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Centrum Kultury ZAMEK, Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

Prace można oglądać na wystawie przedaukcyjnej:
30 listopada—7 grudnia 2018 w godz. 12—20  
oraz 8 grudnia w godz. 12—14
Katalog aukcji: www.artinfo.pl

W licytacji można także wziąć udział za pośrednictwem portalu
www.artinfo.pl
Kuratorka aukcji: Dorota Żaglewska
Prowadzenie licytacji: Maciej Narożny

Fundacja Dom Autysty została założona przez rodziców dzieci  
z autyzmem. Planują zbudować w Poznaniu placówkę dla dorosłych 
osób z autyzmem z Poznania i okolic.

Więcej informacji: www.domautysty.org.pl

Kontakt: fundacja@domautysty.org.pl
prezes Fundacji Dom Autysty Adam Kompowski, tel. 733 673 674

Konto bankowe: PKO BP nr 71 1020 4027 0000 1102 1304 4633

Fundacja Dom Autysty
zaprasza na Aukcję dla Domu

8 grudnia 2018 r.
(sobota) godz. 16

Organizator:

Patronat honorowy:

Patronat prasowy:

Patronat internetowy:

Partnerzy:

Fundację wspiera:

Przekaż Fundacji Dom Autysty 
1 proc. podatku

KRS 0000522417

Projekt katalogu:
Marcin Markowski

Skład:
Kajetan Hajkowicz

Zdjęcia: 
Maciej Kaczyński, archiwa artystów
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Gorąco zachęcam do licytacji podczas tegorocznej Aukcji dla Domu. Macie Państwo 
do wyboru piękne prace, zebrane przez kuratorkę Dorotę Żaglewską. Przyjechały 
z różnych miast Polski, od artystów z Francji, Włoch, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, ale 
najwięcej z nich podarowali artyści z Poznania. Wszystko po to, żeby pomóc osobom 
z autyzmem i ich rodzinom. 

Fundacja Dom Autysty krok po kroku przybliża się do uruchomienia pierwszej  
w Poznaniu placówki dla dorosłych osób z autyzmem. Dostaliśmy dofinansowanie 
budowy z Unii Europejskiej, ale nadal potrzebujemy pieniędzy na wyposażenie 
domu i urządzenie terenu wokół. Za nieco ponad rok Dom Autysty – mam nadzieję – 
będzie już działał. Jednak wsparcie będzie nam zawsze potrzebne, bo terapia  
i zajęcia dla niesamodzielnych osób z autyzmem są kosztowne. Żeby były skuteczne, 
powinny odbywać się w dwu – trzyosobowych grupach. Czasem nawet –  
„jeden na jeden”.

W imieniu fundacji dziękuję za wrażliwe serce artystom, którzy przekazali prace 
na aukcję. Centrum Kultury Zamek i Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu – za 
wsparcie. Dziękuję też wszystkim, którzy biorą udział w licytacji podczas kolejnych 
Aukcji dla Domu.

Nie zapomnijcie też, żeby w nowym roku przekazać nam 1 procent podatku. Numer 
KRS fundacji: 0000522417.
 
Adam Kompowski,
Prezes Fundacji Dom Autysty

Co łączy wielkoformatowe płótna i drobne rzeźby, komiks i tradycyjne pejzaże, 
artystów sprzed półwiecza i młodych debiutantów? Aukcja dla Domu. Ponad 
sto dzieł sztuki i niemal stu ofiarodawców. Aukcja dla Domu to wielkie święto 
pomocy i wdzięczności. 

Dlatego dziękuję przekazującym dzieła sztuki: Artystom, Kolekcjonerom  
i Galeriom: za ich pracę, talent i poświęcony czas. Dziękuję też Dyrekcji  
i Pracownikom Centrum Kultury Zamek: za pomoc i zaangażowanie na każdym 
etapie pracy nad Aukcją. Dziękuję Członkom Fundacji Dom Autysty i Przyjacio-
łom Fundacji za wsparcie i wytrwałość w przekuwaniu marzenia  
o Domu – w rzeczywistość. 

Aukcja to też święto rynku sztuki, gdzie dokonuje się spotkanie artysty z kolek-
cjonerem, spektakl walki o najlepsze dzieła, a ceny tworzone są na naszych 
oczach. Wszystko po to, by pomóc i otaczać się pięknem. Tyle powodów do 
świętowania – świętujmy więc hojnie! 
 
Dorota Żaglewska
Kuratorka Aukcji dla Domu

Budujcie z nami 
Dom Autysty

Gdzie sztuka spotyka 
się z dobroczynnością
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1. EMiliA DOMAńSKA

Pejzaż, 2016
akwarela na papierze
22,5 x 49,5 cm / 44 x 64 cm
sygn. p.d.

Praca podarowana przez  
Joannę Jaśkowiak

cena wywoławcza: 100 PlN

2. EUGENiUSZ GET STANKiEWiCZ  
(1942-2011)

Król Edyp, 1979
plakat
offset, 97 x 67 cm

praca podarowana przez  
galerię Artykwariat

cena wywoławcza: 100 PlN

1

2
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5. ANDRZEJ WOJTKiEWiCZ 
(ur. 1938)

Darń, 2018
edycja 1/2018
fotografia, technika mieszana
39,7 x 39,8 cm / 42 x 42 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

6. MAREK HAłADUDA
(ur. 1961)

Zapora, 2010
olej na płótnie
50 x 40 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

5

6

3. RiCHARD MORGAN

Bytom 2016
fotografia analogowa Zenith 11
 
Poznań 2017
fotografia cyfrowa

40 x 30 cm każda

Praca Bytom 2016 brała udział  
w wystawach: „Touch Point” (podczas Poznań 
Arts Week, Curators’ lab), Poznań 2017
„The Poles (Polacy”), at Waterstones, Gower 
Street, london 2018.
„Polacy”, Atelier łazęga Poznańska, 2018
„The Poles: an intimate portrait of Poland  
and its people”, The independent, 2018

cena wywoławcza: 100 PlN

4. KATARZyNA ŚMiAłOWiCZ 
(ur. 1987)

Chłopcy i, 2009
akryl na płótnie
100 x 100 cm
sygn. na blejtramie

cena wywoławcza: 100 PlN

4

3
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7. ANDRZEJ WiElGOSZ
(ur. 1951)

POZNAń – 5.2.03.02, 2014
aksonometria – druk,
ołówek na płycie
87,5 x 115 cm / 90 x 114 cm
sygn. p. d. i na odwrocie
oraz opatrzone autorskim 
stemplem
Do pracy dołączony katalog 
„SUMMA iMAGiNARE”

cena wywoławcza: 100 PlN

8. AGNiESZKA BAlEWSKA 
(ur. 1967)

Kompozycja w różu, 2018
Kompozycja w żółtym, 2018
Kompozycja w niebieskim, 2018

zestaw trzech kolaży
31,5 x 23 cm każdy
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

7

10

9

8

9. ANNA MARiA BRANDyS 
(ur. 1987)

Gobelin, 2016 r.
tkanina – włóczki kolorowe
95 x 111,5 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

10. ANETA MAliSZEWSKA 
(ur. 1979)

Do widzenia, 2018
akryl na płótnie
40 x 30 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN
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11. ZOFiA ADAMiAK
(ur. 1989)

Stany dnia, 2017
akryl na płótnie
trzy prace
24 x 18
21 x 15
17, 5 x 14 cm,
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

12. SylWiA CHUDy-lEŚNiK  
(ur. 1983)

Peruano – Pamiątkowe Koty,  
Poznań – lebus, 2014
akryl na płótnie
60 x 80 cm
sygn. na odwrocie

Praca pokazywana na wystawie 
„Razem i Osobno. Sylwia Chudy 
leśnik & Andrzej leśnik”, Galeria 
Zamkowa, lubin 2018. Praca 
reprodukowana w dołączonym 
katalogu.

cena wywoławcza: 100 PlN

13. JOANNA GRyZińSKA-JASińSKA 
(ur. 1990)

Żwirownia, 2018
akryl i pastel na papierze
25 x 38 cm / 42 x 52 cm
sygn. p.d w oprawie passe-partout  
i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

14. JERZy KOPEć 
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2014
olej na płótnie
100 x 65 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

11

12

13

14
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15. AGNiESZKA C. MAćKOWiAK
(ur. 1991)

Metamorfozy i, 2015
odbitka 5/6
linoryt na papierze
70 x 70 cm / 73,5 x 73,5 cm
sygn. na dole

cena wywoławcza: 100 PlN

17. łUKASZ RADZiSZEWSKi 
(ur. 1989)

Kirovskije, 2018
fotografia
nakład 1/1 – unikat
20 x 30 cm
sygn. kredką litograficzną

Praca była zapowiedzią projektu „Słońca” i była 
publikowana na łamach Magazynu Szum 21/2018

cena wywoławcza: 100 PlN

18. MONiKA KURMiN-WiNTERHAGEN 
(ur. 1982)

9, 2015
akryl na płótnie
80 x 90 cm
sygn. na odwrocie 

Praca była pokazywana na wystawie indywidu-
alnej „Track at once” (w ramach ART SAlE FOR 
SyRiA) w Galeria Termy Maltańskie UAP  
w Poznaniu (2018) oraz na wystawie indywi-
dualnej „Malarstwo” Galeria Serce dla Serca“ 
UAP w Poznaniu (2016).

cena wywoławcza: 100 PlN

19. ANDRZEJ WiElGOSZ 
(ur. 1951)

POZNAń – 5.2.09.03, 2014
aksonometria – druk
ołówek na płycie
87,5 x 115 cm / 88 x 113 cm
sygn. p. d. i na odwrocie
oraz opatrzone autorskim stemplem

Do pracy dołączony katalog „O rysunku, obrazach, 
architekturze i utopii”.

cena wywoławcza: 100 PlN

16. MAłGORZATA KACZMAREK 
(ur. 1993)

Oddech i, 2016
edycja 1/20
fotografia na papierze
50 x 50 cm / 53,5 x 53,5 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

15

16

17

18

19
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20. ANDRZEJ lEŚNiK
(ur. 1959)

Bez tytułu (1), 2018
akryl na płótnie
60 x 60 cm / 62,5 x 62,5 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

22. BARTłOMiEJ PONiKiEWSKi 
(ur. 1983)

Bez tytułu, 2014
fotografia cyfrowa
Canson infinity Platine Fibre Rag dibond
16x25
sygn. na odwrocie

Praca pokazywana na prezentacji prac studentów 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Photokina 
Academy, Kolonia, 2014.

cena wywoławcza: 100 PlN

23. ANETA ŚliWA (ur. 1990)

A może morze, 2018
ceramika
27 x 27 x 7 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

24. ANASTASiA STARKO 
(ur.1991)
When attitudes become forms, 2018 
zestaw trzech fotografii,
15 x 10 cm/20 x 15 cm każda

Praca pokazywana na wystawie 
“Znamy się a nawet lubimy”  
(BWA Zielona Góra, 2018).

cena wywoławcza: 100 PlN

21. ANNA KRZTOń 
(ur. 1988)

Weź się w garść, 2017
plansza 123
pisak na papierze
29, 6 x 20,4 cm / 32 x 23 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

20 22

23

24

21



1918 Aukcja dla Domu Aukcja dla Domu

25. ROBERT lEMKE  
(ur. 1962)

Symetria – Mandala, 2018
grafika – cyfrowa odbitka 1/1
30 x 30 cm / 50 x 50 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

27. MAłGORZATA ANDRZEJEWSKA

Hamak na piasku, 2010
monotypia
11 x 19,5 cm / 22 x 31 cm
sygn. na dole i na odwrocie

Praca podarowana przez 
Wojciecha Makowieckiego

cena wywoławcza: 100 PlN

28. ANNA MARiA BRANDyS 
(ur. 1987)

Siedział miś na chmurze
książka artystyczna
tkanina, haft, aplikacja
22,5 x  28 x 7,5 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

26. ANTONiNA KiEliSZEWSKA 
(ur. 1994)

in fear of fear, 2018
intaglio: akwaforta, akwatinta
21 x 20 cm / 23,5 x 22 cm

Praca brała udział w wystawach:
„iM/iN” wystawa miniprintów, Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu, 2018 
Wystawa indywidualna „Kamuflaże”, 2018.

cena wywoławcza: 100 PlN

25

26

27

28
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29. EWA KURylUK 
(ur. 1946)

Niebieski pan, czyli smutek rysunku wiszącego, 1965
akwarela na papierze
86 x 60, 5 cm / 90 x 65 cm
sygn. p.d. i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

31. MONiKA KURMiN-WiNTERHAGEN 
(ur. 1982)

8, 2015
akryl na płótnie 
80 x 90 cm
sygn. na odwrocie 

Praca była pokazywana na wystawie 
indywidualnej „Track at once” (w ramach 
ART SAlE FOR SyRiA) w Galeria Termy 
Maltańskie UAP w Poznaniu (2018)
oraz na wystawie indywidualnej „Malarstwo” 
Galeria Serce dla Serca“ UAP w Poznaniu 
(2016).

cena wywoławcza: 100 PlN

32. TOMEK MAZUR 
(ur. 1973)

No one, 2017
druk cyfrowy UV AP na kartonie
100 x 70 cm
 
Praca powstała na wystawę indywidualną 
„Zdarzają się dni ciepłe i bez słońca” w Stacji 
Kultura w Rumii (2017).

cena wywoławcza: 100 PlN

30. MAłGORZATA FABiAN 
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2018
technika mieszana na papierze
20,6 x 14,6 cm / 36 x 29.5 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

29

30

31

32
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35. AGATA NOWAK 
(ur. 1983)

Bez tytułu, 2018
olej/akryl/pigmenty na płótnie,
92 x 73 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

36. ANDRZEJ WOJTKiEWiCZ 
(ur. 1938)

Droga do nieba, 2018
edycja 1/2018
fotografia, technika mieszana
29,9 x 40 cm / 32 x 42 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

37. ANNA PięTOWSKA 
(ur. 1997)

Zwęglone, 2018
żywica poliuretanowa,
23 x 6 x 6cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

33. DARiUSZ KACA 
(ur. 1960)

Niebieski ołtarz, 2017
odbitka 6/8,
linoryt na papierze Fabriano Rosaspina
73 x 54 cm / 100 x 70
sygn. na dole

Praca była pokazywana na wystawach:
„On the Way... W Drodze… yolda…” Detay Sanat 
Galerisi, Ankara, 2017
Pokonkursowa wystawa prac – 14. Międzynarodowy 
Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Muzeum 
Karkonoskie – Jelenia Góra, 2017
international Contemporary Printmaking Exhibition /
Forum 2018. Galerie Empreinte, luxembourg, 2018.

cena wywoławcza: 100 PlN

34. DOROTA BUCZKOWSKA
(ur. 1971)

Śniadania, 2017
olej na płótnie
64 x 49,5 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

33

34

35

36

37



2524 Aukcja dla Domu Aukcja dla Domu

38. MAłGORZATA FABiAN 
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2018
rysunek tuszem na papierze
34,9 x 27,4 / 37 x 29.5 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

41. JOANNA CONCEJO 
(ur. 1971)

Bez tytułu, 2009
z albumu „l’Angelo delle scarpe” ( „Anioł 
od butów” )
rysunek, ołówek i kredki na papierze
29,7 x 36, 4 cm / 32 x 38, 5 cm
sygn. na odwrocie
 
Praca ukazała się w pierwszym wydaniu 
we Włoszech (wyd . Topipittori) w 2009 
roku, następnie też w Szwajcarii (wersja 
francuska) i Korei.

cena wywoławcza: 100 PlN

42. MAłGORZATA KACZMAREK
(ur. 1993)

Miyasis i, 2016-2018
edycje 1/3
fotografia
70 x 50 cm / 73,5 x 73,5 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

39. MARTyNA RZEPECKA 
(ur.1989)

#tez_1, 2018
edycja 5/15
linoryt na papierze
100 x 70 cm
sygn. na dole i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

40. MAłGORZATA KACZMAREK 
(ur. 1993)

Hippeastrum spp 29-31 05.2017
Sirt Juncus spp. 01-03.06.2017, 2017
zestaw dwóch rysunków,
tusz na papierze,
29,6 x 20,9 cm / 32 x 23 cm każdy
do pracy dołączona seria 5 pocztówek 
limitowanych „Pozdrowienia z imigracji”

cena wywoławcza: 100 PlN

38

40

41

42

39
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43. GRAŻyNA KiElińSKA 
(ur. 1967)

Oparci o deszcz cz. 2, 2018
olej na płótnie
61 x 46 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

45. MAłGORZATA FABiAN 
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2018
technika mieszana na papierze
20,6 x 14,6 cm / 30,5 x 24.5 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

46. KUBA BORKOWiCZ 
(ur. 1989)

Różowy sen, 2017
akryl na płótnie
130 x 80 cm
 
cena wywoławcza: 100 PlN

44. MiCHAł BUGAlSKi 
(ur. 1985)

Bez tytułu (Matka), 2017
fotografia – wydruk pigmentowy  
na papierze archiwalnym, dibond 
100 x 80 cm / 104 x 84 cm

Praca pokazywana na wystawach:
„Siostry”, Muzeum Stanisława Staszica  
w Pile GAlERiA, Piła, 2018
„Jaskinia” (wspólnie z Małgorzatą 
Widomską), Galeria lokal 30, 
Warszawa, 2017.

cena wywoławcza: 100 PlN

43

44

45

46
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47. DOROTA MORAWiEC-WiNiARSKA
(ur. 1989)

Kobiety leżące i dziecko, 2018
monotypia
27,8 x 36,6 cm / 30 x 39 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

48. MiKOłAJ GARSTECKi

Fog of war, 2017
dwa wydruki cyfrowe i woda
12 x 8,5/ 31 x 22 cm każdy
sygn. na odwrocie

Prace z cyklu Fog of War były 
pokazywane na wystawie „Jak jest?”  
w galerii labirynt, lublin 2017.

cena wywoławcza: 100 PlN

49. JAKUB JASiUKiEWiCZ 
(ur. 1983)

Moodboard, 2011
fotografia na PCV
100 x 70 cm

Praca pokazywana była na wystawie „21122012” 
(Galeria Fotografii pf Poznań 2011-2012)
Praca reprodukowana w dołączonym katalogu 
wystawy.

Artysta prosi nowego właściciela o podanie danych 
do celów dokumentacyjnych oraz ewentualnych 
wypożyczeń na wystawę.

cena wywoławcza: 100 PlN

50. ANDRZEJ WOJTKiEWiCZ 
(ur. 1938)

Światełko, 2018
edycja 1/2018
fotografia, technika mieszana
29,9 x 54,8 cm / 32 x 57 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

51. HENRyK STARiKiEWiCZ 
(1955-2016)

Chmury iii, ok. 2010
z cyklu Chmury
technika mieszana
52 x 86 cm / 56 x 90 cm
sygn. na odwrocie

Praca wystawiana na Vii edycji „Kolekcji 
UAP 2015/2016”.

cena wywoławcza: 100 PlN

47

48

49

50

51
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52. iZABElA GAłąZKA
(ur. 1984)

Most, 2018
akryl na płótnie
40 x 60 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

55. WACłAW TWAROWSKi
(1921-1995)

Akt, 1981
glina
25 x 14 x 17,5 cm
Praca podarowana przez 
Wojciecha Makowieckiego

cena wywoławcza: 100 PlN

56. MARGHERiTA liPińSKA 
(ur. 1964)

Mitoraj – Epitafium, 2015
akryl na płótnie jutowym
140 x 160 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

57. KATARZyNA DWORACZyK 
(ur. 1982)

Transform portrait
pisak olejny na papierze
59 x 41,8 cm / 61,5 x 44 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

53. JOANNA KARPOWiCZ 
(ur. 1976)

Nie idą do kościoła, grają w Dooma, 2017
akryl na płótnie
40,5 x 44 cm / 51 x 55 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

54. BARTOSZ łUKASZONEK 
(ur. 1978)

Three Videos, 2018
plakat
druk offsetowy
68 x 98 cm / 102 x 72 cm
sygn. na dole

cena wywoławcza: 100 PlN

52 55

56

57

53

54
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58. DANiEl CHMiElEWSKi 
(ur. 1983)

Podróżniczki w Meksyku
ołówek na papierze akwarelowym
26,4 x 27,2 cm / 28,5 x 29,5 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

59. EDyTA BySTROń  
(ur. 1986)
 
Serce miasta, 2014
Pełny epizod: komplet trzech 
plansz, każda formatu A4
tusz i akwarela na papierze
32 x 65 cm w oprawie

Praca podarowana przez 
galerię Art Komiks

cena wywoławcza: 100 PlN

60. WOJCiECH UlMAN 
(ur. 1983)

Niezidentyfikowany obiekt latający, 2013
fotografia, luxografia
41 x 31 cm

Praca była pokazywana na wystawie 
„Poza programem”, Muzeum Stanisława 
Staszica w Pile, 2013

cena wywoławcza: 100 PlN

61. ANNA PięTOWSKA 
(ur. 1997)

On, 2016
akryl na płótnie
200 x 75 cm
sygn. na odwrocie
 
cena wywoławcza: 100 PlN

62. KATARZyNA RATUSZNiAK 
(ur. 1996)

Kaktus, 2018
drewno lipowe, kaktus Espostoa
30 x 30 x 45 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

58

59

60

61

62
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63. JAKUB JASiUKiEWiCZ  
(ur. 1983)

CCD, 2011
fotografia na PCV
100 x 70 cm

CCD (ang. Colony Collapse Disorder) to w pszczelarstwie 
określenie zjawiska masowego ginięcia pszczół
Praca pokazywana była na wystawie „21122012” (Galeria 
Fotografii pf, Poznań 2011-2012)
Praca wzmiankowana w katalogu wystawy.

Artysta prosi nowego właściciela o podanie danych  
do celów dokumentacyjnych oraz ewentualnych wypożyczeń  
na wystawę.  

cena wywoławcza: 100 PlN

64. PATRyCJA PliCH 
(ur. 1992)

Zderzenia, 2017
rysunek, druk cyfrowy i pastel na papierze
zestaw 4 rysunków A4

Praca pokazywana na wystawie rysunku w Kutnowskim 
Domu Kultury (2018).

cena wywoławcza: 100 PlN

65. TOMASZ GRZąDZiElA
(ur.1990)
 
Wszechksięga, 2018
strona 21, format A4 / 32 x 23 w oprawie
ołówek i tusz na papierze
wydane przez Wydawnictwo Komiksowe

Praca podarowana przez galerię Art 
Komiks

cena wywoławcza: 100 PlN

66. TOMASZ SAMOJliK 
(ur. 1978)

Star Wars, 2018
tusz na papierze
43 x 30 cm / 45 x 32.5 cm
sygn. na dole

cena wywoławcza: 100 PlN

64
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70. WilHElM SASNAl 
(ur. 1972)

Europa, 2010
edycja 11/22
linoryt na papierze
47 x 35 cm / 49 x 36,8 cm
sygn. na dole

cena wywoławcza: 100 PlN

67. ZENON KORyTOWSKi 
(1935-2018)

Bez tytułu
18,3 x 17,5 cm
oznakowane na odwrocie 

Praca podarowana przez  
Wojciecha Makowieckiego

cena wywoławcza: 100 PlN

68. ZENON KORyTOWSKi 
(1935-2018)

Bez tytułu
16,6 x 13,8 cm
oznakowane na odwrocie 

Praca podarowana przez  
Wojciecha Makowieckiego

cena wywoławcza: 100 PlN

69. ANNA KRZTOń
(ur. 1988)

Star, 2017
plansza 4-5 
pisak na papierze
20,4 x 29, 6 cm / 23 x 32 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

71. AGNiESZKA C. MAćKOWiAK 
(ur. 1991)

The time, 2018
linoryt na papierze
odbitka 2/10
100 x 70 cm
sygn. na dole

cena wywoławcza: 100 PlN

72. HONZA ZAMOJSKi 
(ur. 1981)

Orange thought fear of poem, 2018
rysunek i kolaż na papierze
zestaw czterech prac
22,4 x 13,7 cm / 60 x 41 cm

Artysta prosi nowego właściciela o podanie danych 
do celów dokumentacyjnych oraz ewentualnych 
wypożyczeń na wystawę.

cena wywoławcza: 100 PlN

67
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73. RiCHARD MORGAN
(ur. 1984)

Eye – Poznań 2016
fotografia cyfrowa
40 x 30 cm
Doughnuts – Poznań 2016
fotografia cyfrowa
30 x 40 cm

Prace brały udział w wystawach: 
„UliCA”, Tandem Studio, Poznań, 
2017
„UliCA: A Polish Street As Seen 
By Aliens” (współpraca: Benjamin 
Aitken, Megan Menzies), KontenerArt, 
Poznań, 2017.
„The Poles (Polacy)”, wystawa 
indywidualna, Waterstones, Gower 
Street, london, 2018
„Polacy”, Atelier łazęga Poznańska, 
Poznań, 2018.

cena wywoławcza: 100 PlN

74. DOROTA WUJEWSKA – 
BARTOSZEWiCZ 
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2018
technika mieszana: rysunek, grafika 
komputerowa
28 x 19 cm / 44 x 34,5 cm
sygn. w oprawie passe-partout
sygn p.d. i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

75. DOROTA WUJEWSKA – 
BARTOSZEWiCZ 
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2018
technika mieszana: rysunek, grafika 
komputerowa
40 x 30 cm / 41 x 31 cm
sygn p.d. i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

76. PATRyCJA PliCH 
(ur. 1992)

Pewien rodzaj pętli, 2015
tusz na papierze
zestaw 4 rysunków o różnych 
wymiarach

Praca pokazywana na wystawie 
„Potajemnie umiłowane idee” w PB 
Gallery w Skalar Office Center 
(2016).

cena wywoławcza: 100 PlN

77. PAWEł GROBElNy 
(ur. 1979)

Bookshelf, 2007
edycja 16/100
papier i metal malowany proszkowo
27,5 x 23 x 4,4 cm

Projekt otrzymał Godło PRODECO  
w 2007 roku.

cena wywoławcza: 100 PlN

78. ElŻBiETA JABłOńSKA  
(ur. 1970)
 
Pokój, Równość, Reżim, ład, Trwałość, 
Wyciszenie, 2018
sześć tabliczek z drewna
około 30 x 30 cm każda
 
Fragment pracy „Równowaga” powstałej na 
wystawę „Pokój na świecie zaczyna się przy 
rodzinnym stole” (Centrum Kultury Zamek 2018).

cena wywoławcza: 100 PlN
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81. NORiAKi KASAi

No chodź, 2016
technika własna
25 x 18 cm / 36 x 29 cm
sygn p.d. i na odwrocie.

cena wywoławcza: 100 PlN

82. JAKUB EROl 
(ur. 1941)

Niesamowity jeździec, 1986
plakat
offset, 97 x 67 cm
sygnatura drukowana wzdłuż prawej krawędzi:  
„24. EROl. V. 86 – ZGG 1260 B-1 P-12 6760 egz.”

Praca podarowana przez galerię Artykwariat.

cena wywoławcza: 100 PlN

79. ROBERT lEMKE 
(ur. 1962)

Symetria B, 2018
grafika – cyfrowa odbitka 1/1
38 x 27,5 cm / 50 x 40 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

80. MACiEJ SZyMANiAK 
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2018
fotografia, dibond
30 x 30 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

79
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86. MACiEJ PAłKA 
(ur. 1980)
 
Jak schudnąć 30 kg? Prawdziwa 
historia miłosna, 2017
strona 31
tusz i marker na papierze
wydane przez Wydawnictwo 
Komiksowe
32 x 23 cm / 36 x 31 cm

Praca podarowana przez galerię 
Art Komiks

cena wywoławcza: 100 PlN

87. NiKODEM CABAłA 
(ur. 1980)
 
Tybet: historie prawdziwe, 2010
strona 24
format A3 / 31.5 x 44 cm
ołówek i tusz na papierze
wydane przez Fundację 
inna przestrzeń

Praca podarowana przez galerię 
Art Komiks

cena wywoławcza: 100 PlN

83. AGNiESZKA GRODZińSKA
(ur. 1984)

Mampure, 2018
odbitka na papierze
41,9 x 29,6 cm / 44 x 32 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

84. OlGA WRóBEl 
(ur. 1982)

Bez tytułu
cienkopisy na papierze
20,8 x 29,6 cm / 31,5 x 44 cm
sygn. l.d.

ilustracja przygotowana dla 
miesięcznika Znak

cena wywoławcza: 100 PlN

85. MARTyNA RZEPECKA 
(ur. 1989)

do id_7, 2017
edycja 2/15
rysunek i druk cyfrowy
42 x 29, 7 cm / 43,4 x 33 cm
sygn. na dole i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

83
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88

90

89

91

92

93

88. KATARZyNA WOlSKA 
(ur. 1962)

Zebra, 2016
12/25
linoryt na papierze
20,7 x 14,1 cm / 29 x 20,5 cm
sygn u dołu
 
cena wywoławcza: 100 PlN

91. BARBARA HOUWAlT 
(1911-2005)

Poranek na Malcie, ok. 1950-1955
40,5 x 44,5 cm / 51 x 54 cm
olej na płycie pilśniowej
sygn. na odwrocie

Praca z kolekcji M.W. Szafrańskich.

cena wywoławcza: 100 PlN

92. DAWiD MARSZEWSKi 
(ur. 1991)

Złote folie
olej na płótnie
70 x 65 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

93. TOMASZ MATUSEWiCZ  
(ur.1967)

Malowane w plenerze w ostatnią 
niedzielę sierpnia 2018.  
Ukończone o 19:30
35 x 50 cm
olej na płycie HDF
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

89. KATARZyNA WOlSKA 
(ur. 1962)

Gdańsk, 2015
linoryt na papierze
edycja 2/15
16 x 26 cm / w oprawie passepartout  
30 x 40 cm
sygn. u dołu

cena wywoławcza: 100 PlN

90. MAREK GliNKOWSKi 
(ur. 1977)

The Best international Pizza, 2009
akwatinta
110 x 70 cm / 115 x 74 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN
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94

95

97

98

96

94. PiOTR C. KOWAlSKi 
(ur. 1951)
 
PiłA made in Poland,  2017
z cyklu OBRAZy PRZERŻNięTE

rdza, etykietki z piwa Żubr i dwie 
szyszki na płótnie
25 x 120 cm
sygn. i opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

95. BARTOSZ łUKASZONEK 
(ur. 1978)

Polnische Plakat Kunst, 2007
plakat
druk offsetowy
68 x 98 cm / 102 x 72 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

97. MACiEJ NOWACKi 
(ur. 1991)

Bez tytułu, 2017
tusz i akryl na płótnie
100 x 100 cm
sygn. na blejtramie

cena wywoławcza: 100 PlN

98. MAREK JAKUSZEWSKi 
(ur. 1964)

Dom, 2018
akryl na płótnie
80 x 60 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

96. BEATA PENDOWSKA 
(ur. 1961)

Bez tytułu, 2017
olej na płótnie
50 x 60 cm,
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN
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99

100

101

102

103

99. ANGEliKA łOCHOWiCZ 
(ur. 2001)

Kosmiczny Mecz
druk cyfrowy na PCV
30 x 42 cm / 32 x 44 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

100. DOROTA KASPRZAK-SUWAJ

Widoki lublina
Zestaw dwóch prac
akwarela i kredki na papierze
17,5 x 13,7 / 18,5 x 13,5 / 
32 x 44 cm
sygn. l.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

101. JOANNA GRyZińSKA-JASińSKA 
(ur. 1990)

Bez tytułu z cyklu „Records”, 2018
ołówek, akwarela, pastel na papierze
21 x 30 cm / 32 x 42 cm
sygn p.d w oprawie passe-partout  
i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

102. ROBERT lEMKE 
(ur. 1962)

Symetria A, 2018
grafika – cyfrowa odbitka 1/1
38 x 27,5 cm / 50 x 40 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

103. MAłGORZATA BORSUKiEWiCZ 
(ur. 1961)

Nocne życie, 2015
akryl na płótnie
38,5 x 28,5 / 52,5 x 42,5 cm

cena wywoławcza: 100 PlN
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104

105

107

106

108

104. GRZEGORZ BOŻEK 
(ur. 1988)

Język w ciemności mówi: 
czujesz?, 2018
tempera na sklejce
30,2 x 22,3 cm
sygn. i opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

105. MATEUSZ MąKA 
(ur. 1994)

Wierzę w jednego Boga, 2017
lightbox
edycja 2/7
30 x 45,5 cm / 33 x 48,5 cm
sygn. na odwrocie
 
Praca pokazywana na wystawie 
„Znamy się a nawet lubimy”  
(BWA Zielona Góra, 2018).

cena wywoławcza: 100 PlN

107. ZOFiA KUBiSiAK

łąka, 2018 
akryl na płótnie
50 x 60 cm
sygn. p.d.

cena wywoławcza: 100 PlN

106. AlEKSANDRA MiCHAlSKA 
(ur. 1978)

ikona św. Mikołaja
tempera jajeczna na drewnie
28,7 x 15,7 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

108. SylWiA TACiAK 
(ur. 1980)

Poznań, Kazimierz Dolny, Wrocław, 
Warszawa – łazienki, 2018
akryl na płótnie
30 x 40 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN
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109

110

111

112

109. ElŻBiETA RADZiKOWSKA 
(ur. 1951)

Gruszeczki Dupeczki, 2015
akwaforta
13,5 x 8,7 cm / 35 x 30,5 cm
sygn. u dołu

Praca pokazywana na wystawach:  
w Sanoku (2017) i Antwerpii (2015).

cena wywoławcza: 100 PlN

110. lUCyNA RUSZKiEWiCZ 
(ur. 1973)

Qua, 2014
z serii łaska
akryl na płótnie
60 x 100 cm
sygn p.d. i na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

111. RAFAł BOETTNER- 
-łUBOWSKi
(ur. 1974)

Quasi-Autoportret i, 2018
fot. modyfikowana cyfrowo
30 x 40 cm / 55 x 55 cm
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 100 PlN

112. DiUNA OSTROWSKi 
(ur. 1997) 

Niebieska, 2017
akryl na płótnie
80 x 80 cm

cena wywoławcza: 100 PlN

113

113. RySZARD KAJA 
(ur. 1962)

Akt i - Jamniki, przegląd 
kuriozów kinematografii 
światowej z psami w roli 
głównej w Teatrze Napięcie, 
2017
technika offset
100 x 70 cm / 102 x 72 cm
sygn. p.d.: Ryszard Kaja

cena wywoławcza: 100 PlN
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Noty biograficzne

Zofia Adamiak (ur. 1989), absolwentka 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
gdzie obroniła dyplom w pracowni prof. 
Włodzimierza Dudkowiaka. Brała udział 
w konkursach międzynarodowych oraz 
wystawach zbiorowych. Miała także wy-
stawy indywidualne w Galerii PWW  
w Zielonej Górze oraz w MDK w Szczyt-
nie. W swoich pracach przedstawia  
w zgeometryzowany sposób przestrzenie –  
przestrzenie metaforyczne, wewnętrzne. 

Małgorzata Andrzejewska, mieszka 
i pracuje w Poznaniu. Studiowała na 
poznańskiej PWSSP (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu) na Wydziale 
Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w pracowni prof. Jacka Waltosia  
w 1986 roku. Realizuje prace w dziedzinie 
malarstwa i grafiki. Brała udział w prawie 
30 indywidualnych wystawach oraz wielu 
zbiorowych w Polsce i Europie, m.in.  
w Niemczech, Austrii, Czechach, Holandii, 
Francji i Szwajcarii. Uczestniczyła w wielu 
plenerach, sympozjach i festiwalach arty-
stycznych w Polsce i Niemczech. Prowadzi 
kursy malarskie dla miłośników sztuki  
w Polsce i za granicą.

B
 
Agnieszka Balewska (ur. 1967) studio-
wała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu). Polska malarka  
i publicystka mieszkająca w Poznaniu. 
Zajmuje się między innymi performance’em 
dźwiękowo-motorycznym, rysunkiem, grafiką 
komputerową, malarstwem, sztuką obiektu 
i przestrzeni, a ostatnio głównie „autorskim 
recyklingiem” rozmaitych przedmiotów 
odrzuconych przez innych i malowaniem na 
nietypowych podłożach, takich jak styropian, 
miękkie parawany i szkła okien.

Rafał Boettner-Łubowski (ur. 1974), 
rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zaj-
muje się również działalnością z dziedziny 
teorii, krytyki i promocji sztuki. Profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu. Tworzy instalacje, obiekty 
i kompozycje rzeźbiarskie oraz prace  
z dziedziny malarstwa, podejmujące rela-
cje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi 
już dziełami, postawami i poetykami twór-
czymi. W swojej sztuce odnosi się także do 
wybranych możliwości technik cyfrowych. 
Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, 
krytyki i promocji sztuki.

Kuba Borkowicz (ur. 1989), artysta, 
student intermediów na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. W swoich pra-
cach porusza tematykę nieskończoności, 
przypadkowości i czasu oraz bada relacje 
sztuki w przestrzeni publicznej. Zafascy-
nowany sztuką cyrkową poszukuje sposo-
bów na wdrożenie jej w swoją działalność 
artystyczną. Jako środków wyrazu używa 
m. in. video, malarstwa, performance  
i fotografii. Jego prace pokazywane były 
w galeriach w Mediolanie, Warszawie, 
Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i lublinie.

Małgorzata Borsukiewicz (ur. 1961), 
malarka, która na co dzień prowadzi Ga-
lerię Malarstwa w Pile. Tematem jej prac 
w większości jest kobieta. Prace artystki 
obfitują w bogatą kolorystykę. Bierze 
udział w licznych wystawach , plenerach, 
aukcjach charytatywnych, a jej prace 
znajdują się w kolekcjach w kraju  
i zagranicą.

Grzegorz Bożek (ur. 1988), w latach 
2009-2015 studiował na Wydziale 
Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu. Praktykuje z poezją, opowia-
dając za pomocą wizualnych i werbalnych 

zdarzeń (malarstwo, tekst, performance) 
o doświadczeniu sytuacji peryferyjnych. 
Równolegle prowadzi od 2010 roku 
dokumentalne notatki filmowe.

Anna Maria Brandys (ur. 1987), założy-
cielka i Prezes Fundacji „Jak Malowana”. 
Współtwórczyni Domu Bajek. Ukończyła 
poznański Uniwersytet Artystyczny oraz 
Akademię Pedagogiki Specjalnej  
w Warszawie. Stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Stypendium Artystycznego Miasta Po-
znania. Uczestniczyła w wielu wystawach 
w kraju i za granicą. Zajmuje się szeroko 
rozumianą tkaniną artystyczną, a obecnie 
przygotowuje rozprawę doktorską na 
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzen-
nych UAP. Od wielu lat zaangażowana  
w promocję wolontariatu oraz działalność 
edukacyjną i animacyjną.
 
Dorota Buczkowska (ur. 1971), artystka 
interdyscyplinarna – wypowiada się  
w różnorodnych mediach: malarstwie, 
rysunku, fotografii, rzeźbie, video. Podej-
muje tematy związane z percepcją rze-
czywistości, naturalnymi procesami zmian 
związanymi z czasem i właściwościami 
materii, przedstawiając je za pomocą 
przekazów metaforycznych, czasami 
zabarwionych poetycką subtelnością. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Michał Bugalski (ur. 1985), ukończył 
fotografię na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu, gdzie pracuje jako adiunkt  
w 4. Pracowni Fotografii. W 2015 obronił 
na UAP pracę doktorską. laureat nagro-
dy głównej na 6. Biennale Sztuki Młodych 
„Rybie Oko” w 2011 roku. Autor wystaw 
indywidualnych, brał udział w licznych 
wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. W swojej twórczości zajmuje się 

obszarami pamięci, w których porusza 
ukryte obecności minionych doświadczeń 
i ich aktualnej percepcji. Celem jego 
aktywności wizualnej jest przywołanie 
i wzmocnienie tych wrażeń poprzez 
podejmowane media.

Edyta Bystroń (ur. 1986), jest autorką 
publikacji niezależnych, takich jak „Nie 
chcę się bać”, „Dziewczynka, którą 
bolała głowa”, „Dziwadła”, „Na koniec 
wszystko spłonie”. Jej prace można prze-
czytać w wybranych antologiach („Prace 
i robótki”, „Komiks wierszem po ukra-
ińsku”, „Komiks Kobiecy”) oraz zinach 
(„Mydło”, „Biceps”, „Sama kupi kwiaty”). 
W roku 2016 otrzymała nagrodę Złote 
Kurczaki dla niezależnych artystów/
wydawnictw komiksowych w kategoriach 
Rysownik Roku 2015 i Scenarzysta Roku 
2015 za komiks „Nie chcę się bać”. 
Edyta Bystroń jest absolwentką Wydziału 
Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie oraz Studium Pedagogicz-
nego na tej uczelni. Od października 
2017 roku prowadzi cykliczne zajęcia 
komiksowe dla dzieci i młodzieży.

C

Nikodem Cabała (ur. 1980), rysownik, 
ilustrator, kolorysta. Zaczynał od drob-
nych publikacji w fanzinach komiksowych 
takich jak „AQQ”, „KKK”. Pojawił się 
również w magazynie „Świat Komiksu”. 
Jego prace ukazały się w antologiach 
komiksowych. Od 2004 roku, współpra-
cuje z „Nową Fantastyką” jako ilustrator. 
W plebiscytach czytelników zajmował,  
w roku 2007 trzecie miejsce, w roku 
2010 pierwsze miejsce. w roku 2011 
trzecie miejsce, w roku 2012: miejsce 
pierwsze. Poza tym zajmuje się robieniem 
ilustracji na potrzeby reklam, storyboar-
dów oraz portretów. Pracował jako ko-
lorysta między innymi w dwóch zeszytach  
z serii „Sławni olimpijczycy”.
 
Daniel Chmielewski (ur. 1983), scena-
rzysta, rysownik i autor książek dla dzieci. 

Tworzy autobiograficzne eseje (“Zapętle-
nie”, “Zostawiając powidok wibrującej czer-
ni”), komiksy naukowe (“Topografia uwagi” 
wraz z Zuzanną Kłyszejko) i dydaktyczne 
(“Czarne fale. Jak radzić sobie z depresją. 
Poradnik dla młodzieży” wraz z Katarzyną 
Szulińską). Album “Podgląd”, rysowany 
przez Marcina Podolca, został wydany 
również we Francji. Współpracował z ilu-
stratorem Maciejem łazowskim przy książ-
ce dla przedszkolaków “Burze kuchenne 
i bestie bezsenne” i z malarką Magdą 
Rucińską przy urbanistycznym horrorze dla 
dzieci “Miasto Złotej”. W 2018 roku wyszła 
jego komiksowa adaptacja powieści Olgi 
Tokarczuk “Anna in w grobowcach świata” 
zatytułowana “Ja, Nina Szubur”.
 
Sylwia Chudy-Leśnik (ur. 1983), obro-
niła dyplom z wyróżnieniem na Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu (dzisiejszy 
Uniwersytet Artystyczny). W 2010 roku 
otrzymała od Prezydenta Miasta Po-
znania nagrodę za wybitne osiągnięcia 
artystyczne w dziedzinie sztuki związane 
z edukacją, promowaniem i popularyza-
cją sztuki wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Prowadzi autorską pracownię 
plastyczną tARTak w Centrum Kultury 
ZAMEK w Poznaniu.

Joanna Concejo (ur. 1971), studiowa-
ła na Wydziale Grafiki w Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 1998 
roku mieszka we Francji. W 2002 
roku została zaproszona do udziału 
w Busan Biennale w Korei. Od tego 
czasu jej prace pokazywane są na wielu 
wystawach zbiorowych i indywidualnych 
(m.in. we Włoszech, Francji, Anglii, iranie, 
Portugalii). Jest autorką ilustracji i prac 
graficznych do kilkunastu książek, które 
ukazują się regularnie we Włoszech, 
Francji, Hiszpanii i Szwajcarii, a także 
w Polsce.
 
D
 
Emilia Domańska, malarka. Studiowała 
na Akademii Sztuk Pięknych (dzisiejszym 

Uniwersytecie Artystycznym) w Poznaniu 
na Wydziale Architektury Wnętrz u prof. 
Jana Węcławskiego, rzeźbę u prof. Jana 
Berdyszaka oraz malarstwo  
u prof. Tadeusza Brzozowskiego. Specjali-
zuje się w technice akwareli. Prace artystki 
znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie oraz Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa w łodzi. Trzykrotna sty-
pendystka Ministra Kultury i Sztuki. 
 
Katarzyna Dworaczyk (ur. 1982), 
artystka wizualna, autorka filmów 
dokumentalnych oraz ilustrowanej, pol-
sko-angielskiej książki pamiętania siebie 
„Wszystko, co jest teraz, zaczęło się tam” 
(2016). W swojej twórczości korzysta  
z doświadczenia terapeutki  
i trenerki komunikacji. interesują ją tematy 
tożsamości, przekonań, jak i co pamięta-
my oraz uwewnętrznione społeczeństwo. 
Obecnie pracuje nad ilustrowanymi 
książkami i wystawami; „Nowy Testa-
ment”, „Herstoria 1918”, „Wielkopolki”. 
Publikuje w zinach i antologiach w Polsce 
i za granicą. Pochodzi z Gdyni, mieszka 
w Poznaniu. lubi espresso, ludowe przy-
śpiewki i widzieć horyzont.

E

Jakub Erol (1941-2018), autor tysiąca 
plakatów, głównie filmowych, twórca 
znaków graficznych, blisko dwustu 
okładek i ilustracji książkowych, folderów 
reklamowych, znaczków pocztowych, 
scenograf teatralny, a także projektant 
stoisk promocyjnych Filmu Polskiego na 
festiwalach w Cannes, Moskwie, Berlinie, 
Karlovych Varach, Gdańsku.Był laure-
atem Ogólnopolskiego Biennale Grafiki 
(1973, 1985) oraz Międzynarodowego
Biennale Plakatu (1986)

F

Małgorzata Fabian (ur. 1988), w 2012 
roku ukończyła studia na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu na Wydziale 
Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, 
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rysunkiem i grafiką. Prowadzi warsztaty 
artystyczne.

G
 
Izabela Gałązka (ur. 1984), w 2009 
obroniła dyplom z Projektowania Ubioru 
Dzianego oraz Malarstwa Na Akademii 
Sztuk Pięknych w łodzi. W latach 2005- 
2009 nagradzana stypendium naukowym 
podczas studiów. W 2014 brała udział  
w zbiorowej wystawie w Muzeum Miasta 
łodzi oraz Pierwszego Niezależnego Sa-
lonu łódzkich Młodych Twórców, a także  
w plenerze „Barwy Wschowy” zwieńczo-
nego wystawą prac plenerowych. inspiracji 
dla swojego malarstwa szuka w pejzażu,  
w postaci samej siebie, ale przede wszyst-
kim czerpie ją z własnych doświadczeń 
życiowych. Jej ostatnie obrazy to projekcja 
kobiety współczesnej, jej pragnień, 
marzeń, dążeń i poszukiwań – często 
jednak przepuszczonych przez komercyjną 
maszynę współczesnego świata.

Mikołaj Garstecki, absolwent Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu, w 2017 
roku obronił dyplom pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Pepłońskiego i prof. 
Marty Smolińskiej. Obecnie doktorant na 
wydziale Malarstwa UAP. Nominowany 
do konkursów: im. Marii Dokowicz 2017 
Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie oraz 
Promocje 2017.

Marek Glinkowski (ur. 1977), mieszka  
i pracuje w Poznaniu. W 2002 roku ukoń-
czył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Dyplom uzyskał w pracowni rysunku prof. 
Jarosława Kozłowskiego oraz w pracowni 
grafiki prof. Tadeusza Jackowskiego. 
Pracuje na macierzystej uczelni. Od 2001 
roku jest kuratorem Festiwalu Sztuki Prece-
dens, od 2004 roku – Galerii Aula na ASP 
w Poznaniu.
 
Paweł Grobelny (ur. 1979), projektant, 
kurator wystaw i wykładowca. Studiował 
na Akademiach Sztuk Pięknych w Po-

znaniu, lyonie i Paryżu. Był stypendystą 
Rządu Francuskiego w Paryżu, programu 
„Casa de Velazquez” w Madrycie, 
programu „Młoda Polska” Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP 
oraz programu „Residency Unlimited”  
w Nowym Jorku. laureat międzynarodo-
wych nagród m.in. lVMH Moet Hennessy 
– louis Vuitton, Tremplins Meuble Paris 
oraz Rado Star France 2013 przyznanej 
podczas Paris Design Week. Jego prace 
znajdują się między innymi w kolekcjach 
Muzeum Designu w Monachium i Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

Agnieszka Grodzińska (ur. 1984), absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych  
w Poznaniu, adiunkt w Pracowni Obrazu 
na Wydziale Malarstwa i Nowych Me-
diów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz 
wykładowca na Uniwersytecie Medycz-
nym w Poznaniu. Stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
wyszehradzkiego programu rezydencjal-
nego w Futura Karlin Studio (Praga 2016), 
laureatka konkursu Curators Network, 
Mocak 2012, finalistka konkursu Talenty 
Trójki 2013, laureatka Medalu Młodej 
Sztuki 2014, oraz rezydencji artystycz-
nych w Futura Karlin Studio w Pradze, 
betOnest Stolpe, Niemcy, institut für 
Alles Mögliche, Berlin, oraz w Banska ST 
A NiCA Contemporary (2014, BSC) na 
Słowacji. Autorka publikacji artystycznych 
oraz esejów o sztuce. Realizowała liczne 
wystawy w kraju i za granicą.

Joanna Gryzińska-Jasińska (ur. 1990), 
w 2014 obroniła dyplom na Wydziale 
Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, obecnie doktorantka na tej 
uczelni. W swoim malarstwie inspiruje się 
m.in. muzyką, łącząc kolor i materię  
z pismem – fragmentami tekstów piosenek. 
Wzajemne przenikanie się słów i malarskiej 
formy jest dla niej sposobem zapisywania 
na bieżąco emocji i wspomnień.
 
Tomasz „Spell” Grządziela (ur.1990), 
twórca komiksowy-samouk, na co dzień 

mieszkający i tworzący w Gdańsku. 
Komiksy pisze, rysuje i nimi oddycha. Jego 
początki sięgają złotej ery polskiego 
komiksu internetowego, a w 2014 roku za-
debiutował pełnometrażowym samodziel-
nym albumem komiksowym pt. „Ostatni 
Przystanek” (wyd. Kultura Gniewu), 
rozgrywającym się w gdańskich tramwa-
jach. Następnie publikował w internecie, 
a potem wydał na papierze „Przygody 
Stasia i Złej Nogi”, komiks o słodko-gorz-
kich perypetiach sympatycznego Stasia 
jeżdżącego na wózku inwalidzkim, który 
znalazł się na wielu listach najlepszych 
komiksów 2016 roku.

H
 
Marek Haładuda (ur. 1961), profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. W latach 1983-1988 
studiował w PWSSP w Poznaniu (dzisiejszy 
Uniwersytet Artystyczny). W latach 1989-
1990 przebywał na pobycie studyjnym 
w École des Beaux-Arts w Paryżu. Brał 
udział w licznych wystawach w kraju i za 
granicą.

Barbara Houwalt (1911-2005), malarka, 
kontynuatorka założeń koloryzmu. 
Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie  
w pracowni malarstwa pejzażowego Ferdy-
nanda Ruszczyca i Aleksandra Szturmana. 
W 1938 roku została członkiem „Grupy 
Wileńskiej”. W 1945 roku w ramach akcji 
repatriacyjnej przeniosła się wraz z mężem 
ildefonsem Houwaltem do Poznania. 
W latach 90. dokumentowała w pracach 
rysunkowych i olejnych zabytki miasta Śrem.

I/J

Elżbieta Jabłońska (ur. 1970), tworzy 
głównie instalacje, fotografie, performan-
ce oraz działania czasowo-przestrzenne. 
Wykorzystując i przekształcając popkul-
turowe stereotypy i klisze kobiecości pro-
wadzi przepełnioną ironią grę z rolami 
społecznymi przypisanymi kobiecie,  

a jednocześnie – z mechanizmami insty-
tucji sztuki. Od 1996 pracuje  
w Zakładzie Rysunku UMK w Toruniu. 
Brała udział w wielu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych. W jej dorobku 
znajdują się działania długofalowe 
oparte na współpracy z instytucjami kul-
tury i publicznością (www.nieuzytkisztuki.
pl), projekty aktywizujące różne śro-
dowiska (Poręcz, Kijów, Ukraina, 2015) 
oraz próby kuratorskie (Powtarzam je by 
doścignąć, Muzeum Sztuki, łódź, 2009).

Marek Jakuszewski (ur. 1964), w latach 
1986-1991 studiował w poznańskiej 
PWSSP (na dzisiejszym Uniwersytecie 
Artystycznym). W 1988 roku otrzymał 
wyróżnienie na FAMiE w Świnoujściu. 
Dyplom w zakresie rysunku bronił  
w pracowni prof. izabelli Gustowskiej  
w 1991 roku. Był laureatem stypen-
dium artystycznego miasta Hannover. 
Otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie literackim „Czasu Kultury”.  
W latach 1989-1999 współpracował  
z Galerią ON. W 1990 roku został 
zatrudniony jako asystent w pracowni 
Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce 
prof. Jana Gawrona na Wydziale Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych  
w Poznaniu. Od 2008 roku pełnił funkcję 
kierownika pracowni Malarstwa  
w Architekturze i Urbanistyce. W 2015 
roku otrzymał tytuł profesora zwyczajne-
go Uniwersytetu Artystycznego  
w Poznaniu. A rok później objął stanowisko 
Prorektora ds. artystycznych tego Uniwer-
sytetu. Brał udział w licznych wystawach 
indywidualnych w Polsce i za granicą.

Jakub Jasiukiewicz (ur. 1983), w 2008 
roku uzyskał dyplom w zakresie inter-
mediów na poznańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Artysta posługujący się różnymi 
mediami, takimi jak fotografia, obiekt, 
wideo czy instalacja multimedialna. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu Kierownik 
Katedry intermediów na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. W latach 
2005-2010 współtworzył grupę 4!

K

Dariusz Kaca (ur. 1960), kierownik Pra-
cowni Technik Drzeworytniczych  
i Książki Artystycznej na Wydziale Grafi-
ki i Malarstwa w łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Zajmuje się grafiką, książką 
artystyczną, rysunkiem i malarstwem. 
Prezentował prace na 37 wystawach 
indywidualnych oraz na 280 wystawach 
zbiorowych krajowych i zagranicznych. 
Wielokrotnie nagradzany za twórczość  
w dziedzinie grafiki książki artystycznej 
na międzynarodowych oraz ogólnopol-
skich konkursach. Jego prace znajdują się 
w zbiorach publicznych w Polsce  
i na świecie (Tokio, Hamburg, Stanford, 
Kuala lumpur, Wilno, Pekin) oraz wielu 
kolekcjach prywatnych.

Małgorzata Kaczmarek (ur. 1993),  
w 2017 roku obroniła dyplom licencjac-
ki na Wydziale Edukacji Artystycznej 
Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu. Kontynuuje studia 
magisterskie na macierzystym wydziale. 
Najlepiej odnajduje się w realizacjach 
przestrzennych, społecznych, performa-
tywnych oraz tych z pogranicza nauki 
i sztuki. Edukatorka i popularyzatorka 
wiedzy o sztuce współczesnej.  
W swoich pracach odnosi się do zagu-
bienia i prób porozumienia zarówno na 
poziomie sytuacji społecznych, jak  
i niezrozumienia czy zagubienia wobec 
zagadnień naukowych i para-nauko-
wych. Od 2014 roku ściśle współpracuje 
z badaczami biologii i fizyki, aby po-
przez język sztuki mówić o problemach 
naukowych. Szczególnie interesuje ją 
relacyjność – zarówno w stosunkach 
międzyludzkich, jak i międzygatunko-
wych. Umiłowała sobie świat roślin oraz 
próbę poznania ich spojrzenia na nas  
i inne gatunki. 

Ryszard Kaja (ur. 1962), studiował  
w PWSSP (dzisiejszy Uniwersytet Arty-
styczny) w Poznaniu, w 1984 uzyskał dy-
plom z malarstwa w pracowni malarstwa 

doc. Norberta Skupniewicza. Pracował 
jako główny scenograf Teatrze Wielkim 
w łodzi (1999-2000), w 1994 jako sceno-
graf w Operze i Operetce w Szczecinie, 
a w latach 1995-2000 jako główny 
scenograf w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 
W 1998 został uhonorowany Medalem 
Młodej Sztuki. Jest twórcą ponad 150 
scenografii do spektakli teatralnych, 
baletowych, operowych i telewizyjnych 
oraz kilku filmów. Pracował na większości 
scenach operowych kraju, oraz za granicą 
m.in. we Francji, Niemczech, Brazylii, 
Argentynie, izraelu i Egipcie. Za swe 
realizacje był wielokrotnie nagradzany 
nagrodą Złotej Maski. Tworzy malarstwo 
olejne, prace na papierze w technikach 
mieszanych. Projektuje ilustracje książko-
we, programy teatralne, katalogi i przede 
wszystkim plakaty.

Joanna Karpowicz (ur. 1976), malarka, 
twórczyni komiksów, ilustratorka. Ukoń-
czyła studia na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki, dyplom zrealizowała  
z wyróżnieniem w pracowni prof. leszka 
Misiaka w 2001 roku.  
W swoich pracach bazuje wyłącznie na 
tradycyjnych technikach malarskich. Jej 
ulubioną techniką jest akryl na płótnie  
i na papierze. Jest autorką ilustracji  
w albumach komiksowych: „Szminka”, 
scen. Jerzy Szyłak (Mandragora, 2003), 
„Jutro będzie futro”, scen. autorski (Atro-
pos, 2005), „Pocztówki z Białegostoku”, 
scen. autorski (Centrum im. ludwika 
Zamenhofa, 2013), „Kwaśne jabłko”, 
scen. Jerzy Szyłak (Timof Comics, 2017), 
„Anastazja. Tom i”, scen. Magdalena 
lankosz (Kultura Gniewu, 2017).

Dorota Kasprzak-Suwaj, ukończyła 
Państwowe liceum Sztuk Plastycznych 
w lublinie, ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, gdzie otrzymała 
dyplom z wyróżnieniem na wydziale 
rzeźby (2001r.). Prowadzi Pracownię 
Działań Plastycznych i uczy rzeźbiarstwa 
i malarstwa.
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Grażyna Kielińska (ur. 1967), obroniła 
dyplom w pracowni malarstwa Prof. Je-
rzego Kałuckiego w 1991 roku w PWSSP 
(dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny)  
w Poznaniu. Zajmuje się pracą twórczą. 
Sięga po malarstwo olejne, akwarelę, 
pastel, rysunek piórkiem i ołówkiem.  
W swoich pracach próbuje zmierzyć się 
ze stwierdzeniem, że malarstwo to już 
tylko wyważanie otwartych drzwi. W jej 
obrazach sylwetka człowieka zatopiona 
jest w nieokreślonej przestrzeni, w której 
ślady istnienia odczytać można również  
w figurach geometrycznych, liniach cią-
głych i przerywanych. Grażyna Kielińska 
brała udział w wielu wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Antonina Kieliszewska (ur. 1994), stu-
dentka Grafiki Warsztatowej na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje 
się szczególnie technikami wklęsłodruko-
wymi oraz ilustracją i malarstwem. Tworzy 
głównie w małych formatach, ekspery-
mentując z różnymi rodzajami druku na 
starych papierach. W swoich pracach lubi 
tworzyć pewne niedopowiedzenia, by 
pobudzić wyobraźnię i pozostawić od-
biorcom możliwość szerszej interpretacji.

Jerzy Kopeć (ur. 1959), dyplom uzyskał  
w PWSSP w Poznaniu (dzisiejszy Uniwer-
sytet Artystyczny) w 1984 r. Czołowy 
przedstawiciel nowej ekspresji lat 80., 
brał udział w najważniejszych przeglą-
dach młodej sztuki, m.in. Ekspresja lat 80., 
Arsenał 88. Znany z akcji artystycznych 
w przestrzeni publicznej Poznania, m.in. 
na Placu Wolności. Profesor Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Miał wiele 
wystaw w kraju i za granicą. Autor ma-
larstwa, rzeźb, instalacji przestrzennych 
i obiektów, zajmuje się też rysunkiem. 
Często realizuje prace w przestrzeni 
publicznej. Jego monumentalne obrazy  
i instalacje przekraczają konwencjonalne 
ramy dyscypliny.

Zenon Korytowski (1935-2018), był 
absolwentem liceum Sztuk Plastycznych  

w Poznaniu. Studiował malarstwo na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie  
w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybi-
sowej, grafikę w metalu w pracowni prof. 
Władysława Wejmana oraz malarstwo ar-
chitektoniczne w pracowni prof. Wacława 
Taranczewskiego. Brał czynny udział  
w życiu artystycznym, organizował wysta-
wy malarstwa, sztuki ludowej oraz ogólno-
polskie i międzynarodowe nauczycielskie 
plenery artystyczne. Uprawiał malarstwo 
olejne, akwarele, rysunek i małe formy 
graficzne. Artysta miał na swoim koncie 
uczestnictwo w 45 wystawach indywidual-
nych i 60. wystawach zbiorowych, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. 

Piotr C. Kowalski (ur. 1951), w latach 
1973-78 studiował w PWSSP w Poznaniu 
(dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny). 
Profesor zwyczajny. W latach 2010-2014 
był kierownikiem Katedry Malarstwa na 
Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie 
prowadzi X Pracownię Malarstwa na Wy-
dziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu i Pracownię 
Gościnną w Katedrze Malarstwa na 
Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Anna Krztoń (ur. 1988), absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Zajmuje się komiksem i ilustracją, a jej 
prace publikowane były w magazynach, 
zinach i antologiach w Polsce, Belgii, 
litwie, Estonii, Słowenii, Szwecji, Finlandii  
i w USA. Regularnie współpracuje  
z Ha!Artem, Popmoderną, Menażerią, 
PROwincją, Kulturą liberalną i Maga-
zynem Kontakt. Cierpi na nieuleczalny 
wanderlust i uzależnienie od literatury.

Zofia Kubisiak, dekoratorka wnętrz, 
projektantka i malarka. Poznanianka 
od pokoleń, zajmuje się dekorowaniem 
wnętrz w Polsce i Europie, niejednokrot-
nie uzupełniając je obrazami własnego 
autorstwa. Oprócz projektowania i ma-
larstwa wiele lat zajmowała się grafiką 

komputerową, logami firm, projektowa-
niem ilustracji oraz okładek do książek, 
folderów reklamowych (między innymi na 
rynek amerykański). Jej obrazy znajdują 
się w kolekcjach w Polsce, Danii, irlandii 
oraz we Włoszech.

Monika Kurmin-Winterhagen (ur. 1982), 
tworzy grafiki, instalacje, obiekty, foto-
grafię i malarstwo. W 2008 roku obroniła 
dyplom z zakresu grafiki warsztatowej na 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. To, 
co cechuje jej prace, to duża wrażliwość, 
poszukuje wciąż sensów ukrytych  
w otaczającej rzeczywistości. Najczęściej 
poruszanym tematem w jej twórczości jest 
tożsamość oraz dekonstrukcja odkrywcza. 
Porusza się również na polu sztuki zaan-
gażowanej.

Ewa Kuryluk (ur. 1946), artystka 
awangardowej instalacji tekstylnej i sztuki 
powietrza, malarka i fotografka, pisarka 
i poetka. inspiruje się autobiografią, 
figuracją, cieniem, śladem, lustrem i mitem 
dziewczyny z Koryntu oraz legendą 
Weroniki, poezją i podróżą.
Artystka jest znana z ponad 40 wystaw 
indywidualnych i ponad 60 wystaw 
zbiorowych, z katalogów i książek. Jej 
prace znajdują się w zbiorach publicznych 
i prywatnych w Europie i USA; w Muzeach 
Narodowych Warszawy, Krakowa, 
Poznania, Wrocławia i w Muzeum Sztuki 
w łodzi.

L

Robert Lemke (ur. 1962), absolwent 
PWSSP w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet 
Artystyczny), dyplom i tytuł magistra 
sztuki pod kierunkiem prof. Alicji Kępiń-
skiej obronił w 1990 roku. Jego prace 
inspiruje przede wszystkim muzyka. Autor 
scenografii zarówno do koncertów, jak 
i festiwali muzycznych, między innymi 
Made in Chicago.

Andrzej Leśnik (ur. 1959), zajmuje 
się malarstwem i rysunkiem. W latach 

1979-1984 studiował na Wydziale 
Malarstwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP 
w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Arty-
styczny). Dyplom w zakresie malarstwa 
uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza 
Dudkowiaka. Od roku 1984 związany z 
macierzystą uczelnią. Profesor zwyczaj-
ny, prowadzi pracownię malarstwa na 
Wydziale Edukacji Artystycznej  
w Katedrze interdyscyplinarnej.

Margherita Lipińska (ur. 1964), w 1989 
roku ukończyła Malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 
1991-1992 kontynuowała naukę na 
kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie 
la Sapienza w Rzymie. Jej prace wyróż-
niają duże formaty, wykonane w technice 
akrylu na płótnie jutowym. Wizerunki 
klasycznych rzeźb stanowią punkt wyjścia 
do dialogu z widzem, dialogu w języku 
obrazów, które są mu znane. Gesty pro-
fanacji klasycznego obiektu realizowane 
są poprzez interwencje obrazowe, z wy-
korzystaniem abstrakcji i abstrakcyjnych 
form malarstwa. Jej prace można znaleźć 
w wielu galeriach, szczególnie w Rzymie 
i Mediolanie. lipińska brała udział w wy-
stawach indywidualnych i targach sztuki 
współczesnej na całym świecie.

Ł

Angelika Łochowicz (ur. 2001), to 
dziewczyna o stanowczym charakterze. 
Uczy się w Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum dla Dzieci z Autyzmem w OSW 
im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Zawsze 
dokładnie wie czego pragnie. W wolnym 
czasie lubi malować - to jej pasja, bo ma 
artystyczną duszę. Uwielbia podróże  
i parki rozrywki. Na co dzień lubi wspól-
ne zabawy i gry z kolegami  
i koleżankami ze szkoły.

Bartosz Łukaszonek (ur. 1978), tworzy 
w zakresie projektowania graficznego, 
malarstwa, fotografii, wideo. Studia od-
był na Akademii Sztuk Pięknych im. Wła-
dysława Strzemińskiego w łodzi. Obronił 

dyplom na Wydziale Edukacji Wizualnej 
oraz na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
zrealizowany w Pracowni Projektowania 
Grafiki Reklamowej prof. Bogusława 
Balickiego oraz w Pracowni Fotografii 
i Obrazu Wideo prowadzonej przez 
Konrada Kuzyszyna. Plakaty prezento-
wał na międzynarodowych wystawach 
(Brno, Trnawa, lahti, Chaumont, Toyama, 
Warszawa, Teheran, Moskwa, Ningbo). 
W 2006 roku zdobył trzecią nagrodę na 
6. Międzynarodowym Triennale Plakatu 
w Trnawie na Słowacji. W latach 2009-
2016 pracował jako kierownik Galerii  
w Hallu Centrum Kultury i Sztuki w Ka-
liszu, gdzie jako kurator zaprezentował 
ponad 80 wystaw.

M

Agnieszka C. Maćkowiak (ur. 1991), 
absolwentka grafiki warsztatowej na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 
i kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, labo-
rantka w Pracowni Wypukłodruku UAP. 
linorytem zajmuje się od pięciu lat.

Aneta Maliszewska (ur. 1979), od koń-
ca lat 90. uprawia malarstwo sztalugowe 
oraz fotografię artystyczną. Najwcze-
śniejsze obrazy malowane na dużych ar-
kuszach papieru były reakcją na energię 
i skalę amerykańskiego ekspresjonizmu 
abstrakcyjnego. Późniejsze płótna mimo 
dużego ładunku emocjonalnego powsta-
wały żmudnie i bardzo powoli; paleta 
barwna prac była ciemna i przygaszona, 
ale w ostatnich latach kolor stał się moc-
niejszy i świetlisty, wyrażając tym samym 
wibrującą energię i wywołując szersze 
doznania emocjonalne. W najnowszych 
obrazach poprzez złudzenie przestrzeni 
i zastosowanie przejść tonalnych koloru, 
artystka stara się podkreślić realność 
abstrakcji.

Dawid Marszewski (ur. 1991), absol-
went Uniwersytetu Artystycznego  
w Poznaniu. W 2016 roku z wyróżnieniem 

obronił pracę dyplomową w pracowni 
prof. Janusza Marciniaka. Pracuje jako 
asystent w Xii Pracowni Malarstwa. Dok-
torant na Wydziale Malarstwa i Rysunku. 
Brał udział w wielu wystawach w kraju  
i za granicą.

Tomasz Matusewicz (ur.1967), ukończył 
Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
PWSSP w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersy-
tet Artystyczny) w 1993 roku, uzyskując 
dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie 
malarstwa i rzeźby. Promotorami dyplo-
mu byli prof. Jan Berdyszak i prof. Jan 
Świtka. W 1997 r. zdobył Nagrodę Ar-
tystyczną Miasta Poznania dla Młodych 
Twórców, a także srebrny medal Salonu 
Rzeźby Wiosna ’97 w Warszawie. 
Jest pracownikiem naukowym Katedry 
Malarstwa, Rysunku i Sztuk Wizualnych 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Poznańskiej.

Tomek Mazur (ur. 1973), artysta, projek-
tant i bloger. Mieszka i pracuje w Pozna-
niu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu na Wydziale Malarstwa 
Grafiki i Rzeźby. W 1999 roku obronił 
dyplom z Malarstwa w pracowni prof. 
Włodzimierza Dudkowiaka i Rysunku  
w pracowni prof. Bogdana Wojtasiaka. 
W 2012 roku był laureatem stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Autor wystaw indywidualnych  
i zbiorowych w kraju i za granicą.

Mateusz Mąka (ur.1994), student iii 
roku Fotografii na Uniwersytecie Arty-
stycznym w Poznaniu. Prace artysty były 
prezentowane w ramach wystaw AK 30 
w Poznaniu oraz na wystawie w BWA 
Zielona Góra. Tworzy przy wykorzysta-
niu techniki zarówno analogowej jak  
i cyfrowej. Swoje prace ogniskuje wokół 
tematyki snu, wewnętrznej kontemplacji 
oraz doświadczeń silnie związanych  
z przeżyciami wewnętrznymi: zarówno 
własnymi jak i osób mu najbliższych. 
Zajmuje się również fotografią  
architektury.
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Aleksandra Michalska (ur. 1978 ), absol-
wentka bułgarystyki, studiów podyplo-
mowych z kulturoznawstwa, historii sztuki 
na UAM oraz indywidualnej specjalizacji 
z malarstwa i ikonopisania na Akademii 
Sztuk Pięknych w Sofii. Spędziła 7 lat  
w Bułgarii, gdzie odbyła wiele indy-
widualnych konsultacji z największymi 
bułgarskimi autorytetami w tej dziedzinie 
– zarówno ikonopisami jak i teoretykami 
sztuki. Prowadzi kursy ikonopisania  
w całej Polsce, zajęcia semestralne  
z ikonopisania w ramach Uniwersytetu 
iii Wieku na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu oraz w ramach Akademii 
Seniora na Collegium da Vinci w Pozna-
niu. Współpracuje również z ośrodkami 
terapeutycznymi dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.

Dorota Morawiec-Winiarska  
(ur. 1989), absolwentka kierunku Rzeźba 
na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniu-
sza Gepperta we Wrocławiu. Brała udział  
w wystawach w Polsce i za granicą m.in. 
w Czechach, Niemczech. Finalistka Pro-
gramu Stypendialnego yes oraz Przeglą-
du Młodej Sztuki „Świeża Krew”. Należy 
do kolektywu artystycznego Thinkpink.

Richard Morgan (ur. 1984), uznany i wie-
lokrotnie nagradzany fotograf pochodzący 
z Wielkiej Brytanii, specjalizujący się  
w fotografii ulicznej i dokumentującej 
zjawiska społeczne. Żyje i pracuje w Rosji, 
USA, Chinach i Polsce, a obecnie w Wiel-
kiej Brytanii. Stworzył osobisty portret 
fotograficzny Wielkiej Brytanii: “Britain 
Before Brexit”. W the 2018 otrzymał 
nagrodę CBRE Urban Photographer of 
the year.

N

Noriaki Kasai, poznański street-artowiec. 
Stał się rozpoznawalny dzięki postaci 
Watchera – Pana Peryskopa, niezależne-
go jednookiego obserwatora miejskiego, 
który od momentu powstania w 2012 
roku, na stałe wpisał się w krajobraz Po-

znania. Maluje również na płótnie, tworzy 
projekty graficzne, murale, podejmuje 
różne wyzwania artystyczne.

Maciej Nowacki (ur. 1991), artysta 
wizualny, porusza się w mediach takich 
jak malarstwo, instalacja oraz praca z 
obiektem. Absolwent Malarstwa na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz 
Multimediów w Akademii Sztuki  
w Szczecinie. Współprowadzi kolektyw 
Silverado. Brał udział w interdyscypli-
narnej rezydencji artystycznej Focus + 
indonesia (2014). laureat ii nagrody  
w konkursie Promocje 2016.

Agata Nowak (ur. 1983), zajmuje się 
rysunkiem, malarstwem, grafiką i książką 
artystyczną. Absolwentka ASP w Poznaniu 
(obecnie Uniwersytet Artystyczny  
w Poznaniu). Obroniła dyplom na Wy-
dziale Grafiki (2008) oraz na Wydziale 
Malarstwa (2010). Pracuje na stanowisku 
asystenta w XV Pracowni Rysunku prowa-
dzonej przez prof. Grzegorza Keczmer-
skiego na Wydziale Malarstwa  
i Rysunku. Jej prace znajdują się w kolek-
cjach prywatnych w kraju i za granicą, 
kolekcji Muzeum Miasta Ostrowa Wielko-
polskiego, Muzeum Ziemi Pyzdrskiej oraz 
Kutnowskim Domu Kultury.

O

Diuna Ostrowski (ur. 1997 r.), jest 
studentką ii roku malarstwa i rysunku na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu  
w pracowni profesora Andrzeja Zdano-
wicza. Studiuje też rysunek u profesora 
Jarosława Kozłowskiego.

P

Maciej Pałka (ur. 1980), artysta wizualny, 
ilustrator, twórca gier i powieści graficz-
nych. Animator kultury komiksowej. Wy-
znawca etosu Diy. Jako autor porusza się 
w tematyce od komiksu undergroundowe-
go po komiks historyczny. Animator kultury 
komiksowej. Prowadzi pracownię komiksu 

w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” 
w lublinie. Organizator Samizdat – lublin 
Zine Festival. Do tej pory przeprowadził 
kilkaset warsztatów komiksowych, brał 
udział w kilku rezydencjach artystycznych 
i w kilkunastu wystawach zbiorowych  
i indywidualnych w Polsce i za granicą 
(Grecja, Palestyna, Jordania, Japonia).

Beata Pendowska (ur. 1961), w latach 
1984-1985 studiowała w instytucie Wy-
chowania Artystycznego przy UMCS  
w lublinie, w latach 1985-1991 na 
PWSSP w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet 
Artystyczny). Dyplom z malarstwa obroni-
ła w pracowni prof. J. Kałuckiego. Zajmuje 
się malarstwem, fotografią, ceramiką. 
Pisze wiersze i opowiadania. Prowadzi 
zajęcia plastyczne z dziećmi. Mieszka  
w Poznaniu.
Anna Piętowska (ur. 1997), rzeźbiarka. 
Studiuje na Uniwersytecie Artystycznym  
w Poznaniu na Wydziale Rzeźby i Dzia-
łań Przestrzennych. W roku 2017 wzięła 
udział w iV Studenckim Biennale Małej 
Formy Rzeźbiarskiej im. Prof. Józefa 
Kopczyńskiego. W roku 2018 zakwalifi-
kowała się do finałowego etapu konkursu 
na pomnik Bogdana Smolenia  
w Poznaniu. Specjalizuje się w małej for-
mie rzeźbiarskiej oraz studiach portreto-
wych, jednak wykonuje także większe re-
alizacje. Działa w branży modelarskiej, 
wykonuje figurki, odlewy oraz zajmuje 
się malowaniem modeli. Wykonuje także 
ręcznie robioną biżuterię.

Patrycja Plich (ur. 1992), absolwentka 
studiów licencjackich kierunku intermedia 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
(2016), gdzie obecnie kontynuuje studia 
magisterskie. W swojej praktyce arty-
stycznej podejmuje działania usytuowane 
pomiędzy mediami, w szczególności wyko-
rzystując specyfikę i możliwości słowa oraz 
bezpośredniego spotkania z odbiorcą. 
Uczestniczka wystaw, projektów indywi-
dualnych oraz pobytów rezydencyjnych. 
laureatka stypendium Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Naukowego (2017).

Bartłomiej Ponikiewski (ur. 1983), 
absolwent Fotografii na Uniwersy-
tecie Artystycznym w Poznaniu oraz 
Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. 
interesuje się rewaloryzacją architek-
tury czasu modernizmu oraz recepcją 
nadmorskiego krajobrazu. Wybrane 
wystawy: 2018, Douglas Sea, MEWKA 
Otwarta Pracownia, Gdańsk; 2017, 
Szczeliny, Białystok interphoto Festi-
val, Białystok; 2017, Seeing, hearing 
and growing, inSPiRACJE Festival, 
Szczecin; 2016, Territorium Novum, 
TiFF Festival, ART MAiN STATiON by 
mia, Wrocław; 2015, Nieskończoność 
Pomiarów, 9. Biennale Fotografii, 
MONA inner Spaces, Poznań.

R

Elżbieta Radzikowska (ur. 1951), 
absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Dyplom z grafiki warsztatowej 
uzyskała u prof. Edmunda Piotrowicza  
w 1982 r. Od 1984 r. uczestniczy w krajo-
wych i międzynarodowych wystawach ma-
łej grafiki i ekslibrisu. Zajmuje się grafiką 
– pracuje w technice akwaforty – a także 
rysunkiem i projektowaniem przedmiotów 
użytkowych. Prezentowała swoje prace na 
ponad 50 wystawach indywidualnych  
i wielu ekspozycjach zbiorowych.

Łukasz „Rad-X” Radziszewski  
(ur. 1989) – artysta wizualny, twórca 
startupów i projektów społecznych. Ab-
solwent Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, gdzie obecnie pracuje. Zajmuje 
się organizacją i powoływaniem do życia 
nowych form lokalności, instytucji  
i startupów. interesują go utopie, wielkie 
ideologie i próby wcielania w historii. 
Uczestnik licznych prezentacji w Polsce  
i za granicą. Finalista konkursu Artystycz-
na Podróż Hestii. Od urodzenia mieszka 
we wsi Kolonia Karczmisko na Podlasiu.

Katarzyna Ratuszniak (ur. 1996), 
absolwentka liceum Plastycznego im. 

Jana Cybisa w Opolu, które ukończyła 
z wyróżnieniem. Dwukrotnie otrzymała 
tytuł Opolskiego Orła (2013,2014) za 
wyniki i osiągnięcia w nauce. Repre-
zentowała szkołę w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Szkół Plastycznych 2015 
na poziomie regionalnym, stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów 2015/2016. 
Obecnie studiuje projektowanie mebla 
na Uniwersytecie Artystycznym  
w Poznaniu.

Lucyna Ruszkiewicz (ur. 1973), 
ukończyła poznańską ASP (dzisiej-
szy Uniwersytet Artystyczny). Maluje 
akrylami na płótnach. Jest entuzjastką 
arteterapii, którą poznała i doceniła na 
Podyplomowych Studiach z Arteterapii 
na Uniwersytecie Medycznym. Obecnie 
studentka Wielkopolskiej Szkoły Psy-
choterapeutów Gestalt. Doświadczenie 
sztuki pojmuje jako formę pracy  
w procesie arteterapeutycznym  
w terapii grupowej i indywidualnej. 
Prowadzi studio graficzne, zajmuje się 
projektowaniem wnętrz, udziela lekcji 
malarstwa i rysunku. Jej prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w Polsce  
i za granicą.

Martyna Rzepecka (ur. 1989), artystka 
poruszająca się w tematyce ciała 
 i zmysłów. Podejmująca próbę łącze-
nia tradycyjnych technik graficznych 
(głównie wypukłodruku) z nowymi 
mediami. Asystentka w pracowni 
Grafiki Cyfrowej dr hab. Arkadiusza 
Marcinkowskiego oraz asystentka  
w Katedrze Sztuk Wizualnych na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przy-
rodniczym w Bydgoszczy. W 2017 roku 
uzyskała tytuł doktora w zakresie sztuk 
pięknych na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Absolwentka Grafiki 
warsztatowej (pracownia wypukłodru-
ku, prof. Marka Basiula) oraz Mediów 
Rysunkowych (pracownia rysunku 
projektowego, prof. Jędrzeja Gołasia) 
na kierunku Edukacja Artystyczna, na 
Wydziale Sztuk Pięknych, UMK Toruń.

S

Tomasz Samojlik (ur. 1978), biolog  
i popularyzator przyrody oraz rysownik 
i twórca komiksów. Pracownik instytutu 
Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk 
w Białowieży, zajmujący się zawodowo 
badaniem historii przyrodniczej Puszczy 
Białowieskiej. Zajmuje się historią przy-
rodniczą, zwłaszcza wpływem człowieka 
na Puszczę Białowieską.

Wilhelm Sasnal (ur. 1972), malarz, 
rysownik, filmowiec i twórca komiksów. 
Urodził się w 1972 roku w Tarnowie. 
Współzałożyciel (1996) nieistniejącej 
już Grupy ładnie. Związany z Fundacją 
Galerii Foksal w Warszawie. W latach 
1992-94 studiował architekturę na 
Politechnice Krakowskiej, w latach 1994-
99 malarstwo na tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. 
leszka Misiaka). W 1999 roku otrzymał 
Grand Prix na Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień”, w 2003 roku nagrodę 
„Pegaza” w dziedzinie sztuki, zaś w roku 
2006 europejską nagrodę artystyczną 
van Gogh Biennial Award w Amster-
damie.

Eugeniusz Get Stankiewicz (1942-
2011), grafik, rysownik, plakacista.  
W latach 1961-1966 studiował architek-
turę na Politechnice Wrocławskiej,  
a w latach 1966-1972 grafikę w tamtej-
szej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w pracowniach Stanisława 
Dawskiego i Macieja Urbańca. W latach 
70. był kierownikiem artystycznym 
Wydawnictwa Ossolineum. W latach 
1982-1985 prowadził Pracownię Grafiki 
Warsztatowej w PWSSP we Wrocławiu. 
Przez niemal całe życie związany był  
z Wrocławiem, stając się jednym z arty-
stycznych symboli miasta.

Henryk Starikiewicz (1955-2016), 
jeden z najbardziej znanych poznań-
skich artystów, malarz, rysownik i grafik. 
Absolwent PWSSP w Poznaniu (dzisiejszy 
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Uniwersytet Artystyczny), gdzie w 1981 
roku uzyskał dyplom w pracowni malar-
stwa prof. Stanisława Teisseyre’a. Członek 
międzynarodowej grupy artystycznej 
Solaris. Wieloletni nauczyciel liceum  
Plastycznego im. Piotra Potworowskiego  
w Poznaniu. Dwukrotnie (w 1984  
i w 1987) został laureatem Konkursu 
Malarskiego im. Jana Spychalskiego. 
Swoją twórczość przedstawiał na wielu 
wystawach w kraju i zagranicą (m.in. na 
Węgrzech, w Niemczech, w Bułgarii, we 
Francji, w Belgii i w Wielkiej Brytanii)

Anastasia Starko (ur.1991), absolwentka 
studiów magisterskich na Ukraińskiej Aka-
demii Drukarstwa we lwowie oraz Szkoły 
Performasu (lwów). laureatka programu 
stypendialnego MKiDN “Gaude Polonia’’. 
W swoich pracach Anastasia bada moż-
liwe sposoby destrukcji formy i treści oraz 
możliwość tworzenia w ten sposób nowej 
emocjonalnej przestrzeni i sytuacji. 

Maciej Szymaniak (ur. 1982), absolwent 
historii sztuki. Zajmuje się upowszechnia-
niem sztuki i animacją kultury. W Centrum 
Kultury Zamek kieruje zespołem ds. 
projektów interdyscyplinarnych, między 
innymi tworząc projekty edukacyjne towa-
rzyszące wystawom i wydarzeniom  
w Zamku. Maluje i fotografuje “do 
szuflady” od wielu lat, swoimi pracami 
obdarowując bliskich.

Aneta Śliwa (ur. 1990), ukończyła 
Państwową Ogólnokształcącą Szkołę 
Sztuk Pięknych im. J. Czapskiego w Krako-
wie. Uczestniczka wyjazdu stypendialne-
go Erasmus we Włoszech na Accademia 
di Belle Arti di lecce. Absolwentka 
ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby. 
Dyplom, wyróżniony przez Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
obroniła w 2014 roku w pracowni prof. 
B. Salwińskiego. W latach 2012–2014 
otrzymywała stypendium rektora za 
wysokie wyniki i osiągnięcia artystycz-
ne. interesuje się ceramiką, małą formą 
rzeźbiarską oraz rysunkiem. Uczestniczka 

wielu plenerów i wystaw w kraju 
i zagranicą.

Katarzyna Śmiałowicz (ur. 1987), 
absolwentka Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Dyplom obroniła w 2011 roku 
w i Pracowni Malarstwa prof. Włodzimie-
rza Dudkowiaka. W 2010 roku uzyskała 
stypendium Ministra Kultury. Swoje prace 
prezentowała na wystawach indywidual-
nych i zbiorowych m. in. „Kobieta  
w miłości”(2009) Galeria Malingrad w 
Poznaniu, iii ,iV i V edycja Festiwalu Kultu-
ry Studenckiej ARTenalia, Stara Rzeźnia  
w Poznaniu, Wystawa dyplomowa (2011) 
Stary Browar w Poznaniu, „2+1” (2011) 
w Galerii 3678 w Warszawie, Wystawa 
towarzysząca koncertowi pianistycznemu 
dra Macieja Pabicha „iberia” w poznań-
skiej Wadze, „PROMOCJE 2012”  
w Galerii Sztuki w legnicy oraz  
w Muzeum Regionalnym w Jaworze, Mar-
ket Art Festival (2012) Stary Browar  
w Poznaniu, „Rozpoznawania” (2013) 
Miejsce Sztuki 44 w Świnoujściu. Zarządza 
przestrzenią wystawienniczą Fundacji Jak 
Malowana – Galerią Jak w Poznaniu.

T

Sylwia Taciak (ur. 1980), zajmuje się 
malarstwem i ikonopisaniem. Preferuje 
malowanie na desce akrylami – niezależ-
nie od tego czy jest to malarstwo cał-
kowicie świeckie, czy na poły sakralne. 
Tworzy również nietuzinkowe pejzaże 
miejskie z krajów całego świata. Jej 
dzieła znajdują się w stałych zbiorach 
Muzeum Górków w Szamotułach, jak 
również w wielu prywatnych kolekcjach 
w kraju i zagranicą. Uhonorowana wy-
różnieniem w Wielkopolskim Przeglądzie 
Twórczości Plastycznej Osób Niepełno-
sprawnych „inny Świat Jest Tu”.  
W 2015 r. została laureatką stypendium 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go w dziedzinie kultury.

Wacław Twarowski (1921-1995), profe-
sor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 

Studiował w Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Rzymie, Technical institute  
w londynie, Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz na 
wydziale Architektury Szkoły inżynier-
skiej w Poznaniu. Podczas ii wojny świa-
towej walczył w Powstaniu Warszawskim, 
był też w Armii Andersa. Znany z prac 
rzeźbiarskich i instalacji na przykład 
“Kosmonauta” na poznańskiej Cytadeli.

U

Wojciech Ulman (ur. 1983), artysta 
sztuk wizualnych. Fotograf, twórca filmów 
eksperymentalnych, video performer. 
Absolwent Fotografii oraz intermediów na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 
W swojej twórczości często porusza wątki 
egzystencjalne, zestawiając je czasem 
z kosmicznym absurdem. Twórca kanału 
‚KONTAKT’ na portalu youtube.

W

Andrzej Wielgosz (ur. 1951), prof. dr 
hab. na Uniwersytecie Artystycznym  
w Poznaniu. Prowadzi zajęcia w Pracowni 
interpretacji Przestrzeni. Autor wielu pu-
blikacji – w tym monografii „DOŚWiAD-
CZyć… / EXPERiENCE… Przestrzenie 
publiczne w wielkich metropoliach” oraz 
monografii „O RySUNKU, OBRAZACH, 
ARCHiTEKTURZE i UTOPii / ABOUT DRA-
WiNG, PiCTURES, ARCHiTECTURE AND 
UTOPiA”. Brał udział w wielu wystawach 
w kraju i za granicą. Prowadzi perma-
nentną działalność projektową w ramach 
projektu: „CyFROWA BAZA DANyCH 
OBRAZóW / DiGiTAl iMAGE DATA 
BASE” – kontynuacja „Słownika Znaków 
Rysunkowych” realizowanego od 1978 r. 
(kilkadziesiąt tysięcy plików graficznych 
– projektów fotografii i obrazów.

Andrzej Wojtkiewicz (ur. 1938), przez 
wiele lat zajmował się zawodowo foto-
grafią, ale fotografią artystyczną zain-
teresował się w wieku 70 lat. W 2009  
i 2010 r. otrzymał nagrody specjalne 

na ogólnopolskim konkursie „Prze-
strzeń wyobraźni”. Jego prace były 
prezentowane na siedmiu wystawach 
pokonkursowych.

Katarzyna Wolska (ur. 1962), mieszka  
i pracuje w Gdańsku. Edukację artystycz-
ną rozpoczęła w 2009 roku w Gdańskiej 
Szkole Artystycznej. Malarstwo studiowa-
ła pod kierunkiem Jagody Modrakow-
skiej, Pawła Karczewskiego, Marzeny 
Gawrysiak, Adriany Majdzińskiej oraz 
Agnieszki Gewartowskiej. Projektowa-
nia i grafiki, a szczególnie linorytu na 
papierze i pisania ikon, uczył ją Wojtek 
Koniuszek. Od czterech lat zajmuje się 
również ceramiką pod okiem Marzeny 
Gawrysiak i Czesława Podleśnego.  
W listopadzie 2016 uzyskała tytuł artysty 
plastyka i przyjęto ją do Związku Polskich 
Artystów Plastyków.

Olga Wróbel (ur. 1982), z wykształcenia 
kulturoznawczyni, z zawodu muzeal-
niczka i recenzentka literacka, autorka 
komiksów. Wydała album „Ciemna 

strona księżyca” i książkę dla dzieci „Do 
kroćset!”, publikuje stale pod skrzydłami 
Korporacji Ha!art, jej prace ukazały się 
też w czasopismach „Znak”, „Zwykłe 
Życie” czy „Fabularie”. Mieszka w War-
szawie z rodziną i licznymi zwierzętami.

Dorota Wujewska-Bartoszewicz  
(ur. 1959), absolwentka PWSSP w Pozna-
niu (Wydział Wychowania Plastycznego) 
oraz ASP w Poznaniu na Wydziale Archi-
tektury Wnętrz. Obszary zainteresowań; 
rysunek, malarstwo, fotografia artystycz-
na, grafika komputerowa. Brała udział  
w wielu wystawach w Polsce i za granicą. 
Członek Ekologicznego Stowarzyszenia 
Środowisk Twórczych EKOART. Prace 
rysunkowe wykonane piórkiem i tuszem 
są wstępnym etapem działań w kompute-
rowych programach graficznych.

Z

Honza Zamojski (ur. 1981), artysta, 
kurator i wykładowca, autor rysunków, 
instalacji i filmów wideo. Studiował na 

kierunkach kulturoznawstwo i filozofia 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz na poznańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Pracowni Projektowania 
Znaku i Typografii. Pracę dyplomową  
w  postaci książki We Came From Bey-
ond/We Go Far Beyond obronił  
w 2008 z wyróżnieniem. W 2011 zajął 
drugie miejsce w 5. edycji konkursu 
Spojrzenia. W tym samym 2011 roku 
został laureatem Plebiscytu Radiowego 
Domu Kultury, organizowanego przez 
Program iii Polskiego Radia, otrzymując 
tytuł Kulturysty Roku. W 2012 został 
uhonorowany Medalem Młodej Sztuki. 
Prowadzi cykl wykładów „How it’s 
made”, prezentowany dotychczas m.in. 
w: Centre Georges Pompidou w Paryżu, 
Museum of Modern Art w Nowym Jorku  
i Printed Matter New york.
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REGULAMIN AUKCJI

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone organizatorom przez ich właścicieli.
2. Wszystkie prace wystawione do licytacji mają cenę wywoławczą 100 PlN.
3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do aukcji.
4. Udział w licytacji nie wymaga wpłacenia wadium. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest 

wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją w siedzibie CK ZAMEK. Osoba 
dokonująca rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (do-
wód osobisty, paszport, prawo jazdy).

5. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście, mogą złożyć oferty kupna za 
pośrednictwem portalu rynku sztuki ARTiNFO – www.artinfo.pl

6. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera.
7. Postęp w licytacji (kwota, jaką przebija się stawkę) wynosi 100 PlN, chyba że aukcjoner ustali inaczej.
8. licytacja kończy się, gdy Aukcjoner trzykrotnie uderzy młotkiem. Nabywcą staje się osoba oferująca 

najwyższą kwotę.
9. W przypadku sporu dotyczącego zwycięzcy licytacji, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
10. 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  
w regulaminie.

11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowany obiekt w terminie 10 dni od daty 
licytacji. Organizator przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, przelew na rachunek bankowy, 
płatność kartą. 

12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru pracy (po dokonaniu zapłaty pełnej ceny) w terminie 14 dni od 
daty aukcji. Miejsce w którym będzie możliwy odbiór prac, podane zostanie przez Aukcjonera po zakoń-
czeniu Aukcji. Nabywca co najmniej 2 dni przed datą odbioru pracy powinien powiadomić organizatora  
o tym zamiarze.

13. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.
14. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu 

okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczno-
ści, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy aukcji 
oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte 
wiarygodnymi ekspertyzami.

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

16. Uczestników i Organizatora aukcji obowiązują przepisy: 
 – ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 

1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;
 – ustawy z dnia 21 listopada 1996 r., o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. zm.) – mu-

zea rejestrowane mają prawo pierwokupu zakupów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną;
 – ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 

wartości majątkowych pochodzących od nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-
łaniu finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2000 r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Organizator jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 
15 tys. euro.


