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001
  Stanisław BAJ (ur. 1953)
  Rzeka Bug, 2013

olej, płótno; 46 x 55 cm;
sygn. p. d.: S. Baj;
na odwrocie opisany: Stanisław Baj / Rzeka Bug / 2013.

cena wywoławcza: 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. 
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002
  Elżbieta BANECKA (ur. 1965)
  Tokimono, 2017

akryl, olej, płótno; 20 x 20 cm;
sygn. i dat. p. d.: Elżbieta / Banecka / 2017;
opisany na dole passe-partout oraz na odwrocie: „Tokimono”, płótno + akryl + olej, Elżbieta Banecka 2017;
Do pracy dołączony album.

cena wywoławcza: 500 zł

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. 
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  Piotr BOGUSŁAWSKI (ur. 1941)
  Z cyklu: Twarze, 2012

akryl, papier; 59 x 42 cm (w świetle passe-partout);
sygn. i dat. l. d.: BOGUSŁAWSKI 11/12.

cena wywoławcza: 500 zł

Malarz, autor profetycznych wizji zwielokrotnionych wnętrz. W czasach gdy
Piotr Bogusławski malował swe poliptyki składające się z małych kwadratów,
dzielących przestrzeń obrazu na niewielkie wnętrza, nikt nie słyszał o możliwości
śledzenia symultanicznego setek pomieszczeń przez miniaturowe kamery
wbudowane w ekrany komputerów. Nie przewidywał podglądania w ten
sposób pracowników siedzących w swych miniaturowych boksach we
wnętrzach biur wielkich korporacji. Dzielenie ekranów monitorów na wiele
jednocześnie oglądanych ujęć filmowanych z dziesiątków kamer też nie było
znane. Te możliwości pojawiły się dużo później. Obrazy Bogusławskiego
interpretowano raczej jako wyraz obawy przed uwięzieniem w blokach 
z wielkiej płyty, samotnością w bezosobowych wnętrzach lokali mieszkalnych 
w blokowiskach. Mówiono o futurystycznej wizji mieszkań - cel więziennych.
Później malarz przeciwstawił tej wizji pokawałkowanej architektury fragmenty
natury, takiej, jaką widzimy przez okna naszych mieszkań. Teraz, gdy byle
ochroniarz widzi w swej budce na ekranie monitora podzielonego na kwadraty
ujęć z różnych kamer niewyraźne pokawałkowane obrazy, rozumiemy, jak celna
i zarazem efektowna była to i jest nadal koncepcja malarstwa. Malarz urodził się
w Warszawie w 1941 roku. Studiował malarstwo w ASP w Warszawie w latach
1960-1967. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni Jana Cybisa. 
W 1975 roku podjął pracę na Akademii. W latach 1987-1990 był prodziekanem
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Przez wiele lat prowadził na tym
Wydziale pracownię malarstwa. Profesor zwyczajny.
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  Henryk CHYLIŃSKI (ur. 1936)
  Opozycja, 1988

serigrafia, karton; 59 x 42 cm (zadruk);
sygn. i dat. p. d.: H. Chyliński 88, opisana l. d.:
Opozycja, śr. d.: serigrafia.

cena wywoławcza: 400 zł

Grafik, projektant grafiki użytkowej: znaku firmowego, znaczka
pocztowego (projektował m.in. znaczki dla ONZ), plakatu, folderu,
prospektu. Autor znanego i rozpoznawalnego, powszechnie
funkcjonującego w świadomości społecznej znaku graficznego Teraz
Polska, który od lat 90. służy do oznaczania najlepszych produktów
pochodzących z Polski. Artysta urodził się w Mrówkach w 1936 roku.
Studiował na warszawskiej ASP w latach 1955-1962. Dyplom z wy -
różnieniem zrealizował w pracowni projektowania graficznego Józefa
Mroszczaka. Pracę dydaktyczną na macierzystym wydziale podjął od
1972 roku. Prowadził Pracownię Projektowania Reklamy, Opakowań
i Wystawiennictwa na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Profesor
zwyczajny.
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  Agnieszka CIEŚLIŃSKA-KAWECKA (ur. 1964)
  Figura 12, 2012

intaglio, papier; 100 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: Agnieszka Cieślińska 2012, opisane l. d.: Figura 12, środek: 7/8;
na odwrocie napis: GRAFIKA / WARSZTATOWA.

cena wywoławcza: 100 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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  Mirosław DUCHOWSKI (ur. 1948)
  Nagroda 2, 2014

technika własna, mieszana, płótno; 70 x 50 cm;
sygn., dat. i opisana na odwrocie: 2014 /
MIROSŁAW / DUCHOWSKI / 50 X 70 / tyt:
„NAGRODA 2”.

cena wywoławcza: 500 zł

Duchowski jest artystą wielu skal i dziedzin. U progu kariery zapro jek tował
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 między narodowym ruchu kontynuatorów myśli
i praktyki konstruktywistycznej (…). Tak opisała sylwetkę twórczą
Mirosława Duchow skiego 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 prze strzeni 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 wyróż nieniem
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.



007
  Jacek DYRZYŃSKI (ur. 1946)
  Wielokrotności, 2012

masa papierowa, tektura; 70 x 50 cm;
sygn. i dat. p. d.: JACEK DYRZYŃSKI 2012; opisana l. d.: „WIELOKROTNOŚCI”,
śr.: MASA PAPIEROWA.

cena wywoławcza: 1 000 zł

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 wyróż -
nieniem 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 
Pra cownią Kompozycji Brył i Płaszczyzn. Aktualnie jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół ASP w Warszawie.007
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  Marek DZIENKIEWICZ (ur. 1951)
  Wirujące rozbłyski, 2017

akryl, płótno; 92 x 68 cm;
sygn., dat. i opisany na odwricie: Marek /
Dzienkiewicz / „Wirujące rozbłyski” / 2017 r / akryl
na płótnie / 92/68 cm.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Marek Dzienkiewicz jest artystą zajmującym się malarstwem i tkaniną,
wypowiadającym się językiem abstrakcji geometrycznej. W jego
praktyce twórczej zawsze obecny był eksperyment oraz próby
stosowania różnych materii. Jego malarstwo zrazu cechowały rytmiczne
podziały płaszczyzn. Później artysta zainteresował się obiektami 
o polimorficznej budowie strukturalnej, niekiedy zbliżonymi do reliefu,
a nawet rzeźby. W swych pracach używał takich materiałów jak: korek,
klepki drewniane, tektura, papierowe rurki i szpule. Tworzył też tkaniny
przestrzenne z pasów parcianych. Obecnie maluje obrazy, w których
dominują przenikające się zgeometryzowane formy: elipsoidalne,
spiralne i koliste. Marek Dzienkiewicz urodził się w 1951 roku w War -
szawie. Studiował na Wydziale Malarstwa u Tadeusza Dominika, 
u którego zrealizował dyplom z wyróżnieniem w 1974 roku, zaś z tka -
niny u Zbigniewa Gostomskiego. Obecnie pracuje na Wydziale 
Za rządzania Kulturą Wizualną ASP. Profesor zwyczajny.
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009
  Wojciech FANGOR (1922-2015)
  Bez tytułu (Warszawa), 1945

ołówek, papier; 21 x 30 cm;
sygn. i dat. p. d.: Fangor 45.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Jeden z najważniejszych artystów polskiej sztuki współczesnej. Uczeń
profesora Tadeusza Pruszkowskiego, a po jego tragicznej śmierci w 1942
roku, profesora Felicjana Szczęsnego Kowarskiego na tajnych kompletach
prowadzonych podczas okupacji przez Kowarskiego. Dyplom z malarstwa
otrzymał w 1946 roku w pierwszej powojennej grupie dyplomantów
warszawskiej ASP. Nowator i prekursor, ale też człowiek sukcesu -
odnotował spektakularną wystawę swych dzieł w niezwykle prestiżowym
nowojorskim Guggenheim Museum w1970 roku. Artysta obdarzony wielką
siłą bergsonowskiego elan vital twórczego. Malarz przede wszystkim, ale też
grafik, rysownik, rzeźbiarz, wystawiennik, współtwórca polskiej szkoły
plakatu (Mury Malapagi, 1952 r., Festiwal Młodzieży i Studentów w Buka -
reszcie, 1953 r., Mein Kampf, 1960 r.), malarz realista, choć nie socrealista
(Postacie, 1950 r., Matka Koreanka, 1951 r.), potem abstrakcjonista,
prekursor op-artu i jeden z jego najważniejszych przedstawicieli. Twórca
wystroju plastycznego stacji drugiej linii metra w Warszawie. Wojciech Fangor
urodził się w 1922 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa oraz dydaktyk, 
w latach 1954-1958 na Wydziale Malarstwa, a w latach 1958-1962 
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zmarł w 2015 roku.

009
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  Piotr GARLICKI (ur. 1969)
  Plakat - Two Worlds

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile l. d.: GARLIK 2016;
plakat do filmu Two Worlds Macieja Adamka.

cena wywoławcza: 200 zł

011

011
  Piotr GARLICKI (ur. 1969)
  Plakat - Calineczka dla dorosłych

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile po środku, po prawej: GARLIK 2015;
plakat do sztuki „Calineczka dla dorosłych” dla Teatru
Montownia i Teatru Papahema gościnnie w Teatrze
Powszechnym w Warszawie.

cena wywoławcza: 200 zł

012
  Piotr GARLICKI (ur. 1969)
  Plakat - 20-lecie teatru montownia

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile l. d.: GARLIK 2017.

cena wywoławcza: 200 zł

012

Znany plakacista, grafik, projektant identyfikacji wizualnej, książek, albumów, katalogów, okładek płyt fonograficznych. Autor wielu filmów krótkometrażowych zrealizowanych na potrzeby Telewizji Edukacyjnej TVP. Projektuje i realizuje
nietypowe kampanie reklamowe i oprawy graficzne imprez i wydarzeń o charakterze ogólnopolskim. Zajmuje się także projektowaniem scenografii i opraw graficznych spektakli Teatru Montownia. Za swoje działania artystyczne otrzymał wiele
nagród i wyróżnień. Autor wielu znanych plakatów. Urodził się w 1969 roku w Warszawie. Studiował w warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki. Dyplom zrealizował w 1995 roku u Macieja Urbańca. Od tego czasu pracuje na Grafice. Obecnie
jako profesor zwyczajny prowadzi zajęcia w Katedrze Komunikacji Wizualnej. 
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013
  Piotr GAWRON (ur. 1943)
  Medium

brąz; wys. 26 cm, szer. 19 cm, głęb. 20 cm;
sygn. z tyłu, u dołu: GAWRON.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Twórca rzeźb kameralnych, portretowych i w zakresie medalierstwa. 
Ma na swym koncie także znaną realizację pomnikową - monument
regimentu czwartaków walczących w bitwie pod Ostrołęką podczas
Powstania Listopadowego. Piotr Gawron jest mistrzem kameralnej formy
rzeźbiarskiej i przez wiele lat swej pracy dydaktycznej na Wydziale Rzeźby
warszawskiej ASP związany był z Pracownią Medalierstwa i Małych Form
Rzeźbiarskich. Jego figuralna twórczość nacechowana jest nutą delikatnej
satyry ludzkich przywar i skłonności. Niekiedy jego rzeźbiarskie postaci
otrzymują nieco gargantuiczne formy, ale takie nasze, tutejsze, bez
rabelaisowskiego rozpasania. Mistrz portretu rzeźbiarskiego nadający swoim
głowom i biustom cechy niepozbawionych humoru i zdystansowanej
łagodnej ironii, indywiduów. Urodził się w Bytomiu w 1943 roku. Studiował
na Rzeźbie w ASP w Warszawie w latach 1966-1972. Dyplom z wy -
różnieniem zrealizował w pracowni Tadeusza Łodziany. W 1973 roku podjął
pracę na Rzeźbie. Profesor zwyczajny.

013
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  Stefan GIEROWSKI (ur. 1925)
  Bez tytułu, 1978

akwarela, karton; 73 x 51 cm;
sygn. i dat. p. d.: S. Gierowski 78 (zatarte);
na odwrocie sygn. i dat. p. d.: S. Gierowski 78.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Wielka postać polskiego malarstwa współczesnego. Jeden z najwybi -
tniejszych twórców malarstwa abstrakcyjnego. Autor niezliczonej ilości
wystaw, w tym takich, które przeszły do historii malarstwa w Polsce.
Zrazu malarz figuralny (cykl Gołębniki), z czasem wyłącznie
abstrakcjonista. Od 1957 roku maluje i numeruje kolejne obrazy, które
zbliżyły się do abstrakcji geometrycznej, nigdy jednak Stefan Gierowski
nie stał się geometrystą ortodoksyjnym. Zawsze był bowiem wierny
przede wszystkim elementarnym zagadnieniom malarstwa: pig -
mentowi, który wyraża się w kolorze, materii farby i malarskiemu
gestowi, który kształtuje obraz. To w tych wartościach odnajdywał pole
dla swej malarskiej ekspresji. W ich obszarze prowadził swój autorski
dyskurs, czym jest malarstwo. Choć abstrakcjonista, bliski był Janowi
Cybisowi, z którym łączyła go nie tylko malarska przyjaźń, ale też
rozumienie wyjątkowości procesu twórczego, jakim jest malowanie
obrazów. Urodził się w Częstochowie w 1925 roku. Studiował
malarstwo na ASP w Krakowie, dyplom zrealizował w pracowni Karola
Frycza. Studiował też historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Od 1962 do 1996 roku pracował w warszawskiej ASP. Profesor
zwyczajny. W roku 1981 wybrany na rektora ASP, lecz decyzją władz
stanu wojennego nie rozpoczął kadencji. Wieloletni dziekan Wydziału
Malarstwa ASP w Warszawie. Laureat nagrody im. Jana Cybisa. 
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015
  Joanna GOŁASZEWSKA (ur. 1961)
  Zimowe mgły, 2016

akryl, płótno; 73 x 92 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Joanna Gołaszewska / 2016 / „ZIMOWE MGŁY” 73 x 92.

cena wywoławcza: 500 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.

015
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  Dorota GRYNCZEL (1950-2018)
  Kompozycja 13/91, 1991

olej, płótno; 46 x 34 cm;
na odwrocie opisany: Grynczel / olej, płótno /
1991 / „Komp. 13/91”.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Artystka, w której twórczości spotkały się malarstwo i tkanina, tworząc
w rezultacie oryginalne samoistne byty plastyczne, utkane ze świateł,
kolorów i materii. W filozofii swej twórczości Dorota Grynczel bliska
była koncepcji malewiczowskiego suprematyzmu, z jego mistyczną
bezprzedmiotowością i pustką, w której artysta doświadcza Absolutu.
Wypowiadała się konsekwentnie w wąskiej gamie barwnej: bieli,
szarości, błękitu i czerni, o bogatych gradientach. W ostatnim czasie
niemal wyłącznie w błękitach. Niezwykłą subtelność wyrazu osiągnęła
w haftowanych miniaturkach tkackich, często eksponowanych razem 
z obrazami, co w przypadku tej twórczości zawsze dawało znakomity
efekt wystawienniczy. Była bowiem w jej twórczości malarskiej i tkackiej
pewna jedność. Studiowała na Wydziale Malarstwa u Wojciecha Sadleya
tkaninę i u Jana Tarasina malarstwo. Dyplom z wyróżnieniem u Tarasina
otrzymała w 1977 roku. Przez wiele lat prowadziła na Wydziale
Malarstwa pracownię tkaniny. W latach 2012-2016 była dziekanem
Wydziału Malarstwa. Zmarła w 2018 roku. Profesor zwyczajna.
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017
  Leszek HOŁDANOWICZ (ur. 1937)
  Bez tytułu - (Życzenia)

druk, papier; 100 x 70 cm.

cena wywoławcza: 200 zł

Artysta grafik, autor plakatów, cykli prac graficznych zwanych Hołdanami,
twórca logotypów graficznych, w tym znanego i obecnego w życiu
społeczności akademickiej warszawskiej ASP znaku graficznego tej uczelni.
Twórca zaliczany jest do drugiej fali polskiej szkoły plakatu, której autorzy
odchodzili od narracyjnego obrazowania, które zaczął zastępować znak
graficzny. Hołdanowicz posługuje się językiem geometrii. Jego twórczość
charakteryzuje prostota znaku, linii, figury. Krytycy sztuki piszą o metodzie
twórczej artysty, który mniej stawia na intuicję, niedopowiedzenie, grę
skojarzeń, a bardziej na poszukiwanie zgodności geometrycznych wykresów,
norm i wzorów. Artysta urodził się w 1937 roku na Kresach Wschodnich 
w Dmytrowie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował u Henryka
Tomaszewskiego na Grafice w 1964 roku. Od 1965 roku pracował na
Wydziale Grafiki. Profesor zwyczajny. Współzałożyciel Towarzystwa Przy -
jaciół ASP w Warszawie.017
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018

018
  Zygmunt JANUSZEWSKI (1956-2013)
  Das Orakel / Wyrocznia, 2003

litografia, papier; 40 x 30 cm;
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: januszewski 03;
opisana l. d.: Das Orakel; śr.: 16/20.

cena wywoławcza: 500 zł

Grafik, plakacista, rysownik, ilustrator, projektant graficzny książek i wy -
dawnictw. Ale przede wszystkim autor znanych rysunków satyrycznych,
dawniej niekiedy nazywanych karykaturami. Jednak w przypadku
Zygmunta Januszewskiego to określenie byłoby wyjątkowo nietrafne,
gdyż prace tego autora nigdy nie były ośmieszającym uwydatnieniem
cech czy charakteru. Były za to próbą refleksji nad życiem człowieka,
sytuacją społeczną, polityczną czy kulturalną. Komentowały pewne
sytuacje, np. stan wojenny za PRL-u czy kondycję ludzką, np. głupotę.
Prace Zygmunta Januszewskiego z okresu stanu wojennego
publikowane w wydawnictwach podziemnych przeszły do historii grafiki
polskiej. Zygmunt Januszewski urodził się w 1956 roku. Zmarł w 2013
r. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1976-1981.
Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w pracowni Janusza Stannego. 
Na Grafice zaczął pracować w 2001 roku. Od 2002 roku prowadził
Pracownię Ilustracji w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
Wydziale Grafiki.
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019
  Prot JARNUSZKIEWICZ (ur. 1977)
  Z cyklu: Traces, 2014/2018

fotografia barwna, wydruk cyfrowy, papier fotograficzny; 30 x 40 cm.

cena wywoławcza: 300 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.
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020

020
  Wiktor JĘDRZEJEC (ur. 1961)
  Gitarzysta, 2011

kaligrafia, papier; 60 x 40 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jędrzejec / 2011.

cena wywoławcza: 100 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. 
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021
  Rafał KOCHAŃSKI (ur. 1973)
  Z cyklu: Orfeusz i Eurydyka, 2015

wydruk cyfrowy, karton; 100 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: Rafał Kochański 2015; opisany l. d.: 
z cyklu „Orfeusz i Eurydyka”, śr. d.: 5/100.

cena wywoławcza: 100 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 po kładach
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.021
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022

022
  Grzegorz KOWALSKI (ur. 1942)
  Moebius, 2005

gwasz, kredka, papier; 26 x 30 cm;
sygn. p. d.: KOWALSKI;
na odwrocie opisany: Grzegorz Kowalski Moebius 2005 gwasz, kredka, papier 30 x 26 cm.

cena wywoławcza: 500 zł

Rzeźbiarz, teoretyk i krytyk sztuki, kurator wystaw. Artysta zainteresowany przekraczaniem granic tradycyjnie
rozumianej rzeźby. W swej twórczości kieruje się w stronę instalacji, performansu, fotografii i wideo oraz sztuki
dokumentacji. Jego postawa artystyczna ukształtowała się w rezultacie oddziaływania idei formy otwartej Oskara
Hansena, u którego był asystentem i myśli teoretycznej Jerzego Jarnuszkiewicza (analizy intelektualnej procesu
twórczego), u którego zrealizował dyplom. Grzegorz Kowalski jest autorem wielu wypowiedzi teoretycznych 
o sztuce (współautor monografii i wystawy Powinność i bunt), a także eksperymentalnych programów
dydaktycznych (dydaktyka partnerska) realizowanych w prowadzonych przez niego pracowniach na Wydziale
Rzeźby i na Wydziale Nowych Mediów. Szczególnemu utrwaleniu w leksykonie terminów sztuki współczesnej 
w Polsce uległo zjawisko-pojęcie „kowalni”, gdy w latach 90. ubiegłego wieku z pracowni prowadzonej przez
Kowalskiego wyszło wielu autorów sztuki krytycznej. Artysta urodził się w Warszawie w 1942 roku. Studiował na
Rzeźbie w latach 1959-1965. Dyplom z wy róż nieniem wykonał w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza. 
Był dziekanem Wydziału Rzeźby w latach 1987-1990. Profesor zwyczajny.
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023
  Artur KRAJEWSKI (ur. 1971)
  Foty pstrykam stopą - tryptyk, 2017

fotografia, grafika komputerowa, papier; 40 x 35 cm (każda z części);
sygn., dat. i opisana na odwrocie każda z części, lewa i prawa strona: 1 [3] z 3 / 24 / FOTY PSTRYKAM STOPĄ I DORABIAM
FILOZOFIĘ. 2017 A. KRAJEWSKI; środkowa część: 2 z 3 / 24 / A. KRAJEWSKI 2017

cena wywoławcza: 500 zł

Grafik, malarz, rysownik, ale też artysta multimedialny i animator sztuki,
organizator akcji artystycznych, happeningów i festiwali sztuki. Twórca malar -
skiego Teatru Mody. Poeta, prozaik, pisze też eseje filozoficzne i komponuje
muzykę. Wśród licznych cykli malarskich Artura Krajewskiego pojawiały się
takie tematy jak: Kreator, Conceptus est Homo, Kobieta, Ciało, Krzyki i wiele
innych. Za swoją twórczość i działalność był wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany. W swoim rodzinnym mieście Żyrardowie organizuje Wielki
Festiwal - Żyrardów Miasto Gwiazd. Urodzony w Żyrardowie w 1971 roku
najpierw studiował weterynarię, a od 1995 do 2000 roku studiował 
na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom zrealizował u Daniela
Szczechury. Obecnie prowadzi Pracownię Kompozycji Projektowej i Rysunku 
na Wydziale Konserwacji warszawskiej ASP. Jest profesorem nadzwyczajnym
tej uczelni.
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024

024
  Jan KUCZ (ur. 1936)
  Bez tytułu

ceramika, tkanina; wys. 15 cm, szer. 25 cm, głęb. 24 cm.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Rzeźbiarz, twórca znanych pomników, ale też instalacjonista i autor sytuacji rzeźbiarskich bliskich działaniom 
z pogranicza różnych obszarów sztuki. Charakterystyczną cechą pewnej części jego twórczości jest podnoszenie
obiektów wykonanych z nietrwałych materiałów: płótna, szmat, lin, płaszczy, poduszek, worków do rangi dzieł
wykonanych w szlachetnych materiałach. Jan Kucz wyraża w ten symboliczny sposób swój stosunek do życia i śmierci,
tego, co szybko przemija i prób utrwalenia skończoności życia. Jest artystą znanym z projektów i realizacji
pomnikowych, choć, jak wiadomo, wielokrotnie jego projekty zwyciężały w konkursach, nie były jednak później
realizowane. Taki los nie spotkał jego projektu pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego, który został zrealizowany 
w Częstochowie w 1997 roku. Artysta znany jest z realizacji znakomitych rzeźbiarskich dzieł portretowych: Jana Pawła
II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Kochanowskiego. Urodzony w Zarzeczu w 1936 roku. Studiował na ASP 
w Warszawie na Wydziale Rzeźby w latach 1955-1961. Dyplom zrealizował u Franciszka Strynkiewicza. Od 1960 roku
pracował na Rzeźbie. W latach 1985-1987 piastował funkcję prorektora uczelni. Był członkiem ważnej dla sztuki
polskiej grupy artystycznej Rekonesans, działającej z różnym natężeniem w latach 1964-1992. Profesor zwyczajny.
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025
  Grażyna LANGE
  Bez tytułu

monotypia, papier; 81 x 61 cm;
sygn. i opisana p. d.: Grażyna Lange Monotypia 617 x
870 mm.

cena wywoławcza: 100 zł

Graficzka, projektantka książek. Zrealizowała już ponad 100 projektów
książek. Nagradzana i wyróżniana. Wielokrotnie jej projekty otrzymywały
wyróżnienie Najpiękniejszej Książki Roku. Grażyna Lange pracuje na
Wydziale Grafiki warszawskiej ASP, której jest absolwentką. Studiowała na
Grafice w latach 1983-1988. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Janusza
Stannego. Obecnie jest doktorem habilitowanym, pracuje na stanowisku
profesora nadzwyczajnego i prowadzi Pracownię Ilustracji. Wcześniej, razem
z Maciejem Buszewiczem, prowadziła Pracownię Książki.025
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026

026
  Zdzisława LUDWINIAK 
  Światło, z cyklu: Ze strychu, 2007

węgiel, grafit, kredka, papier; 100 x 70 cm;
praca opisana na odwrocie: Zdzisława Ludwiniak
(…) / Rysunek, 100 x 70 cm / z serii: Ze strychu,
światło / 2007 (…).

cena wywoławcza: 500 zł

Graficzka i malarka. W swej twórczości odwołuje się do wartości
duchowych i religijnych. Jej nowe obrazy prezentowane podczas
ostatniej wystawy w Jabłonnej pokryte są pulsującym kolorem 
o zmiennym gradiencie tonu. Wystawa nosiła tytuł Między ciszą a ciszą.
Wcześniej artystka prezentowała cykle prac odnoszące się do rozważań
o kwadracie. Zdzisława Ludwiniak od roku 2007 prowadzi pracownię
malarstwa i rysunku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom 
z wyróżnieniem w 1987 roku obroniła w Pracowni Projektowania
Graficznego Ilustracji Janusza Stannego na Grafice. Aneks z malarstwa
zrealizowała u Teresy Pągowskiej. Od tego czasu pracuje na macie rzystym
wydziale. Przez wiele lat współpracowała z Grzegorzem Pablem. 
Jest doktorem habilitowanym. Pracuje na stanowisku profesora
nadzwyczajnego.
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027
  Wiesław ŁUCZAJ (ur. 1960)
  Random Jet 10-1, 2018

akryl, płótno; 30 x 30 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: WIESŁAW ŁUCZAJ /
(MARK STAREL) / RANDOM JET 10_1 / AKRYL, 
30 X 30 cm / 2018.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Twórca posługujący się językiem geometrii. Maluje cykle obrazów
statystycznych, dla których inspirację stanowią dane statystyczne, wykresy 
i diagramy statystyczne lub inne wzory komunikatów statystycznych
relacjonujących zachowania społeczne Polaków. Punktem wyjścia dla
twórczość Wiesława Łuczaja jest założenie, że współczesna rzeczywistość
jest kształtowana, oceniana i katalogowana przez statystykę. Dane sta ty -
styczne w ujęciu tej koncepcji dominują w rzeczywistości społecznej jako
informacje medialne i wizualizacje graficzne aktualizujące niemal codziennie
wiedzę społeczeństwa, wpływając na jego kształt i pojmowanie
rzeczywistości. Artysta urodził się w 1960 roku. Absolwent Wydziału Grafiki
ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował u Romana
Artymowskiego w 1985 roku. Od 1986 roku do chwili obecnej związany 
z Pracownią Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale
Malarstwa prowadzoną przez Jacka Dyrzyńskiego. Profesor tytularny. 
Od 2001 roku pracuje również w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, którego dwukrotnie był dyrektorem. 
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028

028
  Ryszard ŁUGOWSKI (ur. 1955)
  Z cyklu: Dziennik - wibracje, 1995

tusz, papier; 95 x 70 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: DZIENNIK 19-22 VIII
95 / R. ŁUGOWSKI.

cena wywoławcza: 300 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.



28

030

030
  Lech MAJEWSKI (ur. 1947)
  Plakat - Człowiek z La Manchy

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile po środku, po prawej: LECH MAJEWSKI (ujęte
w okrąg);
plakat do sztuki Człowiek z La Manchy 
na 40-lecie teatru powszechnego 
im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

cena wywoławcza: 100 zł

029
  Lech MAJEWSKI (ur. 1947)
  Plakat BHP

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile po środku, po prawej: LECH MAJEWSKI (ujęte
w okrąg);
plakat z okazji wystawy z kolekcji Galerii Plakatu Piotra
Dąbrowskiego.

cena wywoławcza: 100 zł

Grafik, projektant znanych i znakomitych plakatów, zajmuje się też ilustracją 
i opracowaniem graficznym książek i albumów. Uczeń Henryka
Tomaszewskiego i kontynuator jego koncepcji szkoły plakatu. Afisze Lecha
Majewskiego pokazywane były na bardzo wielu wystawach w kraju 
i zagranicą. Wykładał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Chinach,
Meksyku, Szwajcarii, Holandii i Francji. Wyróżniany i nagradzany
wielokrotnie, zarówno w kraju, jak i poza Polską, w tym podczas
prestiżowych konkursów, wystaw i na biennalach. Zaprojektował również
wiele znanych i cenionych albumów, m.in. monograficzne dzieło Wojciech
Fangor, Mistrzowie rzeźby czy Ukrzyżowany. Mistrz skrótu, barwy, znaku 
i wspaniałych gier literniczych. Twórca oszczędny w wyrazie, acz odsłaniający
wieloaspektowe pola semantyczne przy odczytywaniu jego dzieł. Urodził się
w 1947 roku w Olsztynie. Studiował w ASP w Warszawie na Wydziale
Grafiki, gdzie w 1972 roku obronił dyplom w pracowni Henryka
Tomaszewskiego. Lech Majewski pracuje na Grafice, gdzie prowadzi
Pracownię Projektowania Grafiki Wydawniczej. Profesor zwyczajny.
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032
  Lech MAJEWSKI (ur. 1947)
  Plakat - Lepiej już było...

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile po środku, po prawej: LECH MAJEWSKI (ujęte w okrąg);
plakat do sztuki „Lepiej już było...” dla Teatru Współczesnego w Warszawie

cena wywoławcza: 100 zł

031
  Lech MAJEWSKI (ur. 1947)
  Plakat - Łowca

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile p. g. : LECH MAJEWSKI (ujęte w okrąg);
plakat do sztuki Łowca dla Teatru Powszechnego w Radomiu.

cena wywoławcza: 100 zł

031 032
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033
  Sławomir MARZEC (ur. 1962)
  Obraz na poprawę pamięci, 
z cyklu: Obrazy użytkowe, 2017

akryl, płótno; 30 x 24 cm;
sygn., dat. i opisany u dołu: ad memoriam SM 2017;
na odwrocie opisany: S. Marzec / „Obraz na / poprawę
pamięć” / C/2 2017.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Twórca polimedialny - praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię
przetworzoną, performance i film. Sławomir Marzec postrzega rzeczywistość
jako złożoną wielowymiarowość, której sprostać poprzez sztukę można jedynie
używając wielu różnych konwencji, mediów i strategii (…). W jego przekonaniu
sztuka jest formą aktywności symbolicznej, czyli poszukiwania ruchomego
optimum współzależności i współistnienia różnych wymiarów i porządków 
w dążeniu do pełni naszego istnienia i nieustannej refleksji nad rozumieniem owej
pełni ( z tekstu towarzyszącego wystawie Marca Wokół widzialności w Galerii
Sztuki, Łódź, 2008 rok). Artysta jest również aktywnym publicystą i stale
drukuje swe artykuły w prasie i w pu blikacjach książkowych. Urodził się 
w 1962 roku w Lublinie. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP.
Dyplom otrzymał w 1986 roku w pracowni Stefana Gierowskiego.
Następnie w roku 1988 odbył studia podyplomowe na akademii 
w Dusseldorfie. Obecnie pracuje na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie 
i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest profesorem tytularnym.033
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034

034
  Leszek MĄDZIK (ur. 1945)
  Paryż

fotografia barwna, papier fotograficzny; 31 x 46 cm;
sygn. na odwrocie: Leszek Mądzik oraz pieczątka: LESZEK MĄDZIK LUBLIN.

cena wywoławcza: 500 zł

Twórca Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Człowiek teatru, ale też malarz, scenograf,
fotograf, grafik, rysownik, instalacjonista, twórca obiektów, historyk sztuki… Ale przede wszystkim, co należy
podkreślić, Leszek Madzik jest artystą teatru. Treści wypowiadane przez inscenizacje teatru Scena Plastyczna
Leszka Mądzika koncentrują się wokół elementarnej problematyki bytu człowieka: poszukiwaniu Boga,
doznawaniu miłości i cierpienia, przeczuwaniu śmierci, przeżywaniu lęku i radości, obserwacji przemijania 
i rozpadu materii, odkrywania tajemnicy duchowości. Jego spektakle (…) odbywają się bez słów (…), znaczenia
wytwarzają się z czysto wizualnych działań aktorów i ze specyficznych ruchów przedmiotów i materii plastycznej,
wyłaniających się z ciemności - napisał Zbigniew Taranienko o teatrze Leszka Mądzika. I zauważa dalej: (…)
artysta za każdym razem tworzył na nowo ruchomy obraz sceniczny przy pomocy ciągle w inny sposób
komponowanego tworzywa plastycznego przy jednoczesnym przekształcaniu rodzaju stosowanego aktorstwa.
(Zbigniew Taranienko, Leszek Mądzik i jego Scena Plastyczna, „Aspiracje” 2/40, 2015). Leszek Mądzik urodził
się w 1945 roku w Bartoszowinach na Kielecczyźnie, studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Jest twórcą licznych spektakli teatralnych Sceny Plastycznej KUL-u oraz autorem wielu wystaw prac
plastycznych, będących obiektami na pograniczu instalacji i malarstwa. Wykładał w wielu uczelniach
artystycznych, również w warszawskiej ASP. Posiada tytuł profesora.
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035
  Paweł MICHALAK (ur. 1953)
  Park Natolin, 2003

gwasz, papier; 30 x 40 cm;
sygn. i dat. p. d.: P. MICHALAK 2003;
na odwrocie opisany: PAWEŁ / MICHALAK „PARK-NATOLIN” / GWASZ (30X40) / 2003 R.

cena wywoławcza: 500 zł

Paweł Michalak to absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP 
w Warszawie, który poświęcił się malarstwu. Jest abstrakcjonistą tworzącym
biologiczne formy pełne ekspresji, zapisane zamaszystym gestem malarskim,
szeroko kładzioną materią farby, zorganizowane w swobodnych
kompozycjach. Urodził się w Warszawie w 1953 roku. Studiował na ASP 
w latach 1978-1982. Dyplom zrealizował w pracowni Henryka
Wiśniewskiego. Prowadzi na Wydziale Architektury Wnętrz pracownię
malarstwa i rysunku dla studentów macierzystego wydziału. Jest zatrudniony
na stanowisku profesora ASP.

035
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036

036
  Tomasz MILANOWSKI (1972)
  Bez tytułu, 2016

olej, płótno; 60 x 60 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: MILANOWSKI /
2016 / olej / płótno.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Tomasz Milanowski tworzy malarstwo materii i znaku zawieszonego 
w abstrakcyjnych przestrzeniach płynnego koloru i morfologii farby
poddanej oddziaływaniu różnych sił: grawitacji, erupcji czy przyciąganiu
i odpychaniu międzycząsteczkowemu. W procesie malowania
uwydatniona zostaje geologia pigmentu naznaczona fluktuacją
narastającej entropii chaosu przepływu farby, która w sposób
specyficzny oznacza i formuje to malarstwo. Milanowski tak pisze 
o swoim malarstwie: Mam poczucie, że moje malarstwo, w którym
przywołuję biologiczne formy nienaśladujące tych istniejących w naturze, 
a powstające jedynie w procesie kreacji, jest jakąś formą fantazjowania 
o niepoznanym. Uczeń Stefana Gierowskiego i Krzysztofa Wachowiaka,
u którego zrealizował dyplom z wyróżnieniem w 1998 roku. Od tegoż
roku zatrudniony na Wydziale Malarstwa zrazu jako asystent Jerzego
Bonińskiego, potem u Wachowiaka. Obecnie prowadzi pracownię
rysunku. Profesor ASP. Jest aktualnie dziekanem Wydziału Malarstwa
kadencji 2016-2020.
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037
  Jarosław MODZELEWSKI (ur. 1955)
  Szkic z Krynicy, 2012

ołówek, papier; 21 x 30 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Krynica Modzelewski 2012;
na odwrocie opisany: Jarosław Modzelewski / szkic z Krynicy / 2012.

cena wywoławcza: 500 zł

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.

037
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038

038
  Grzegorz MROCZKOWSKI (ur. 1966)
  Pejzaż, 2014

akwarela, papier; 30 x 40 cm;
sygn. i dat. p. d. na passe-partout: GRZEGORZ MROCZKOWSKI 2014; opisana l. d. na passe-partout:
Akwarela.

cena wywoławcza: 500 zł

Malarz tworzący w poetyce indywidualnie rozumianego i doprowadzonego do perfekcji
geometrycznego informelu. Uczeń i absolwent Stefana Gierowskiego, z którego pracowni i koncepcji
twórczej wyniósł zainteresowanie geometrycznym rozwiązaniem płaszczyzny obrazu, użyciem
koloru jako zasadniczej materii budowy obrazu malarskiego i gestu stanowiącego niepodrabialne
pismo malarskie. Maluje zdyscyplinowane formalnie obrazy, oparte na rytmach i harmoniach
prostych układów geometrycznych wywiedzionych z pejzażu. Tym jednak, co w sposób niezwykły
wyróżnia to malarstwo, jest rozmalowana, bliska informelowi, radosna tkanka rozwibrowanych plam
koloru, pociągnięć pędzla, tworzących jedyną w swoim rodzaju grę kolorystyczną elementarnych
znaków malarskich, powstających przy zetknięciu się pędzla z farbą z powierzchnią obrazu: kropek 
i kropelek, drobin pigmentu, kresek i linii, przywodzących skojarzenia z zapisem malarskiego DNA.
Urodzony w 1966 roku we Włocławku. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Warszawie z wyróż -
nieniem w 1994 roku w pracowni Stefana Gierowskiego. Od 1993 roku pracuje w prowadzonej
przez M. Wróblewską Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego na macierzystym
wydziale. Od 2008 roku zatrudniony również w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 2009 roku doktor habilitowany oraz profesor APS.
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039
  Adam MYJAK (ur. 1947)
  Mazury, 2008

technika mieszana (pastel, węgiel), papier; 70 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany p. d.: Mazury / A. Myjak / 2008.

cena wywoławcza: 1 000 zł

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.039
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040

040
  Paweł NOWAK (ur. 1956)
  Z cyklu: Sunrise / Sunset, 2007

druk (ink druk), tusz, ołówek, wosk, pastel, karton; 
30 x 21 cm; sygn. l. d.: NOWAK;
na odwrocie nalepka z informacją o pracy: PAWEŁ NOWAK / 
z cyklu / „Sunrise / Sunset” / rok powstania 2007 r / wymiary
pracy / 30 cm x 21 cm / technika: druk (ink druk), tusz, ołówek,
/ wosk, pastel / PAWEŁ NOWAK.

cena wywoławcza: 800 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.
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041
  Jerzy NOWOSIELSKI (1923-2011)
  Grawitacje, 2013

technika mieszana (ołówek, pastele), papier; 
64,5 x 47 (w świetle passe-partout);
sygn. p. d.: JERZY NOWOSIELSKI „GRAWITACJE” / TECH MIESZANA.

cena wywoławcza: 300 zł

Artysta malarz, technolog dawnych technik malarskich. Specjalizuje się przede wszystkim 
w technice akwarelowej, temperowej oraz olejno-żywicznej. Autor kilkunastu ekspertyz
dotyczących zagadnień technologii malarstwa sztalugowego. Wykonawca wielu realizacji 
i rekonstrukcji malarskich w obiektach sakralnych i świeckich, w instytucjach państwowych oraz
u prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuki. Wielokrotnie wystawiał również obrazy z autorskich
cykli twórczych. Malarstwo Jerzego Nowosielskiego to perfekcyjnie wykonane, bliskie abstrakcji
kompozycje i układy o charakterze zbliżonym do pejzażu, rozegrane w oszczędnych tonacjach
barwnych. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesor zwyczajny, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i dziekan kilku kadencji
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.041
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042

042
  Krzysztof OLSZEWSKI (ur. 1956)
  Znaki - 2, 2000

serigrafia, papier; 72,5 x 50,5 cm (zadruk);
sygn., dat. i opisana u dołu: Znaki - 2, serigrafia E/A5, Krzysztof
Olszewski 2000;
sygn. i opisana na odwrocie: Znaki - 2, serigrafia, Olszewski
Krzysztof.

cena wywoławcza: 100 zł

Grafik, malarz, rysownik. Choć jest absolwentem Instytutu Architektury i Urbanistyki
Politechniki Gdańskiej i Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, jego
twórczość nie jest poddana rygorom projektu i naukowości. Wręcz przeciwnie. 
Jego prace graficzne cechuje nieskrępowana malarskość, swobodne operowanie
znakiem, przeziernością form, kształtów i kolorów. Dużo eksperymentuje z ma teria -
łami i technikami grafiki warsztatowej, które swobodnie łączy w jednorodne całości.
Urodził się w Warszawie w 1956 roku. Studiował na Wnętrzach w latach 1983-
1986. Dyplom zrealizował u Henryka Wiśniewskiego. Pracę na Wydziale Grafiki
podjął w 1988 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Mediów w Pracowni
Komunikacji Intermedialnej. Profesor zwyczajny. 
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043
  Błażej OSTOJA-LNISKI (ur. 1974)
  Bez tytułu

grafika artystyczna, papier Fabriano; 100 x 70 cm;
sygn. p. d.: B OLniski.

cena wywoławcza: 100 zł

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.043
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044
  Grzegorz PABEL (ur. 1940)
  Bez tytułu, 2017

collage, płótno; 70 x 70 cm;
sygn. p. d.: PABEL;
na odwrocie na blejtramie opisany: GRZEGORZ PABEL
WARSZAWA - POLSKA / COLLAGE 2017/3 70X70.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Malarz, grafik, autor kolaży. Uczeń Jana Cybisa. We wczesnych swych obrazach
Grzegorz Pabel kontynuował stylistykę koloryzmu. W jego twórczości z tego okresu
zdają się być wyczuwalne nuty bliskie malarstwu Bonnarda, Potworowskiego i Cybisa.
Później jego malarstwo zbliżyło się do abstrakcji o dużym ładunku ekspresji, ale
również liryzmu. W latach 70. wypracował charakterystyczną metodę twórczą,
polegającą na dzieleniu wąskich pionowych formatów płócien na jakby kadry
malarskiego filmu, w którym następowało przemieszczanie się sekwencji wydarzeń 
i notatek zapisywanych gestem, znakiem, kolorem i materią farby. W połowie lat 90.
brał udział w wystawach grupy artystów malujących na jedwabiach (m.in. Wojciech
Sadley, Jacek Dyrzyński, Stanisław Trzeszczkowski). Urodzony w 1940 studiował na
Wydziale Malarstwa w latach 1959-1965 u Jana Cybisa, w którego pracowni zrobił
dyplom z wyróżnieniem. Po studiach zrazu był asystentem u Rajmunda Ziemskiego
na Wydziale Architektury Wnętrz. Później prowadził samodzielnie pracownię
malarstwa na Wnętrzach. Następnie pracował na Wydziale Grafiki, gdzie prowadził
pracownię malarstwa. W latach 1990-1993 i ponownie w latach 2002-2005 był
prorektorem ASP w Warszawie. Profesor zwyczajny.
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045
  Janusz PASTWA (ur. 1944)
  Bez tytułu (Twarz), 1984

ceramika; wys. 30 cm, szer. 29 cm, głęb. 19 cm;
sygn. i dat. wewnątrz, po lewej stronie: Pastwa 1984;
ślady naprawy prawego ramienia.

cena wywoławcza: 500 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.045
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046

046
  Teresa PĄGOWSKA (1927-2007)
  Postać ludzka z ogonem, 1988

tusz, pędzel, papier; 42 x 30 cm;
sygn. p. d.: TP. 88.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Jedna z najwybitniejszych malarek w historii sztuki polskiej. Pasjonował ją człowiek,
dla którego wyrażenia stworzyła zupełnie autonomiczny autorski system figuralnych
znaków malarskich. W jej twórczości częstokroć pojawiała się nuta kobiecości. Postaci
obecne w jej obrazach, wydawałoby się zrazu pozbawione cech osobowościowych,
emanowały niekiedy silnym pierwiastkiem erotycznym. Trudno niekiedy oprzeć się
wrażeniu, że postaci te znajdują się w jakichś sytuacjach intymnych: kąpieli, toalecie,
że się przebierają lub rozbierają, że są uwikłane w jakieś działania i odniesienia bardzo
sensualne. Gdzieś pojawiała się nóżka, łydka albo damski pantofelek, elementy
jakiegoś tajemniczego dezabilu. Teresa Pągowska robiła czyste malarstwo. Była mi -
strzynią koloru, znaku i materii. Jej obrazy, niezwykle subtelne i eleganckie, mają do
zaoferowania jednak coś jeszcze: mądry, dyskretnie podawany przekaz o życiu.
Artystka urodziła się w 1927 roku. Zmarła w roku 2007. Studiowała w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom namalowała w 1951 roku.
Uczestniczyła w wielu ważnych dla współczesnego malarstwa polskiego wystawach:
w Arsenale w roku 1955, w Biennale Młodych w Paryżu w 1959, w prezentacji Ecole
de Paris w Galerii Charpentier w 1963 roku. Wykładała w Łodzi i w warszawskiej ASP,
na Wydziale Grafiki, gdzie do emerytury prowadziła pracownię malarstwa. Laureatka
nagrody im. Jana Cybisa w 2000 roku. Profesor zwyczajna. 
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048

048
  Roman PIETRZAK (ur. 1963)
  Numer 26, 1997

technika własna, papier; 100 x 70 cm;
sygn. p. d.: ... - nieczytelnie;
na odwrocie nalepka z informacją: p. R. Pietrzak.

cena wywoławcza: 300 zł

047
  Roman PIETRZAK (ur. 1963)
  Leonardo, 2000

brąz, drewniana podstawa; wys. całkowita: 36 cm;
sygn. na dole, z lewego boku: PK.

cena wywoławcza: 500 zł

Roman Pietrzak to uznany rzeźbiarz i rysownik, tworzący rzeźby i obiekty
polimaterialne. Jego twórczość jest wyrazem eskapizmu od rzeczywistości
pełnej relatywizmu i hipokryzji. Nie walczy z nią jednak. Sztuka nie jest dla niego
orężem. Jest zadumą, niekiedy chwilą pogawędki artysty samego ze sobą. 
Jak sam mówi, jest niekończącą się przechadzką po baśniowej krainie światła,
formy, faktury, kompozycji i koloru. Nie stawia sztuki na jakimś piedestale,
próbuje traktować ją normalnie. Urodzony w 1963 roku w Nowym Targu,
absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, dyplom zrealizował 
w pracowni Stanisława Słoniny w 1990 roku. W latach 1992-1993 studiował 
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. Profesor ASP.
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049
  Janusz PRZYBYLSKI (1937-1998)
  List 4 - Goya, 1977

litografia, papier; 45,6 x 60,5 cm (zadruk);
sygn., dat. p. d.: J. Przybylski 77. i opisana l. d.: „List 4 - Goya” litografia autorska.

cena wywoławcza: 500 zł

Malarz i grafik, który podjął wyzwanie kontynuacji odwiecznego dialogu artystów. Znane są fascynacje artystów
dziełami swych wielkich poprzedników. Rubens kopiował Tycjana, Picasso uwielbiał Velasqueza, a Bacon
inspirował się Picassem. Janusz Przybylski wszedł w ten zaklęty krąg, trwający w dziejach sztuki od zawsze -
inspiracji twórczością wielkich poprzedników. Z takiego dialogu powstawały często nowe niezwykłe dzieła.
Rozmowa z twórcami rodzi parafrazę. Przybylski czynił to w sposób mistrzowski. Nie ukrywał swych fascynacji.
Jego twórczość była świadomym aktem uczestnictwa w dialogu. Chciał być partnerem w rozmowach z Wielkimi.
Z Goyą, Picassem, Saurą, Baconem, Hockneyem, Malczewskim. Powstała nowa wspaniała wartość, niezwykłe
obrazy i grafiki, które same stały się klasycznymi dziełami sztuki. Artysta urodził się w Poznaniu w 1937 roku, zmarł
w Warszawie w 1998 roku. Uczeń Aleksandra Kobzdeja. Wieloletni pedagog Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.
Profesor zwyczajny.
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050

050
  Łukasz RUDNICKI (ur. 1973)
  Zwinny i szybki przemyka się, 2013

akryl, płótno; 30 x 35 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: „ZWINNY I SZYBKI / PRZEMYKA SIĘ” / AKRYL 30X35 / 2013 /
ŁUKASZ RUDNICKI / W-WA.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Malarstwo Łukasza Rudnickiego ewoluowało od strukturalnych, fakturowych, o ma terialnej morfologii płócien
z lat 90. do oszczędnych, eleganckich, graficzno-rysunko wych obrazów, które tworzy obecnie. Tematyka tego
figuralnego malarstwa pozostała jednak niemal niezmieniona. Są to przedstawienia marynistyczne i awia cyjne,
kadry z egzotycznych sytuacji w tropikach, epizody z wojen i kampanii morskich, trudne do umiejscowienia
sytuacje, archiwizowane przedstawienia stylizowane na stare ryciny, pocztówki z innej epoki. Zawsze
realistycznie prezentowane. Obrazom często towarzyszą wyszukane tytuły, które mają zaciekawić, a może
mylić ścieżki poznania odbiorcy. Obrazy Rudnickiego są przedstawieniowe i narracyjne, jednak sytuacje w nich
namalowane nie do końca dają się osadzić w czytelnych ramach historycznych czy czasoprzestrzennych.
Twórczość ta przywodzi na myśl nieco surrealną atmosferę pogubionych kontekstów czasu, miejsca i akcji
prozy Borisa Viana z pozoru umiejscowionych w konkretnych miejscach i czasie. Urodzony w 1973 roku.
Dyplom z malarstwa z wyróżnieniem zrealizował w 1998 roku u Zbigniewa Gostomskiego oraz 
aneks z grafiki u Rafała Strenta. Pracuje w pracowni rysunku Ryszarda Sekuły na Wydziale Malarstwa. 
Doktor habilitowany.
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051
  Andrzej RYSIŃSKI (ur. 1958)
  Czarny, 2015

wydruk pigmentowy, płótno; 80 x 100 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: ANDRZEJ RYSIŃSKI, CZARNY, 80 X 100, WYDRUK
PIGMENTOWY, PŁÓTNO, 2015.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Malarz, który konsekwentnie odkrywa sens prostych ornamentów zamieniając je w znaki malarstwa. Ustanawia własne
kody znakowe, od najprostszych: kropka-kreska-linia do bardziej skomplikowanych: motywów roślinnych, zdobień
ceramicznych, elementów pejzażu. Nie unika też znaku człowieka i części ciała. Jego oszczędne, zawsze z wielkim
wyczuciem malarskiego gustu i smaku, zorganizowane kompozycje są zbudowane kolorem, dla którego wyrażenia
Rysiński znajduje niezwykłe zestawienia, harmonie i tony. Inspiracje rzemiosłem ludowym, wycinanką, haftem, szyciem
ozdobnym, glinianymi figurkami, prostym znakiem grafiki przydrożnej stanowią dla niego punkt wyjścia dla malarstwa
pierwotnych elementów, archetypów obrazowania, cząstek podstawowych, które unosi do rangi sztuki i lokuje w re -
jestrze kultury wysokiej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP. Uczeń Tadeusza Dominika, u którego zrealizował dyplom
z wyróżnieniem w 1989 roku. Wieloletni asystent Mariana Czapli. Urodzony w 1958 roku. Skończył też Szkołę Główną
Planowania i Statystyki w Warszawie. Handel i ekonomię studiował też w Indiach. Od 1990 roku do chwili obecnej
dydaktyk na Wydziale Malarstwa. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa. Profesor ASP.
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052

052
  Wojciech SADLEY (ur. 1932)
  Kolekcja nocnych motyli, 2013

akwarela, papier; 70 x 49 cm (wymiar całości);
sygn., dat. i opisana p. d.: SADLEY / 2013 R / „KOLEKCJA
NOCNYCH MOTYLI”.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Twórca tkanin-gobelinów i tkackich obiektów przestrzennych, malarz. Wojciech
Sadley bywał określany mianem twórcy antytkanin. Tak recenzowała jego twórczość
Irena Huml, która zauważyła, że artysta po okresie eksploatacji tradycyjnego
warsztatu odrzucił go i rozpoczął eksperymenty z czymś, co zostało później nazwane
„techniką własną”, które to określenie weszło do leksykonu współczesnej tkaniny i nie
tylko. Sadley używał w swych pracach różnych materiałów: sznurów, sieci, skór
zwierzęcych, łusek, elementów drewnianych i metalowych, jedwabi, nadając im
nowe formy i znaczenia. Wystawy tkanin artysty zawsze otrzymywały niezwykłą
oprawę, niemal scenograficzną, projektowaną przez uznanych wystawienników, co
przydawało im dodatkowej aury i poetyckiego wyrazu. Twórca o wielkich
dokonaniach artystycznych dalece wykraczających poza lokalny wymiar. Wystawiał 
w Lozannie na Biennale Tkaniny w 1967 roku. Wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany. Urodzony w Lublinie w 1932 roku. Studiował na ASP w Warszawie na
Wydziale Architektury Wnętrz, dyplom z malarstwa zrealizował u Eugeniusza
Eibischa. Skończył również konserwatorium muzyczne w Lublinie w klasie skrzypiec.
Wieloletni dydaktyk Wydziału Malarstwa, przez wiele lat prowadził Pracownię
Tkaniny Eksperymentalnej. Profesor zwyczajny. 
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053
  Ryszard SEKUŁA (ur. 1948)
  Głowa nr 7, 2018

ołówek, karton; 40 x 30 cm;
sygn. i dat. l. d.: R Sekuła 2018, p. d.: R (ujęte w okrąg).
na odwrocie opisany: R. SEKUŁA.

cena wywoławcza: 600 zł

Uczeń Tadeusza Dominka, lecz po studiach, gdy został na uczelni, przez wiele lat pracował jako
asystent u Jacka Sienickiego. I wydaje się, że ten właśnie malarz wywarł większy wpływ na
twórczość Ryszarda Sekuła. Mając do czynienia z orficznym abstakcjonizmem Dominika oraz 
z egzystencjalną figuracją Sienickiego, Sekuła wybrał ten drugi nurt malarstwa. Zawsze bliski
oszczędnym, wyrazistym, materialnym znakom figuralnym, malowanym w stonowanych
gamach kolorystycznych, ewoluował od znaku bezgłowych, lalkowo-manekinowych torsów,
poprzez bezkształtne kadłuby ułożone szeregowo w czymś przypominającym doły, pudełka czy
jamy, do torsów posiadających głowy, osadzonych w pustce, wyalienowanych, zupełnie
bezkontekstowych. Jest malarzem związanym pokoleniowo (generacja debiutująca w połowie
lat 70.) z nurtem późnej neofiguracji. Wydaje się, że na jego twórczość znaczny wpływ wywarła
znajomość z tragiczne zmarłym nauczycielem z liceum - wybitnym malarzem Zbigniewem
Tymoszewskim. Urodzony w 1948 roku w Piastowie, koło Warszawy, w latach 1970-1975
studiował na Malarstwie w ASP w Warszawie. Od wielu lat prowadzi pracownię rysunku oraz
jest kierownikiem katedry rysunku na Malarstwie. Przez dwie kadencje, w latach 2005-2012,
był dziekanem Wydziału Malarstwa. 053
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054

054
  Stanisław SŁONINA (ur. 1936)
  Ucieczka do Egiptu..., 2016

technika własna, blacha; 
28,5 x 32,5 cm (w świetle passe-partout);
sygn. i dat. p. d. na passe-partout: SS - inicjał wiązany / [podpis
artysty] / 2016 r.;
na odwrocie opisana: UCIECZKA DO EGIPTU.../ Stanisław
Słonina / 2016r. / (BLACHA...).

cena wywoławcza: 500 zł

Rzeźbiarz i medalier. Rysownik. Eseista. W jego figuralnej twórczości często pojawia
się wątek sakralny. Znane są jego realizacje pomnikowe - monument Jana Pawła II 
w Łowiczu czy Matki Bożej Częstochowskiej w formie bramy ustawionej na Błoniach
Jasnogórskich. Charakterystycznym motywem w twórczości Stanisława Słoniny jest
figura i zarys portretu uwięzionych niejako w kamieniu. Uczestnik formacji
artystycznej Rekonesans poszukującej nowych możliwości inspiracji w sztuce przy
zachowaniu granic tradycyjnego warsztatu. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach rzeźbiarskich. Urodził się w Krzczonowie w 1936 roku. W latach
1956-1962 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Dyplom z wyróż -
nieniem zrealizował w pracowni Mariana Wnuka. Od 1962 roku pracował na
Rzeźbie w ASP w Warszawie. Prorektor uczelni w latach 1978-1981, dziekan
Wydziału Rzeźby kadencji 1981-1984 i 1996-1999. Profesor zwyczajny.
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055
  Piotr SMOLNICKI (ur. 1952)
  Las, z cyklu: Pamięć, 2014

druk cyfrowy, papier; 100 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: P. Smolnicki 2014, opisany l. d.: „Las” z cyklu pamięć, 
śr. d.: druk cyfrowy; nakład: unikat.

cena wywoławcza: 200 zł

Grafik wypowiadający się w obszarze technik tradycyjnego warsztatu graficznego. Jednak 
z ducha jest eksperymentatorem poszukującym nowych możliwości twórczych dzieła
graficznego. Realizuje prace graficzne na różnych, niekiedy niewiele mających wspólnego 
z tradycyjnie rozumianą technologią graficzną podłożach, np. przeźroczystych foliach, korzysta
też z druku cyfrowego. Jego prace zawsze zwracają uwagę szlachetnością materii graficznej 
i jakością wykonania. Autorskie tematy i zainteresowania twórcze to: upływ czasu i próby jego
zatrzymania, archeologia marzeń sennych, geologia wspomnień zapisanych na fakturze materii
tajemniczymi wzorami i alfabetami. Urodzony w 1952 roku w Warszawie. Studiował na
Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom w pracowni grafiki warsztatowej u Haliny
Chrostowskiej i z malarstwa u Teresy Pągowskiej w roku 1982. Od tegoż roku pracuje na
Grafice. Dziekan Wydziału w latach 2008-2012. Profesor tytularny. 055
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056
  Antoni STAROWIEYSKI (ur. 1973)
  Okno (Formy istnienia), 2015

olej, płótno; 60 x 46 cm;
na odwrocie sygn., dat. i opisany: „OKNO” (FORMY
ISTNIENIA) / ANTONI STAROWIEYSKI / 60 x 46 cm /
OLEJ/PŁÓTNO / 2015 R. oraz inicjały A.S (ujęte w kwadrat).

cena wywoławcza: 1 000 zł

Malarz chwili, która zastygła w swym trwaniu. Tworzy obrazy skupione. Poważne.
Melancholijne. Jest to malarstwo szacunku dla formy i koloru. Interesuje mnie relacja
„podmiot-przedmiot” oraz przełożenie tej relacji w świecie wizualnym na malarstwo 
w jego najbardziej wąskiej, klasycznej postaci. Motywy do obrazów czerpię z otaczającej
mnie rzeczywistości. Opustoszałe wnętrza, wycinki podmiejskiego pejzażu, człowiek 
w ruchu to tematy, które przetwarzam na własny język malarski - napisał o swoim
malarstwie Antoni Starowieyski. Malarz wierny czasochłonnej, wymagającej
konsekwencji i determinacji technice olejnej, z której potrafi wydobyć potęgę
świetlistości pigmentu zawartego w farbie. Tytuł ostatniej dużej wystawy Antoniego
Starowieyskiego, która odbyła się w 2016 roku w Galerii Szydłowski: Koniec dnia,
koniec nocy podkreśla pewien ważny aspekt tego malarstwa: o tych porach obiekty są
najbardziej nierzeczywiste, ale też niemożliwe jest spotkanie się końca dnia 
z końcem nocy. Paradoks? Nie. To tajemnica, której nie należy przenikać. Chwila,
która zatrzymała się na zawsze w przejściu nocą. Malarz urodził się w 1973 roku 
w Warszawie. Studiował na Malarstwie w latach 1992-1997. Dyplom z wyróż -
nieniem zrealizował w pracowni Stefana Gierowskiego w 1997 r. Od tej pory pracuje
na Wydziale Malarstwa. Obecnie jest doktorem habilitowanym i profesorem ASP.
Prowadzi pracownię rysunku.
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057
  Rafał STRENT (ur. 1943)
  TABLICE, 1996

akwaforta, akwatinta, karton; 64 x 49 (odcisk płyty), 
80 x 60 cm (wymiar arkusza);
sygn., dat. p. d.: RAFAŁ STRENT 1996 i opisana l. d.: TABLICE,
poniżej: akwaforta z akwatintą, śr. d.: odbitka unikatowa.

cena wywoławcza: 100 zł

Malarz i grafik. Grafik i malarz. W przypadku tego artysty nigdy do końca nie było wiadomo, 
czy bardziej jest malarzem, czy grafikiem. Wypada zatem powiedzieć, iż jest on rozmalowanych
grafikiem i malarzem o wpływach graficznych. Jego twórczość to niezwykła synteza tych dwóch
żywiołów. Uczeń Aleksandra Kobzdeja na Malarstwie, u którego zrobił dyplom z wyróżnieniem
i absolwent Haliny Chrostowskiej na Grafice, u której został asystentem. Studiował w czasach,
gdy Wydziały Malarstwa i Grafiki stanowiły jeszcze jeden organizm, choć już dzielący się na dwa
podmioty. Być może jakieś symboliczne znaczenie tego faktu uwidacznia się w postawie
twórczej Rafała Strenta. Reprezentant pokolenia wyzwalającego się spod dominacji kolorystów
i szukającego nowych możliwości inspiracji m.in. pop-artem, surrealizmem, nową figuracją.
Urodzony na Wołyniu, w Józefinie koło Łucka, w 1943 roku, jest więc przedstawicielem
pokolenia kresowiaków, w których twórczości przewija się bogactwo inspiracji tej
wielokulturowej społeczności, wykorzenionej, przesiedlonej w nowe miejsca zamieszkania, do
których skierował ich los. Wieloletni dydaktyk i dziekan Wydziału Grafiki w latach 1990-1996
oraz kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej . Profesor tytularny. Wielokrotnie był członkiem
jury międzynarodowych i krajowych konkursów graficznych. 
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058
  Paweł SUSID (ur. 1952)
  My chcemy... i tłumaczenie, 2017/2018

akryl, płótno; 60 x 60 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: SUSID 2017/18.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Debiutant przełomu lat 70. i 80., w którego malarstwie zrazu abstrakcyjnym,
uwidocznił się wkrótce wpływ nurtu neoekspresyjnego tych lat i ujawniła się reakcja
artysty na ówczesną sytuację społeczno-polityczną. Paweł Susid już wówczas
prezentował prace malarskie, w których pojawiły się teksty napisów komentujących
współczesność wykonane z szablonów. Z czasem teksty te stały się samodzielnymi
motywami jego twórczości. W ostatnio pokazywanych pracach teksty zostały
wpisane przez artystę w obszar świata geometrii, ale nadal są to zwięzłe nieco
ironiczne komentarze odnoszące się do polityki, obyczajowości i życia społecznego.
Artysta urodził się w 1952 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP
w Warszawie, gdzie w 1978 roku obronił dyplom w pracowni Tadeusza Dominika.
W 2011 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Po okresie współpracy z Leonem
Tarasewiczem na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie prowadzi tamże
Pracownię Koncepcji Obrazu. Jest doktorem habilitowanym. 
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059
  Wiesław SZAMBORSKI (ur.1941)
  Biała chmura nad jeziorem, 2013

akryl, płótno; 30 x 50 cm;
sygn. i dat. p. d.: Szamborski '13;
na odwrocie opisany: Wiesław / Szamborski / „Biała chmura / nad jeziorem” /
akryl, 30 x 50 cm; 2013.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Przedstawiciel figuracji, a szerzej malarstwa przedstawieniowego, zwanego niekiedy realizmem niesocjalistycznym. Wraz z Markiem
Sapettą tworzył w latach 1968-1974 malarski duet opozycyjny wobec koloryzmu, ale i konceptualizmu, krytyczny wobec abstrakcji. 
W swej twórczości prowadził niepozbawioną ironii obserwację banału życia w Peerelu. Z sarkazmem podejmował tematy i motywy
najróżniejszych przejawów życia społeczeństwa socjalistycznego: wypoczynku na plaży podczas wczasów zakładowych FWP, kolejek do
sklepów, prześ miewczego opisu tekturowych sputników „Sdiełano w CCCR”. Sondował możliwości odnie sienia się do tematu
batalistycznego i epicko-bohaterskiego: bitwy pod Lenino, Samosierrą czy powstania styczniowego, a nawet tematu politycznego
związanego z marcem 1968 roku. Bogaty dorobek twórczy uzupełniają pejzaże, kwiaty, martwe natury i sceny rodzajowe. Często
pierwotnym źródłem powstania obrazu jest w twórczości Szamborskiego fotografia czy pocztówka. Wiesław Szamborski urodził się 
w Skarżysku Kamienna w 1941 roku. Na Wydziale Malarstwa studiował w pracowni Michała Byliny. Malarstwo ukończył w 1966 roku.
Przed studiami na malarstwie miał epizod studiów ekonomiczno-handlowych. Pracował nieprzerwanie na Malarstwie od 1969 do 2012
roku. Profesor zwyczajny.

059
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060

060
  Rosław SZAYBO (ur. 1933)
  Plakat - PLAŻE AGNÈS

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile p. d.: ROSŁAW SZAYBO 2010.

cena wywoławcza: 200 zł

Rosław Szaybo to znakomity projektant graficzny, plakacista i fotografik, autor
wielu znanych plakatów i okładek płyt, w tym jednej z najsłynniejszych okładek
w dziejach rocka - okładki płyty brytyjskiej grupy heavy-metalowej Judas Priest
British Steel z niezapomnianą żyletą trzymaną w palcach dłoni. Zaprojektował
także wiele okładek znanych i lubianych płyt jazzowych. Uczeń Henryka
Tomaszewskiego. Urodzony w 1933 roku w Poznaniu. Studiował grafikę 
w warszawskiej ASP w latach 1955-1961. Przez wiele lat pracował jako 
grafik w Wielkiej Brytanii. Później wieloletni pedagog Wydziału Grafiki.
Profesor tytularny.

061

061
  Rosław SZAYBO (ur. 1933)
  Plakat - Jazz Jamboree 84

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile środek po prawej: ROSŁAW SZAYBO 84.

cena wywoławcza: 200 zł
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062
  Rosław SZAYBO (ur. 1933)
  Plakat - Zakopane Wiosna Jazzowa

druk, papier; 100 x 70 cm;
faksymile p. d.: ROSŁAW SZAYBO.

cena wywoławcza: 200 zł

062

063
  Rosław SZAYBO (ur. 1933)
  Plakat - XX Museum Jazz Festival

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile p. d.: ROSŁAW SZAYBO.

cena wywoławcza: 200 zł

064
  Rosław SZAYBO (ur. 1933)
  Plakat - XVII Museum Jazz Festiwal

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile p. d.: ROSŁAW SZAYBO
oraz informacja: Fot. Jarosław Grabarek.

cena wywoławcza: 200 zł

063 064
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065
  Włodzimierz SZYMAŃSKI (ur. 1960)
  Bez tytułu - tryptyk, 2011

tusz, papier; 21 x 13 cm (wymiar każdej części);
na odwrocie opisany: WŁODZIMIERZ SZYMAŃSKI / TRYPTYK - BEZ TYTUŁU / PAPIER,
TUSZ / WARSZAWA 2011 / WYMIARY: / 13 cm x 21 cm x 3 / WARSZAWA, OKRĄG 1/38.

cena wywoławcza: 1 000 zł

We wcześniejszej fazie twórczości malarz i rysownik, poruszający się w obszarze znaku ujmowanego w sekwencje różnych
alfabetów, odmian postaci pisma, nawet kaligrafii. Znajdował się wówczas w swym malarstwie na pograniczu abstrakcji 
i figuracji, tworząc własne tajemnicze pismo malarskie. Był również autorem artystycznych książek. Później zainteresował
się przestrzenią realną, tworząc instalacje przestrzenne, w których nośnikiem jego malarskiego pisma były sztandary, cienkie
folie, a także szkło. Do repertuaru jego twórczości dołączyły też metalowe, zdobione ornamentami ołtarze i ogień
(performance Płonące ołtarze). Włodzimierz Szymański urodził się w Mińsku Mazowieckim w 1960 roku. Studiował na
Malarstwie w ASP w Warszawie w latach 1982-1987. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował u Wandy Paklikowskiej-
Winnickiej, a aneks u Ryszarda Winiarskiego. Przez wiele lat był asystentem na Malarstwie u Wiesława Kruczkowskiego.
Prowadził też samodzielnie pracownię rysunku. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. Profesor
zwyczajny.

065
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066

066
  Leon TARASEWICZ (ur. 1957)
  Bez tytułu, 2017

akryl, płótno; 50 x 50 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: L. Tarasewicz 2017 / Acrylic
on canvas / 50 x 50.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Malarz tworzący zrazu na pograniczu abstrakcji. Swą malarską wizję świata czerpał 
z postrzegania natury, szczególnie pejzażu. Częstokroć wprowadzał do swych
obrazów uproszczone znaki z natury: bruzdy gleby, pnie, szkółki leśne, ptactwo.
Obecnie artysta operuje wartościami czysto malarskimi; kolorem, światłem, materią,
kierując się w stronę wprowadzenia swego malarstwa w przestrzeń rzeczywistą,
aranżując wnętrza i wprowadzając widza do obrazu, którym stały się elementy
architektury galerii i muzeów. Przykładem takiej strategii twórczej stała się wystawa
Leona Tarasewicza w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w 2003 roku,
która przybrała formę ogromnego obrazu wypełniającego swą materią wnętrza sal
galerii. Artysta zrealizował też liczne prace w przestrzeni architektury miejskiej 
i publicznej. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa w roku 1998. Urodzony w 1957 roku
w Waliłach na Białostocczyźnie . Studiował u Tadeusz Dominika w latach 1979-1984
na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem. Prowadził przez
wiele lat pracownię gościnną na Malarstwie. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki
Mediów. Profesor zwyczajny.
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067
  Jerzy TCHÓRZEWSKI (1928-1972)
  Bez tytułu, 1985

tusz, flamaster, karton; 33 x 23 cm;
sygn. i dat. l. d.: J. Tch 85.

cena wywoławcza: 500 zł

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej odmiany surrealizmu. Na kształt jego twór -
czości największy wpływ miało środowisko artystyczne powojennego Krakowa. Wziął udział 
w wielu ważnych wystawach, m.in. w krakowskiej Wystawie Sztuki Nowoczesnej w 1948
roku. Wystawiał z Grupą Krakowską. Był też uczestnikiem wystawy w Arsenale w 1955 roku.
Przez całe malarskie życie sięgał do poetyki surrealnej używając charakterystycznych,
odrealnionych form i znaków z pogranicza ekspresji i metafory. Z ducha romantyk wypowiadał
się w systemie znaków bliskich nadrealizmowi. Laureat nagrody im. Jana Cybisa. Wystawiał na
Biennale w Wenecji, współpracował z międzynarodową surrealistyczną grupą Phases. Urodził
się w 1928 roku w Siedlcach, zmarł w Warszawie w 1995 roku. Uczeń Zbigniewa Pronaszki
w ASP w Krakowie. Od 1962 do 1998 roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale
Grafiki warszawskiej ASP. Profesor zwyczajny.067
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068

068
  Henryk TOMASZEWSKI (1914-2005)
  Plakat - FOOT BALL

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile p. g.: H. TOMASZEWSKI 48;

cena wywoławcza: 300 zł

Grafik, rysownik, projektant plakatów, ilustrator. Gdy przywołujemy postać Henryka Tomaszewskiego, przede wszystkim widzimy wybitnego plakacistę, jednego z tych artystów, którzy tworzyli polską szkołę plakatu lat 50. i 60. Wyrazisty i odrębny
charakter zapewniało szkole traktowanie plakatu jako odrębnego gatunku plastycz nego, którego nie dotyczyły kryteria oceny przenoszone z innych gatunków plastyki. Z perspektywy czasu wydaje się jednak, że głównym kryterium odróżniającym
polską szkołę plakatu od innych było niepoddanie się dyktatowi fotografii reklamowej i indywidualizm twórców, ich artystyczne osobowości, tak silne jak Henryka Tomaszewskiego, który dopracował się własnych metod twórczych. Ich istotę tak
określał: Prosty pomysł wyrażający skomplikowaną treść, jakby ktoś zamiast całego długiego zdania wypowiedział jedno słowo lub napisał wykrzyknik, niechęć do gadatliwości, skłonność do lapidarności, myślowego skrótu. (Agnieszka Szewczyk,
Polsko-warszawska szkoła plakatu, w: Powinność i bunt, Warszawa 2004 r.). Malował, rysował, wycinał, wydzierał, kleił, zestawiał różne materiały. (…) praktykował niekończący się kolaż rzeczywistości (Dorota Folga-Januszewska, Henryk
Tomaszewski, Plakaty, Warszawa 2017). Jego plakaty Football, Moore, Love, Rewizor czy Witkacy na zawsze przeszły do historii sztuki polskiej. Urodził się w 1914 roku w Warszawie. Ukończył Szkołę Przemysłu Graficznego. W 1939 roku
ukończył studia malarskie na ASP w Warszawie. W latach 1952-1985 prowadził Pracownię Plakatu na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Profesor zwyczajny. Wychował setki uczniów. Zmarł w 2005 roku.

069
  Henryk TOMASZEWSKI (1914-2005)
  Plakat - Jazz Jamboree 71

druk, papier; 98,5 x 66 cm;
faksymile p. g.: Tomaszewski 71.;
plakat z okazji XIV Międzynarodowego Festiwalu
Jazzowego, Warszawa 28-30.X.1971.

cena wywoławcza: 300 zł

069 070

070
  Henryk TOMASZEWSKI (1914-2005)
  Plakat - Kordian

druk, papier; 68 x 98 cm;
faksymile p. d.: H. Tomaszewski - 80.;
plakat dla Teatru Powszechnego do sztuki „Kordian”
Juliusza Słowackiego.

cena wywoławcza: 300 zł
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071
  Henryk TOMASZEWSKI (1914-2005)
  Plakat - IV Ogólnopolska Wystawa Grafiki

druk, papier; 98 x 67 cm;
faksymile p. g.: H. Tomaszewski;
plakat z okazji IV Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki,
listopad 1969

cena wywoławcza: 300 zł

071 072

072
  Henryk TOMASZEWSKI (1914-2005)
  Plakat - Marysia i Napoleon

druk, papier; 98 x 68 cm;
faksymile l. d.: Tomaszewski 64;
plakat dla Teatru Powszechnego do sztuki „Marysia i
Napoleon” Andrzeja Jareckiego.

cena wywoławcza: 300 zł

073
  Henryk TOMASZEWSKI (1914-2005)
  Plakat - Pamiętnik Szubrawca

druk, papier; 97 x 67 cm;
faksymile p. d.: Tomaszewski 67;
plakat dla Teatru Współczesnego do sztuki „Pamiętnik
Szubrawca” Aleksandra Ostrowskiego

cena wywoławcza: 300 zł

073
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074

074
  Krzysztof TRUSZ 
  Milczenie XI, 
z cyklu: Księga milczących kamieni, 2000

akwarela, tusz biały, papier; 80 x 60 cm (całość);
na odwrocie sygn.: KRZYSZTOF / TRUSZ.

cena wywoławcza: 100 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 prze -
strzeni 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 . Dyp -
lom zrealizował w pracowni Haliny Chrostowskiej. Od 1987 roku pracuje na Grafice.
Obecnie jest profesorem zwyczajnym i prowadzi Pracownię Struktur Wizualnych.
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075
  Krzysztof WACHOWIAK (ur. 1949)
  Łódź podwodna, 2015

akryl, płótno; 30 x 40 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Krzysztof Wachowiak / „Łódź
podwodna” 2015 r. / Akryl.

cena wywoławcza: 300 zł

Malarz „dziewiątej fali”. Ironista. Jeden z najciekawszych malarzy polskiej współczesności. Ajwazowski zatytułował swój najlepszy obraz
Dziewiąta fala. Dzieło to stało się poruszającą alegorią romantyzmu. Wachowiak nawiązuje do twórczości Ajwazowskiego nie tylko
marynistyczną tematyką swoich obrazów, ale także romantyczną postawą twórczą. W swym warsztacie malarskim ma w repertuarze użycie
gestu i materii, i wiele ryzykuje tą metodą kształtując strukturę obrazu. Wśród marynarzy panuje przekonanie, że dziewiąta fala sztormowa
jest najbardziej niszczycielska i ostateczna. Podobnie jest z malarstwem Wachowiaka. Dla niego malowanie to sztorm, a dziewiąta fala to
obraz, który wyłania się z tej kipieli. Od lat 70. maluje kapitalne serie obrazów odnoszących się, zawsze z dużą dozą ironii, do realiów życia
w Peerelu, a później w postkomunie. Wypracował niepowtarzalny malarski świat obłudnych uśmiechów i pocałunków, skacowanych
sekretarzy partii, konterfektów młodzieżowych czynowników, dętych plenów, kłótni małżeńskich, samotności jednostki w bezdusznym
świecie niepewnego jutra (cykl Ratunku!), czarnych kosmicznych dziur czy wręcz najazdu z kosmosu. Cierpki sarkazm oraz ironia to broń
obosieczna, więc i sam malarz bywał wykluczany i niedoceniany. Założyciel, wraz z Marianem Czaplą, arcyważnej dla malarstwa polskiego
grupy „Symplex”, działającej w latach 70., powołanej do życia w celu obrony malarstwa przed konceptualizmem. Urodzony w 1949 roku 
w Szczecinie, uczeń i absolwent Stefana Gierowskiego na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, u którego zrobił dyplom 
z wyróżnieniem w 1975 r. Po pobycie na stażu w Australii został zatrudniony na Malarstwie, gdzie pracuje do dziś i prowadzi pracownię
malarstwa. Dziekan Malarstwa ASP w Warszawie w latach 1996-2002. Profesor zwyczajny.
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076

076
  Mieczysław WASILEWSKI (ur. 1942)
  Kot

tusz, karton; 30 x 21 cm;
sygn. l. d.: MWasilewski.

cena wywoławcza: 300 zł

Mistrz syntezy i kreski, jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów - napisała o Mie czy -
sławie Wasilewskim autorka jego monografii Dorota Folga-Januszewska. Nic dodać,
nic ująć. Choć może warto jeszcze dopisać, że jest mistrzem ciepłego humoru 
i entuzjastą życia, które potrafi ująć i wyrazić w skrótowej, lapidarnej formie, oddając
cały wachlarz jego barw i odcieni. Autor niezwykłego, cudownie uroczego plakatu,
do wystawy malarstwa Mariana Czapli, w którym wyraził cały hedonizm postawy
życiowej Czapli w prostych, acz zaskakująco przekonywujących formach i kształtach
- sylwetki korpulentnego malarza-wędrowcy ujętego w kształt palety, kroczącego
przez świat z pędzlem na plecach zamiast plecaka. Tym plakatem również i jego autor
- Mieczysław Wasilewski, dał świadectwo własnej postawy życiowej 
i artystycznej. Wasilewski jest też autorem wielu innych słynnych plakatów do filmów,
spektakli teatralnych i niezliczonych wydarzeń kulturalnych. Również jednego z naj -
ważniejszych plakatów społecznych w dziejach polskiego afiszu, tego z cytatem 
z Hamleta: To be or not to be, w którym za or pojawia się cień słowa war. Wasilewski
i jego prace znalazły uznanie i były nagradzane na licznych konkursach i biennalach
krajowych i międzynarodowych. Urodził się w Warszawie w 1943 roku. Uczeń Henryka
Tomaszewskiego, którego dzieła jest kontynuatorem. Dyplom z wyróżnieniem
zrealizował w 1966 roku. Od 1971 roku pracuje na Grafice w ASP w Warszawie.
Profesor tytularny.
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077
  Piotr WELK 
  Figura 201, 2017

druk cyfrowy, papier; 100 x 70 cm;
sygn. p. d.: Welk, dat. l. d.: 2017 i opisany śr. d.: Figura 201; 
nakład: odbitka unikatowa.

cena wywoławcza: 100 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 nie -
spotykanej 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.077
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078

078
  Andrzej WĘCŁAWSKI (ur. 1962)
  Z cyklu: Il y a de tout, 1995/1996

akwaforta, akwatinta, papier; 
66 x 49 cm (w świetle passe-partout);
sygn. i dat. p. d.: A. Węcławski 95/96 r., 
opisana l. d.: IL Y A DE TOUT (YADTOUT), 
śr. d.: tech. mixte EA 2/50;
na odwrocie opisana: Andrzej Węcławski / z cyklu „IL Y A DE
TOUT (YADTOUT)” / AKWAFORTA, AKWATINTA / EA 2/50
1995/1996 r.

cena wywoławcza: 200 zł

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.
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079
  Apoloniusz WĘGŁOWSKI (ur. 1951) 
  Kompozycja, 2012

ołówek, papier; 11,5 x 10,5 cm (w świetle passe-partout);
sygn. l. d.: APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI, dat. p. d.: 2012;
na odwrocie napis: APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI / RYSUNEK
„KOMPOZYCJA” / 10 x 9 cm / 2012.

cena wywoławcza: 1 000 zł

W eseju o twórczości Apoloniusza Węgłowskiego autorstwa Stefana Gierowskiego ten mistrz
malarstwa zauważa: Największa radość, gdy spotkasz obraz, który rozszerza zasięg przygody
intelektualnej o trudne do przyjęcia w słowach odczucia, wtedy znowu nabieram pewności, 
że malarstwa nie da się niczym zastąpić. Abstrakcyjne malarstwo Węgłowskiego przenosi nasze
receptory w rozszerzone obszary nowych doznań. Twórca posługuje się językiem geometrii,
ale jego obrazy inspirowane są obserwacją natury, pewnych jego szczególnych zjawisk. 
O specjalnym działaniu obrazów tego malarza nie decyduje fizyczne światło emanujące 
z materii, farby, choć ono zapewne też ma znaczenie, ale tajemnica obecności światła. Coś, co
można nazwać niematerialną obecnością światła. Malarz urodził się w 1951 roku w Piasecznie.
W latach 1977-1982 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom z wyróż -
nieniem zrealizował w pracowni Stefana Gierowskiego, zaś aneksy w pracowniach: grafiki
Haliny Chrostowskiej, tkaniny Wojciecha Sadleya i kompozycji Romana Owidzkiego. Pracuje na
Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie i w radomskim Uniwersytecie Technologiczno-
Humanistycznym na Wydziale Sztuki.
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080

080
  Stanisław WIECZOREK (ur. 1943)
  Z cyklu: Katedry - 1, 2011

serigrafia, papier; 100 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: Stanisław Wieczorek, 2011 r.; 
opisana l. d.: z cyklu „Katedry” ; nakład: 2/25;
serigrafie inspirowane muzyką Stanisława Moryty,
„Missa Brevis pro Lefunetis”.

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 uni ka -
towym 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.

081
  Stanisław WIECZOREK (ur. 1943)
  Z cyklu: Katedry - 2, 2011

serigrafia, papier; 100 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: Stanisław Wieczorek, 2011 r.; opisana
l. d.: z cyklu „Katedry” ; nakład: 2/25;
serigrafie inspirowane muzyką Stanisława Moryty,
„Missa Brevis pro Lefunetis”.

cena wywoławcza: 100 zł

081
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082

082
  Artur WINIARSKI (ur. 1960)
  Czarna wołga, 2017

akryl, tempera, papier; 30 x 41,5 cm;
sygn. na odwrocie: Prof. Artur Winiarski.

cena wywoławcza: 400 zł

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. Wciąż eksperymentuje ze środkami wyrazu, by intuicyjnie pobudzić 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. Artur Winiarski urodził się w 1960 roku 
w Warszawie, doktor habilitowany, profesor ASP w Warszawie. W latach 1989-1994 studiował na Wydziale Malarstwa
ASP w Warszawie w pracowni malarstwa Rajmunda Ziemskiego i tkaniny Stanisława. Andrzejewskiego. Wcześniej, 
w roku 1986 roku, ukończył Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie prowadzi pracownię
malarstwa dla I roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Autor licznych publikacji prasowych, książkowych 
i katalogowych o malarstwie.



71

083
  Mariusz WOSZCZYŃSKI (ur. 1965)
  Fryzjer w naturze, 1998

olej, akryl, płótno; 80 x 110 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: M. Woszczyński / Fryzjer w naturze / 1998.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Obrazy Mariusza Woszczyńskiego otwierają przed widzem świat niczym nieskrępowanej malarskiej wyobraźni,
ekspresji i radości malowania. Jest to malarz natury i kultury, obserwacji przejawów życia, prostych czynności
codzienności, otaczającej nas rzeczywistości, pejzażu i architektury podanych językiem malarstwa ujętych w autorskie
znaki, bogactwo form, zarysów figur i sylwet, którym towarzyszy harmonia koloru i pełna humoru narracja. Jest to
bowiem malarstwo z anegdotą, opisujące różne aspekty życia człowieka: wędrówkę, turystykę, wykonywanie usług
(fryzjerstwo), sport i rekreację (ciężarowcy i kolarze) czy stróżowanie  patrolowanie. Figury często ulegają zaburzeniom
grawitacyjnym. Woszczyński relacjonuje swoje podróże, maluje sceny z pocztówek, kalendarzy. Niekiedy autor
opatruje swoje prace napisami. Szczególne miejsce w tej twórczości zajmuje nostalgia za utraconymi Kresami
Wschodnimi, z których pochodzi rodzina Woszczyńskiego. Często też malarz sięga po szkicownik i zapamiętale notuje
swoje obserwacje z podróży. Urodzony w 1965 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP 
w Warszawie u Rajmunda Ziemskiego i na Grafice u Rafała Strenta. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w 1990 roku.
Zrazu pracował jako asystent na Grafice u Teresy Pągowskiej, później u Grzegorza Pabla, a jeszcze później na Rzeźbie
u Jacka Sienickiego i u Zofii Glazer. Obecnie prowadzi pracownię rysunku na Rzeźbie. Profesor tytularny.
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084

084
  Joa ZAK (właściwie: Joanna ŁUCZAJ, ur. 1979)
  Aktywność Joa - yellow, 2016

druk cyfrowy, papier; 30 x 30 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Joanna Zak „Aktywność Joa -
yellow 2016” / druk cyfrowy na papierze, 30 x 30 cm / 2016.

cena wywoławcza: 300 zł

Joa Zak to pseudonim artystyczny Joanny Łuczaj. Tworzy obrazy osadzone w nurcie
geometrii dyskursywnej. W tym przypadku dyskurs odnosi się do możliwych
wariatów zapisu językiem geometrii problemów społecznych przy użyciu środków
plastycznych przynależnych do obszaru malarstwa. W jej pracach obserwujemy
próbę ustanowienia malarskiej biblioteki danych odnoszących się do zachowań ludzi
znajdujących się w przestrzeni prywatnej czy publicznej. Jest obserwatorką
codzienności, którą stara się skatalogować i zobrazować przy pomocy malarskich
wykresów aktywności życiowej. Urodzona w 1979 roku. W latach 2012-2015
odbyła studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Tamże w 2015 roku obroniła doktorat.
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085
  Gustaw ZEMŁA (ur. 1931)
  Dawid, 1980

terakota; wys. 25 cm;
sygn. z tyłu, u dołu: GZ (ujęte w okrąg) oraz G. ZEMŁA; dat. i opisana
na spodzie: „Dawid” / Zemła / 1980.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Rzeźbiarz tworzący zarówno rzeźby monumentalne, jak i małe formy rzeźbiarskie. Autor
znanych pomników, rzeźb religijnych oraz portretowych. Gustaw Zemła często poruszał się na
granicy rzeźby abstrakcyjnej i figuratywnej. Przykładem takiej artystycznej postawy może być
najsłynniejsze dzieło artysty Pomnik Powstań Śląskich w Katowicach. Symbolem trzech powstań
śląskich są tutaj trzy skrzydła, jednak ich forma i tektonika powierzchni rzeźbiarskiej oraz silny
pierwiastek ekspresji sprawiają, że wyraźnie noszą znamiona form zbliżonych do abstrakcji.
Zemła w swej twórczości wielokrotnie podejmował wątek sztuki sakralnej widoczny 
w rzeźbach. Pieta Nowojorska czy w Ukamienowanym. W twórczości Zemły częsty jest też
motyw antyczny, w którym artysta odnosi się do klasycznych przedstawień starożytnej rzeźby
obszaru śródziemnomorskiego. Takim przywołaniem antyku są cykle Nike oraz próba syntezy
zaginionej kultury i cywilizacji podjęta w rzeźbach z cyklu Atlantyda. Artysta wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany, autor licznych wystaw w kraju i za granicą. Urodził się w 1931 roku
w Jasienicy Rosielnej. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w pracowni Franciszka
Strynkiewicza w 1958 roku. Pedagog na rzeźbie do 2002 roku. W latach 1973-1975 był
prorektorem ASP, a w latach 1978-1980 dziekanem Rzeźby. Działał w grupie artystycznej
Rekonesans. Profesor zwyczajny. 085
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086

086
  Wojciech ZUBALA (ur. 1964)
  Bez tytułu, 2016

olej, płótno; 46 x 55 cm;
na odwrocie sygn.: Zubala oraz pieczątka: „Wojciech Zubala 2016”.

cena wywoławcza: 500 zł

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. 
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087
  Andrzej ZWIERZCHOWSKI (ur. 1954)
  Pejzaż - przestrzenie, 2016

olej, płótno; 200 x 150 cm;
sygn. i dat. l. d.: ZA 2016;
na odwrocie, na blejtramie opisany: ANDRZEJ ZWIERZCHOWSKI -
„PRZESTRZENIE” - 2016 - ol. / pł. 200 X 150 cm.

cena wywoławcza: 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. 087
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