska artystycznego,
nieformalnego przydomka „Generał”. Urodził się w Ujejściu koło Będzina, na
Śląsku. Studiował w ASP w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom
zrobił u Kazimierza Nity. Od 1969 roku pracuje na ASP w Warszawie na Wydziale
Grafiki. Jest twórcą i dyrektorem Instytutu Sztuki Mediów. Aktywny w Towarzystwie Przyjaciół ASP. Profesor zwyczajny.
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(A.W.)
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Artur WINIARSKI (ur. 1960)
Defilada, 2017
akryl, płótno; 33 x 46 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: ARTUR WINIARSKI / DEFILADA / \SRAŁY MUCHYBĘDZIE WIOSNA ...\ / 2017, AKRYL oraz,
dwukrotnie, owalny stempel autorski.

cena wywoławcza:
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Artur Winiarski zajmuje się wyłącznie malarstwem, którego tematem od
pewnego czasu pozostaje pejzaż postsowiecki, ujmowany w różnych
aspektach: symbolicznym, metaforycznym, emocjonalnym. Próbuje ten
świat opisać językiem malarstwa: materii, koloru, światła, gestu i znaku.
Wciąż eksperymentuje ze środkami wyrazu, by pobudzić intuicyjną reakcję
na wydawałoby się odległe, choć wciąż obecne zjawiska i wydarzenia,
ukryte znaki, symbole, piktogramy, rytuały, zachowania, różnego rodzaju
ostańce kultury epoki radzieckiej, jakich jest wokół nas jeszcze tak wiele.
Podejmuje malarskie próby synkretyzmu, łącząc pierwiastek malarski
z literackim. W malarstwie Artura Winiarskiego widoczne są uproszczone
znaki: czarnej Wołgi, Tupolewa, dziwnych kanciastych autobusów,
strażników z wilczurami, starych afiszy, pocztówek, etykiet z produktów
zapałczanych, wódczanych i papierosowych, które zostały rozklejone
na płotach zamykających horyzont w jego obrazach. Znaki te pełnią rolę
malarskich pomostów, o czasach, które jak się wydaje minęły. Ale czy
minęły naprawdę? Artur Winiarski (ur. 1960 r.), doktor habilitowany,
profesor ASP w Warszawie, malarz. W latach 1989-1994 studiował na
Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni malarstwa prof.
R. Ziemskiego i tkaniny prof. S. Andrzejewskiego. Wcześniej, w roku 1986
roku, ukończył Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa dla I roku. Autor wielu
wystaw indywidualnych i zbiorowych. Autor licznych publikacji prasowych,
katalogowych i książkowych, w tym monografii, o malarstwie.
(A.W.)

Malarz, fotograf, autor obiektów i tkanin eksperymentalnych. Moje
obrazy nie mają tytułów, nie przypisuję ich konkretnym zjawiskom.
Nie nazywam obrazów, chcąc uwolnić odbiorcę od narzucania łatwych
skojarzeń i własnych interpretacji. Chcę, by obraz pozostawał
autonomiczny, żeby działał sobą, a nie poprzez przypisywane mu treści.
Malarstwo wyraża to, czego nie da się zwerbalizować wprost (…).
Tak brzmi malarskie credo Wojciecha Zubali. Jego malarstwo nie pełni
roli usługowej czy ilustracyjnej wobec jakiejkolwiek ideologii, nauki czy
filozofii. Jest wyrazem procesu poznawania czysto artystycznego.
Zupełnie autonomicznego wobec treści, tematu i jakichkolwiek prób
narracji. Malarstwo to dotyczy istnienia malarstwa samego w sobie.
Malarz urodził się w 1964 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale
Malarstwa w ASP w Warszawie w latach 1984–1989. Dyplom z malarstwa zrealizował w 1989 roku w pracowni Jana Tarasina. Aneks z tkaniny
u Zbigniewa Gostomskiego. Od dyplomu pracuje na Malarstwie.
Był asystentem w pracowni tkaniny Marka Dzienkiewicza i malarstwa
Leona Tarasewicza. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa.
Profesor zwyczajny. Od roku 2012 do chwili obecnej jest prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
(A.W.)
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047

Wojciech ZUBALA (ur. 1964)
Bez tytułu, 2018
olej, płótno; 50 x 50 cm;
sygn. na odwrocie: W. Zubala, po środku okrągły stempel z napisem: WOJCIECH ZUBALA 2018.

cena wywoławcza:

800 zł

43

048

048

049

Andrzej ZWIERZCHOWSKI (ur. 1954)
Obraz prawie niemożliwy, (metafizyka, czyli niepełna symetria urazów), 2013
akryl, kolaż, płótno; 100,5 x 50 cm;
poniżej opisany: OBRAZ PRAWIE NIEMOŻLIWY / (DŁUGOŚĆ WIĘZI PĘDZLI B. KRÓTKA /
METAFIZYKA CZYLI NIEPELNA SYMETRIA 25 cm / URAZÓW / AUTOR: ARTYSTA PROF. ANDRZEJ
ZWIERZCHOWSKI / UCZESTNIK / ARTYSTA PROF. PROGRAMOWY / PAWEŁ ALTHAMER;
na odwrocie napis autorski: ANDREJ ZWIERZCHOWSKI - "OBRAZ PRAWIE NIEMOŻLIWY" / 2013 - akryl/pł. 101 x 50.

cena wywoławcza:

049

Andrzej ZWIERZCHOWSKI (ur. 1954)
Przygotowanie przestrzeni, 2013

(A.W.)

akryl, płótno; 30 x 20 cm;
u dołu opisany: PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI;
sygn. i dat. na odwrocie: ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI / "PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI" /
ak./pł. 30X20 cm / -2013-.

Obrazy wykonane podczas warsztatów pt. Cześć Akademia w Galerii Salon Akademii w 2013 r., opisujące relacje twórczości
artystycznej w kontekście Akademii Sztuk Pięknych.
Obraz pierwszy, czyli Obraz prawie niemożliwy jest opisem dyskomfortu wspólnej pracy artystycznej, która jednocześnie
inspiruje.
Obraz drugi, jest w korelacji do obrazu pierwszego, jako wstęp działań twórczych

cena wywoławcza:
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1 000 zł

Przedstawiciel generacji malarzy debiutujących pod koniec lat 70. tuż przed wybuchem buntu społecznego
„Solidarność”, który spowodował całkowitą przemianę dotychczas obowiązujących kodów kulturowych i politycznych
schyłku PRL-u. W tej sytuacji nowe, wówczas debiutujące pokolenie malarzy, poszukiwało możliwości określenia na
nowo źródeł inspiracji dla malarstwa i ustalenia możliwości wypowiadania się tym medium w obliczu gwałtownych
zmian o znaczeniu historycznym. Jak się wydaje, twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego jest szczególnym tej sytuacji
przykładem. Artysta ten, zachowując pełnię warsztatu malarskiego z całą jego atrakcyjnością i bujnością, był wszak
uczniem Jacka Sienickiego, potrafił formą, znakiem, kolorem i gestem odnieść się do nowej sytuacji społecznej,
politycznej , kulturowej. Urodził się w 1954 roku w Warszawie, Zwierzchowski jest absolwentem Malarstwa
warszawskiej ASP, gdzie studiował w latach 1974–1979. Dyplom zrealizował u Jacka Sienickiego. Obecnie prowadzi
pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Jest profesorem zwyczajnym.

1 000 zł

Andrzej Zwierzchowski.

