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TENNISART

AGNIESZKA MIĘTKOWSKA-ZAWAL (ur. 1972)

Dyplom ASP w Poznaniu uzyskała w 1998 roku, na kierunku malarstwo sztalugowe i malarstwo

w architekturze, w pracowni prof. Jana Gawrona.

Od kilkunastu lat zajmuje ją monumentalna sztuka witrażu i mozaiki. Jej prace zdobią ściany

i przeszklenia kościołów w Białymstoku, Kielcach, Poznaniu i Włocławku oraz przestrzeń publiczną

w Polsce i Ukrainie.

W malarstwie klasycznym stosuje techniki olejne, temperę i akryl. Prowadzi warsztaty malarskie dla

podopiecznych Polskiej Federacji Amazonek.

Miłośniczka jazzu, sztuki i kuchni śródziemnomorskiej.

AGNIESZKA MIĘTKOWSKA-ZAWAL

Kropla

Olej na płótnie

120x90 cm

2018
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TENNISART

SZYMON BRODZIAK (ur. 1979)

SZYMON BRODZIAK

Plakat #05 z cyklu Biblioteka

Offset z rastrem spekta

100x70 cm

2012

Mistrz fotografii czarno-białej. Najmłodszy artysta i pierwszy Polak, którego prace zostały wystawione
w Muzeum Fotografii – Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie. Kocha fotografować kobiety. Inspirują go 
miejsca, w których realizuje swoje monochromatyczne wizje. 
Ich interpretację pozostawia odbiorcy, mówiąc: „Jesteś tym, co widzisz”.

Wyróżniony nagrodą „Johnnie Walker Keep Walking Award” za ciągłe urzeczywistnianie swoich marzeń 
oraz pasję wyznaczania nowych ścieżek w poszukiwaniu piękna. 
W 2019 roku zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych twórców fotografii czarno-białej na świecie
w prestiżowym konkursie One Eyeland.  
Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, uznany za najlepszego na świecie fotografa czarno-białych 
kampanii reklamowych przez jury FashionTV Photographers Awards (2013). 

Przekazana przez artystę na aukcję czarno-biała fotografia w formie plakatowej, pochodzi
z cyklu „Biblioteka”.

PLAKATY to zestaw kilkunastu fotografii w formie plakatowej, z charakterystycznym białym marginesem 
oraz eleganckim logo BRODZIAK. Motywy z tej serii zostały starannie wyselekcjonowane ze względu na 
ich klasyczny i ponadczasowy charakter dekoracyjny. 

Z tyłu sygnatura autora z jego
artystycznym motto: „Jesteś tym, co widzisz”.
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TENNISART

IZABELLA GUSTOWSKA (ur. 1948)

IZABELLA GUSTOWSKA

Secret I /fragment/

Technika własna, w oparciu o serigrafię

20x26 cm

1989

Artystka realizuje prace w obszarze różnych mediów (obiekty malarskie, grafika, fotografia,
instalacje, video, video performance, film).
W 1987 roku reprezentowała Polskę na Biennale w São Paulo. Jest laureatką licznych prestiżowych 
międzynarodowych biennale i triennale grafiki (Kraków, Bradford, Lublana, New Delhi, Fredrikstad)
oraz konkursów w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki i tkaniny. 

W latach 1967-1972 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom otrzymała w pracowni Tadeusza Jackowskiego. Aktualnie 

wykłada na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej – Pracownia Działań 

Performatywnych i Multimedialnych oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa na kierunku Grafika. 
Na przełomie lat 1970-1978 była członkinią grupy poznańskich artystów odNOWA. W latach 1979-1992 

prowadziła poznańską Galerię ON. 
Była stypendystką prof. Emilio Vedovy w Wenecji, dwukrotnie Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej, 

University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, Fundacji San Zanobi we Włoszech, Central Saint Martin's 

College of Art w Londynie oraz kilkakrotnie Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Prace artystki znajdują się w znaczących muzeach w kraju i za granicą m.in.: kolekcja prac
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, prace graficzne w MOMA w NYC czy obiekty z lat 90.
w prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk, skoncentrowanej na sztuce Środkowo-Wschodniej Europy
w Muzeum Susch w Szwajcarii. 
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TENNISART

JAROSŁAW KOZŁOWSKI (ur. 1945)

JAROSŁAW KOZŁOWSKI

Cover your wall XI

Rysunek na papierze tapetowym

80x51cm

1985

Jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, przedstawiciel konceptualizmu w sztuce 
polskiej oraz sztuki pojęciowej. Posługuje się takimi mediami jak rysunek, książka, obiekt i instalacja 
artystyczna oraz fotografia i performance. 
W swojej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej i samokrytycznej analizy. 
Bada ideę prymatu pojęcia, intelektu nad przedmiotem materialnym, granic możliwości wyrażenia tego, co 
pomyślane, poprzez obiekt czy gest, strukturę języka i znaku.

W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Swoje prace zaczął wystawiać w 1967 
roku. W tym samym roku podjął pracę na macierzystej uczelni, a w okresie od 1981 do 1987 roku pełnił 
funkcję rektora. 
Wykładał również na uczelniach zagranicznych – w Statens Kunstakademi w Oslo, Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten w Amsterdamie oraz Academy Without Walls w Lusace. 
W 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dzieła artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie. Można je oglądać
w zbiorach m.in. krakowskiego MOCAKu oraz Muzeum Susch – Centrum Sztuki Współczesnej (Zernez, 
Szwajcaria).
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TENNISART

JERZY PIOTROWICZ (1943-1999) 

JERZY PIOTROWICZ

Bez tytułu

Drzeworyt

64x74 cm

1975

Uprawiał malarstwo, grafikę i rysunek.
Studiował malarstwo na PWSSP w Poznaniu. Obronił dyplom w pracowni grafiki prof. Tadeusza 
Jackowskiego w 1972 roku.

W swoich pracach poruszał wiele tematów, z czego najważniejsze są cykle poświęcone motywom 
biblijnym, tradycji malarskiej oraz jej wielkim mistrzom.
Korzystał z różnych technik malarskich i graficznych, samemu mając świadomość roli tradycji dla kształtu 
sztuki współczesnej, ale przede wszystkim dla niego samego. W swoich pracach często nawiązywał 
dialog z wielkimi mistrzami sztuki składając im hołd i podziękowanie, samemu oddalając się od 
teraźniejszości. 

Był artystą z wyboru samotnym, zbuntowanym wobec pozbawionej fundamentów sztuki nowej. Wierzył w 
siłę wyobraźni i prawdy zawartej w ekspresyjnym geście malarskim. Nigdy nie porzucił przekonania o 
autentyczności sztuki pochodzącej na równi z duszy i ciała artysty. Jego postawa stała się równie 
wyraźnym obrazem jak te malowane w jego pracowni.

Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych (Muzeum Narodowe w Krakowie i Poznaniu) i w wielu 
prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

PRACA PLASTYCZNA JERZEGO PIOTROWICZA ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ 
FUNDACJĘ ŚWIATŁA I CIENIA IM. JERZEGO PIOTROWICZA.
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TENNISART

RAKIETA TENISOWA Z AUTOGRAFEM IGI ŚWIĄTEK 

IGA ŚWIĄTEK (ur. 2001) 

RAKIETA TENISOWA TECNIFIBRE Z AUTOGRAFEM IGI ŚWIĄTEK

Rakieta tenisowa TECNIFIBRE z autografem Igi Świątek, przekazana na aukcję podczas tegorocznego 
Billie Jean King Cup w Radomiu, w którym reprezentacja Polski wygrała 3:0 z reprezentacją Rumunii, a 
sama Iga wygrała oba mecze singlowe 6:1, 6:0 oraz 6:0, 6:0. 

RAKIETĘ TENISOWĄ PODPISANĄ SPECJALNIE NA XVI EDYCJĘ „TENNIS ART” OTRZYMALIŚMY 

DZIĘKI OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU I WSPARCIU AMBASADORA AKCJI –TENISISTY 

ŁUKASZA KUBOTA. 

Polska tenisistka, liderka rankingu singlowego WTA. Zwyciężczyni French Open 2020 oraz sześciu 

turniejów 'WTA w grze pojedynczej, z czego czterech wygranych pod rząd, półfinalistka Australian Open 

2022, triumfatorka juniorskich turniejów wielkoszlemowych: Wimbledonu 2018 w grze pojedynczej oraz 

French Open 2018 w grze podwójnej dziewcząt. Finalistka juniorskiego Australian Open 2017 w grze 

podwójnej w parze z Mają Chwalińską oraz złota medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2018 

w grze podwójnej dziewcząt.

4 kwietnia 2022 roku jako pierwsza Polka została liderką w światowym rankingu WTA.
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TENNISART

JERZY NOWOSIELSKI (1923-2011) 

JERZY NOWOSIELSKI

Projekt architektury świeckiej - praca dwustronna

Ołówek na kartonie

30x40 cm

1955

Malarz, rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny. Jeden z najważniejszych polskich malarzy II 

połowy XX wieku. Był artystą niezwykle wszechstronnym.

Uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon, przedstawianych w metafizycznych 

kompozycjach figuralnych i pejzażach.
Od najmłodszych lat był zafascynowany liturgią wschodnią, w której został wychowany (najpierw jako 

grekokatolik, później prawosławny).
Pisał ikony głównie przedstawione w metafizycznych kompozycjach figuralnych i pejzażach - płasko 

malowane formy obwodził konturem. Tworzył również monumentalne dekoracje ścienne.
W latach 1945-1948 malował zarówno stylizowane akty, jak i martwe natury oraz pejzaże miejskie. 

Interesował się także surrealizmem. 
Na początku swojej drogi artystycznej był asystentem Tadeusza Kantora i pozostawał pod wpływem 

Tadeusza Brzozowskiego. Był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz członkiem Polskiej 

Akademii Umiejętności, Grupy Młodych Plastyków oraz Grupy Krakowskiej.
W 1996 roku wspólnie z żoną Zofią założył Fundację Nowosielskich, której celem jest wspieranie 

wybitnych osiągnięć kultury polskiej poprzez przyznawanie stypendiów i dorocznych nagród.

Prace artysty są od wielu lat poszukiwane przez kolekcjonerów, zdobią liczne kolekcje prywatne
i muzealne.

PRACA PLASTYCZNA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ 
FUNDACJĘ NOWOSIELSKICH.

Praca plastyczna potwierdzona atestem autentyczności przez Fundację Nowosielskich
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TENNISART

MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ (ur. 1980)

MAŁGORZATA SZYMANKIEWICZ

Bez tytułu

Akryl na płótnie

60x60 cm

2021

Zajmuje się malarstwem i obiektem. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka 

głównej nagrody w konkursie PR 3 Polskiego Radia ,,Talenty Trójki”, wyróżniona na Biennale Malarstwa 

,,Bielska Jesień” 2013 i 2007.
 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Wydział Malarstwa, Wydział Edukacji Artystycznej). 

W 2015 roku uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w 

Gdańsku. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki
w Szczecinie. Współpracuje z BWA Warszawa oraz Galerie Wagner+Partner w Berlinie.

Prace artystki znajdują się m.in.: w kolekcjach Wielkopolskiego i Szczecińskiego Towarzystwa Zachęty 

Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Galerii Bielskiej BWA, Banku Pekao Zamek 

Ujazdowski - Warszawa, Pizzuti Collection – Stany Zjednoczone oraz w prywatnych kolekcjach polskich
i zagranicznych.
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TENNISART

TOMASZ SĘTOWSKI (ur. 1961)

TOMASZ SĘTOWSKI

Statuetka „Tennis Art”

Brąz patynowany - edycja limitowana nr 1

25x8x8 cm

2022

Artysta reprezentuje nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, 

umieszczając w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. 
Przedmiotem jego twórczości jest malarstwo w technice olejnej i akrylowej oraz grafika, gdzie posługuje 

się technikami akwaforty i miękkiego werniksu. Artysta opracował również własną technikę gwaszu.
Jest autorem projektów wielu rzeźb. Jego prace są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni, 

kreującej świat przeciwstawnych emocji i skojarzeń.

Studiował na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W 1991roku został 

członkiem ZPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWA, Częstochowa 1994) jego prace 

zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy" krążącej po Polsce w latach 1995-1997. 

W 1998 roku jego twórczością zajęła się nowojorska galeria Stricoff Fine Art Ltd. 
Artysta współpracuje z galeriami w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych wystawach. 

STATUETKA „TENNIS ART”

RZEŹBA ZAPROJEKTOWANA, WYKONANA I UFUNDOWANA PRZEZ ARTYSTĘ TOMASZA 

SĘTOWSKIEGO, SPECJALNIE DLA AKCJI CHARYTATYWNEJ „TENNIS ART”. 

Figura przedstawia śpiewaka operowego oraz tenisistę w jednej osobie. Sztuka operowa oraz tenis 

ziemny to dwa elementy łączące i wyróżniające Akcję Charytatywną „Tennis Art” na tle podobnych 

inicjatyw. 
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TENNISART

MIKOŁAJ OBRYCKI (ur. 1977)

MIKOŁAJ OBRYCKI

Pejzaż

Akryl na płótnie

100x80 cm

2005

Jest jednym z najbardziej utalentowanych malarzy swojego pokolenia. 

W latach 1997-2003 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał 

dyplom z malarstwa w pracowni artystycznej prof. Jerzego Kałuckiego. 
Swoje obrazy zaczął wystawiać na długo zanim rozpoczął naukę w Akademii. Pierwsza wystawa jego 

obrazów odbyła się w 1994 roku w jego rodzinnym mieście – Szczecinie. 

Obrazy artysty, raz figuratywne, innym razem abstrakcyjne, zawsze jednak nieskrępowane i swobodne 
w traktowaniu malarskiego tematu, pozostawiają odbiorcy duży margines interpretacyjny. 
Stworzył imponującą liczbę obrazów, które były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za 
granicą. 

W dniach 29 listopada- 04 grudnia 2021 roku zaprezentował swoje kolekcje obrazów na odbywających 
się targach sztuki Miami Art. Targi w Miami to część Basel Art, najbardziej prestiżowej imprezy 
wystawienniczej prezentującej sztukę współczesną.

Obecność na imprezie jedynego Polaka została zauważona przez amerykański Forbes.
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TENNISART

TOMASZ SĘTOWSKI (ur. 1961)

TOMASZ SĘTOWSKI

Lost Ship

Akwaforta - Egzemplarz autorski

23x31 cm

2015

Artysta reprezentuje nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, 

umieszczając w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. 
Przedmiotem jego twórczości jest malarstwo w technice olejnej i akrylowej oraz grafika, gdzie posługuje 

się technikami akwaforty i miękkiego werniksu. Artysta opracował również własną technikę gwaszu.
Jest autorem projektów wielu rzeźb. Jego prace są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni, 

kreującej świat przeciwstawnych emocji i skojarzeń.

Studiował na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W 1991roku został 

członkiem ZPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWA, Częstochowa 1994) jego prace 

zostały włączone do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy" krążącej po Polsce w latach 1995-1997. 

W 1998 roku jego twórczością zajęła się nowojorska galeria Stricoff Fine Art Ltd. 
Artysta współpracuje z galeriami w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych wystawach. 
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TENNISART

DOROTA SZUKAŁA (ur. 1959)

DOROTA SZUKAŁA

Zapatrzenie

Węgiel na papierze

100x70 cm

2021

W roku 1987 ukończyła PWSSP w Poznaniu. Dyplom z rysunku w pracowni prof. Bogdana Wegnera.
W 1989 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Specjalizuje się w rysunku.

Tekst prof. ASP Andrzej Leśnik

„Rysunki Doroty Szukały są czymś wyjątkowym, to skromność, delikatność i zarazem siła wypowiedzi. Jest w nich 

wielka odwaga mówienia językiem rysunku, jego najprostszymi środkami o sprawach dla człowieka najważniejszych, 

o nim samym, jego kondycji. Konsekwentna decyzja wyboru techniki wykonania tych aktów – postaci, jaką jest 

węgiel, to jakby wyraźna zgoda na kruchość i nietrwałość fizycznego bytu człowieka. Nie jest to studium aktu, dla 

artystki nie jest najważniejsza anatomia, proporcje ani konkretne ciało. Widzimy ciało, postać bez głowy, twarzy, 

które równie dobrze, tak jak nie jest, mogłoby być nasze. Jest bez tła, atrybutów, ciało wręcz bezbronne nie wobec 

naszej woli, wyobraźni, ale przede wszystkim wobec czasu. To dotykanie tajemnicy bycia z jego kruchością, jak się 

zdaje jest istotą tych rysunków.

Z szarości, przeciw nicości powstają postacie. Delikatność, z jaką węgiel sam kruchy, dotyka płaszczyzn, już na 

początku wręcz unicestwia jakby fizyczność tych rysunków, formę, akt samego rysowania. Równocześnie 

doświadczamy bogactwa materii między czernią a bielą, jaką tworzy węgiel w zetknięciu ze strukturą papieru. 

Często linia rozsypuje się czarną plamą, innym razem znika pochłonięta nagle pojawiającym się światłem, 

rozjaśniającym cały rysunek.

Między światłem i cieniem trwa spór o istnienie formy, którą ocala wrażliwość i wyobraźnie autorki”. 



14

TENNISART

ANDRZEJ LEŚNIK (ur. 1959)

ANDRZEJ LEŚNIK

Bez tytułu

Akryl na płótnie

60x60 cm

2021

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest artystą o rozpoznawalnym stylu. Już w pierwszej połowie lat 

80. pokrywał powierzchnie swoich obrazów gęstymi zygzakami, tworząc pełne ekspresji prace. Po 2000 

roku styl artysty ewoluował. Spontaniczny gest został zastąpiony wystudiowanym ruchem, 

porządkującym linie. W jego malarstwie widoczna jest konsekwencja, z jaką artysta porządkuje 

płaszczyzny płótna.

W latach 1979-1984 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w 

Poznaniu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W 2014 roku otrzymał tytuł 

naukowy profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi I Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji 

Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
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TENNISART

JOANNA IMIELSKA (ur. 1962)

JOANNA IMIELSKA

W ogrodzie Yu3

Tusz, cienkopis na papierze

39x49 cm

2021

Realizuje prace w obszarze malarstwa, rysunku, obiektu, sięga po techniki kolażu, prolażu, rolażu, 

warstważu, chiasmażu, które opisał Jiří Kolář w swojej książce Słownik metod. Skrzydlaty osioł. Do 

ważniejszych tematów jej twórczości należy refleksja o naturze czasu, obejmująca sfery cykliczności, 

archetypiczności, archeologii, genealogii, ekologii i medytacji.

W latach 1983-1988 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Rysunku 

prof. Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym
im. Magdaleny Abakanowicz, od 1994 roku prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Edukacji 

Artystycznej i Kuratorstwa. 
W 2013 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana,
a w latach 2008-2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. 

Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, m.in. stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990-1991, 1997) 

oraz Ministra Kultury (2005). 
W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
W 2020 roku pod jej redakcją ukazały się  dwie ważne publikacje:
Dwa horyzonty: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: https://tiny.pl/r3n37  
Czasopisanie: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: https://tiny.pl/r3p93

Prezentowała swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i  zbiorowych w Polsce i za granicą.
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KRZYSZTOF RYFA (ur. 1959)

KRZYSZTOF RYFA

Bez tytułu

Technika własna (olej, akryl, tynk) na płótnie

120x100 cm

2014

Malarz, pedagog, kurator wystaw, animator kultury, organizator i uczestnik plenerów artystycznych. 

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Członek Związku Polskich 

Artystów Plastyków (okręg poznański). 

W 2018 roku, z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości, zorganizował międzynarodowe 

sympozjum malarsko-rzeźbiarskie obejmujące pracę twórczą oraz prelekcje zaproszonych gości
z artystycznych ośrodków uniwersyteckich. Sympozjum zwieńczone zostało wystawą pt. "Barwy 

Wolności".

Laureat licznych nagród i wyróżnień. 
Obrazy swoje prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą.



17

TENNISART

STEFAN SZCZESNY (ur. 1951)

STEFAN SZCZESNY

Tancerki z Mustique

Giclee odbitka 34/50

38x55 cm

1990

Niemiecki malarz, rzeźbiarz, grafik, fotograf, designer, żyjący i tworzący w Saint-Tropez i Berlinie. 
W latach 1969-75 studiował na Akademie für Künste w Monachium. W 1975 roku otrzymał Stypendium 

Niemieckiej Wymiany Akademickiej w Paryżu, a w 1980 roku stypendium Villa Romana we Florencji.
W 1996 roku otrzymał Międzynarodową Nagrodę Senefelder w kategorii grafiki drukowanej.
W latach 1975-1996 zajmował się dekoracją ceramiki. Od 1999 roku organizuje wystawę „Painting Meets 

Photography”. Aktywny do dzisiaj. W 2014 roku jego twórczość została zaprezentowana na 

retrospektywie w Palais des papes w Awinionie. 

PRACA PLASTYCZNA STEFANA SZCZESNEGO ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ 

GALERIĘ ARTYKWARIAT.

Ideą galerii jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na sztukę europejską, dotąd trudno osiągalną 

na polskim rynku. 
Celem Artykwariatu jest szeroko pojęta promocja oraz sprzedaż malarstwa i sztuki użytkowej, 

pochodzących głównie z XIX i z początku XX wieku, między innymi z Francji, Niemiec, Niderlandów, 

Anglii, a także z Polski. 
Popularyzowanie przez Artykwariat sztuki zachodnioeuropejskiej na gruncie polskim, można zaliczyć do 

działania pionierskiego, dotąd niespotykanego na wewnętrznym rynku.  
Galeria podjęła się promocji sztuki europejskiej, łącząc zamiłowanie do sztuki tradycyjnej z 

nowoczesnym podejściem do jej sprzedaży.
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MARCIN BERDYSZAK (ur. 1964)

MARCIN BERDYSZAK

Słowa, słowa, słowa

Akryl, werniks

50x120 cm

2018

Malarz, rzeźbiarz, twórca złożonych układów przedmiotowo-przestrzennych, czasami figuralnych. Twórca 

artystycznych interwencji w otoczenie pejzażowe albo architektoniczne czy urbanistyczne. 
Zajmuje się instalacją, obiektem, malarstwem i rysunkiem. Jego sztuka oscyluje wokół problemu 

zacierania granic między naturalnym a sztucznym, między prawdą a iluzją. Bada granice kultury i natury 

oraz ich wzajemnych relacji.

Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni
prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. 
Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, a obecnie Uniwersytetem Artystycznym 

w Poznaniu, gdzie pełnił rozmaite funkcje akademickie, także rektora uczelni.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in.: w Polsce, 

Niemczech, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Szwajcarii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Stanach 

Zjednoczonych. 

Prace artysty znajdują się w licznych kolekcjach w kraju i za granicą.
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STRÓJ MECZOWY NIKE Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ RAFAELA NADALA

STRÓJ MECZOWY NIKE Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ RAFAELA NADALA

Strój tenisowy, składający się z koszulki oraz spodenek, z autografem i dedykacją od Rafaela Nadala na 

XVI edycję „Tennis Art”, podpisany w październiku 2021 roku na Majorce, w klubie T-Golf & Country Club 

Poniente Mallorca.

STRÓJ TENISOWY OTRZYMALIŚMY DZIĘKI OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU HEINZA GOSCHA.

RAFAEL NADAL (ur. 1986)

Hiszpański tenisista, uważany za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii dyscypliny. 

Największe sukcesy odnosi na kortach ziemnych, a liczni eksperci uznają go za najlepszego zawodnika
w historii, specjalizującego się w grze na tej nawierzchni. Nadal jest zwycięzcą 21 turniejów 

wielkoszlemowych.
Zwyciężając w US Open 2010, skompletował Karierowego Wielkiego Szlema (jako czwarty zawodnik w 

erze open) i Karierowego Złotego Wielkiego Szlema (jako drugi zawodnik w erze open; po Andre 

Agassim). Wchodził także w skład reprezentacji Hiszpanii, która w latach 2004, 2009, 2011 oraz 2019 

zdobyła Puchar Davisa.
Hiszpański tenisista znany jest z wytrzymałości psychicznej, dzięki której jest w stanie grać na 

najwyższym poziomie w decydujących momentach. Potrafi doskonale dopasować się do nawierzchni, 

warunków atmosferycznych i stylu gry przeciwnika.
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EUGENIUSZ GERLACH (ur. 1941)

EUGENIUSZ GERLACH

Dudki

Pastel olejna na papierze

50x70 cm

2014

W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, 

natomiast grafikę warsztatową u prof. Mieczysława Wejmana.
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in.: Wacław 

Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.
Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Trzykrotnie otrzymał Stypendium 

Ministra Kultury i Sztuki.

W swoim dorobku ma ponad 70 wystaw indywidualnych i 80 wystaw zbiorowych, na których zdobywał 

nagrody i wyróżnienia. 

Obrazy artysty znajdują się w wielu muzeach i instytucjach kultury, a także w zbiorach prywatnych

w kraju i za granicą, m.in.: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, 

RPA.
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IZABELA RUDZKA (ur. 1964)

IZABELA RUDZKA

Sjesta

Akryl na płótnie

40x100 cm

2020

Jest aktywną malarką i kuratorem sztuki. W malarstwie zajmuje się poszukiwaniem synergii nauki
i sztuki, ale także spójności sztuki i natury.
W swoich obrazach poszukuje ekspresji malarskiej, w której struktura i kolory niosą w sobie formę
i energię inspirowaną spojrzeniem na przestrzeń i czas poprzez jej horyzonty.
W swoich realizacjach malarskich używa innowacyjnych, własnych technik malarskich opartych na 

poszukiwaniach ekspresji koloru w strukturach barwnych. Technologiczna fakturalność obrazów staje się 

symbolem nawarstwień jakie przynosi nam życie.

W latach 1984-89 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W tym samym czasie 

studiowała tkaninę artystyczną u prof. Magdaleny Abakanowicz na ASP w Poznaniu.
Pracuje obecnie na stanowisku profesora na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu, 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Założyła i prowadzi w Poznaniu przestrzeń dla myśli i sztuki „Think Art- Myślenie Sztuką”, niezależną 

przestrzeń, której celem jest prezentacja indywidualnych i awangardowych postaw twórczych 

współczesnych artystów.

W roku 2018 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium 

za wybitne osiągnięcia naukowe Rektora UAM w Poznaniu.
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MIROSŁAW PAWŁOWSKI (ur. 1957)

MIROSŁAW PAWŁOWSKI

Kamuflaż-kod

Serigrafia 8/30

50x70 cm

2020

Należy do najbardziej znaczących postaci na scenie polskiej grafiki.
Na obraz jego aktywności składa się zarówno jego działalność graficzna, jak i wiele podejmowanych 

działań oraz przedsięwzięć mających na celu wspieranie rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju. 

Współpomysłodawca i organizator prestiżowego Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej
w Poznaniu, członek wielu stowarzyszeń oraz jury międzynarodowych i krajowych przeglądów grafiki.

Jest profesorem Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 

prowadzi pracownie Serigrafii. 
Wokół tego obszaru koncentrują się również jego zainteresowania w kwestii wypowiedzi artystycznej. 

Jest jednak przede wszystkim artystą, i to artystą nieustannie poszukującym – czerpiącym formalne
i ideowe inspiracje z nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego, które czyni 

przedmiotem swoich artystycznych eksperymentów. 

Tematem jego prac jest niezmiennie człowiek „portretowany” według niejednorodnego, bo zmieniającego 

się klucza konwencji. 
Autor metaforyzuje ten fenomen percepcji, budując wokół „wizerunku” wielowarstwowe znaczenia, 

których źródła za każdym razem są interesującym komentarzem współczesności.
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LESZEK WYCZÓŁKOWSKI (ur. 1950)

LESZEK WYCZÓŁKOWSKI

Impulse

Akwatinta i akwaforta na tekturze 11/25

31x31 cm

2007

Urodził się w rodzinie artystycznej. Pierwszych lekcji udzielał mu ojciec Witold Wyczółkowski 
(1921-2012) znany artysta plastyk i ilustrator. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę artystyczną. 

Jego sztuka znajduje się na granicy syntetyzmu i abstrakcji geometrycznej. Patrząc na nią, stajemy się 

świadkami połączenia i balansu dwóch rzeczywistości, światła natury – miękkiego, organicznego, 

pełnego uczuć i instynktów oraz świata geometrii – dyscypliny i logiki. 
Zestawiając te opozycyjne wobec siebie światy, próbuje pogodzić je na tyle, aby wydobyć z nich piękno 

przełożone na język sztuki. Kwadrat i koło to podstawowe formy, które dla Artysty są zarówno inspiracją 

jak i ulubionym tematem. Tworzy prace, gdzie kompozycja oparta na geometrii przekazuje widzom 

emocje, które zwykle nie są kojarzone ze światem geometrii.

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1975-1977). Po przybyciu do 

Kanady w 1978 roku, kontynuował studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych w Ontario College
of Art and Design University (1980-1982). 

Swoją sztukę pokazywał na 180 wystawach indywidualnych jak i grupowych w Austrii, Belgii, Szwecji, 

Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach publicznych, 

korporacjach i prywatnych ww. państw.



24

TENNISART

MAKS KAPALSKI

MAKS KAPALSKI

Seraf

Ceramika szkliwiona, szlagmetal

40x25x16 cm

2021

Rzeźbiarz, malarz i muzeolog. W swojej twórczości zajmuje się głównie dużą rzeźbą ceramiczną, 

nierzadko aplikowaną elementami metalu, drewna lub sznurka, inspirując się głównie formą ludzkiego 

ciała. Uprawia również ikonopisarstwo, malarstwo tablicowe, tworząc obrazy w nurcie emocjonalnego 

abstrakcjonizmu.

Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1995 roku uzyskał dyplom z rzeźby 

u prof. Jana Hermy. W 2004 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim., na wydziale historii i 

antropologii kultury.
Jest autorem wielu indywidualnych wystaw rzeźby między innymi „Lapidarium” w Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego, ARCHEO-LOGOS Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 2017 i Krakowie 2018 r.
Laureat Międzynarodowego Konkursu AKT 2008 i 2009 w kategorii rzeźba / instalacja, organizowanego 

przez Marquardt Gallery w Łodzi.
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VOUCHER NA WRZEŚNIOWE WINOBRANIE 2022 W PAŁACU MIERZĘCIN

Majątek Pałac Mierzęcin

Położony na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort to 

rozległy majątek, odrestaurowany z troskliwością i pasją, który od blisko 20 lat przyciąga Gości z Polski
i świata. Poza pałacem, stanowiącym klasyczny przykład rezydencji romantycznej, na uwagę zasługują 

zabudowania folwarczne. W części z nich znajdują się pokoje gościnne oraz najważniejsze i unikatowe 

atrakcje obiektu – Restauracja Destylarnia, Grape SPA i Strefa Wellness z rozległym kompleksem saun
i basenem, Piwnica Win, bowling, Billard Pub oraz  Centrum Konferencyjne. Entuzjaści aktywnego 

spędzania czasu mogą również skorzystać z kortu tenisowego, jazdy konnej, fitnessu, wypożyczyć rower 

lub kajak. Dla gości przygotowano 85 pokoi, usytuowanych w Pałacu, Oficynie, Rządcówce, Folwarku
i Starej Stodole.

Winnica i winobranie

Pobliska Winnica Pałac Mierzęcin, przetwórnia i Piwnica Win wyróżnia to miejsce spośród wielu 

odnawianych pałaców i zamków. Winnica jest sercem majątku. To tutaj, na prawie 9 hektarach uprawia 

się 19 szczepów winorośli. Unikatową wartością jest wykorzystywanie w pałacowym SPA owoców
z własnej winnicy do zabiegów odmładzających i relaksacyjnych.
Od kilku lat, jesienią na terenie majątku odbywa się uroczyste Winobranie z udziałem Gości. Przez kilka 

dni entuzjaści turystyki winnej biorą udział w zbiorach, uczestniczą w procesie przetwórczym, a także 

zgłębiają tajniki uprawy winorośli i prowadzenia winnicy oraz degustują wina ze starszych roczników. 

Całe wydarzenie zakończone jest uroczystą kolacją degustacyjną.

VOUCHER NA WINOBRANIE 2022 DLA 2-OSÓB

O WARTOŚCI 2800 ZŁOTYCH

WAŻNY DO 30.09.2022 r.
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MIKOŁAJ SĘTOWSKI (ur. 1987)

MIKOŁAJ SĘTOWSKI

100 dni Napoleona

Inkografia 28/30

100x70 cm

2019

Uprawia malarstwo sztalugowe. Przez lata zainteresowania jego były skupione wokół grafitti i street artu. 

Po ukończeniu studiów wszedł w skład czteroosobowej grupy „ Dreamers” z którą zrealizował kilka 
monumentalnych murali na terenie Częstochowy.

Debiutował indywidualną wystawą w galerii OF-ART w Częstochowie, zwracając uwagę swoimi 

barwnymi, wielkoformatowymi kompozycjami.
Jego twórczość w dużej mierze oparta jest bardziej na intuicji niż na intelektualnej spekulacji. Siła jego 

malarstwa tkwi w bogactwie użytych środków malarskich, od drobnych werystycznie namalowanych 

elementów, po rozmalowane, tętniące życiem formy. Ich dynamika zwiększa użycie światła i stosowanie 

laserunków.
Z każdym obrazem widoczny jest rosnący repertuar rekwizytów i nowych pomysłów na zapełnienie 

obrazu. Ten rodzaj malarstwa jest niespotykany, dający autorowi możliwość odkrywania nowych światów 

i doznania wielu wzruszeń twórczych.

Ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku malarstwa. Dyplom w Pracowni 

Wernera Lubosa. 

Miał kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych, które zwróciły uwagę kolekcjonerów i domów aukcyjnych.



27

TENNISART

MACIEJ MAŃKOWSKI (ur. 1949)

MACIEJ MAŃKOWSKI

Nela

Fotografia na archiwalnym papierze z certyfikatem i sygnaturą 1/10

50x60 cm

2017

Ceniony poznański fotografik, pasjonat nowych technologii, związany ze swoją profesją już od początku 

lat 70. Przez kilka lat zajmował się działalnością dziennikarską, propagując światową fotografię na 

łamach pism ilustrowanych. W latach 70. i 80. pracował w Telewizji Polskiej jako operator i realizator 

obrazu. W latach 90. wykładał fotografię reklamową w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Obecnie pracuje we własnym studiu fotograficznym „Maciej Mańkowski Photo Design”, cały czas 

poszukując nowych środków wyrazu w fotografii zarówno użytkowej, jak i artystycznej.

Jest laureatem wielu znaczących konkursów fotograficznych, propagatorem i popularyzatorem 

światowych trendów w tej dziedzinie, kuratorem międzynarodowych wystaw fotograficznych.



28

TENNISART

KAROL FIEDOR (ur. 1968)

KAROL FIEDOR

Lago

Cienkopis, pisaki akwarelowe na papierze

20x29 cm

2021

Poznański architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej.

W 1993 roku obronił dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Gurawskiego. Po studiach rozpoczął pracę
w poznańskiej pracowni ADS. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej zdobył w 2001 roku. Od tamtego roku jest także członkiem SARP i Wielkopolskiej 

Okręgowej Izby Architektów. W latach 2014-2018 członek Rady Krajowej Izby Architektów RP, 
od 2018 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 
Od grudnia 2019 roku jest także członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów RP.

Od 1995 roku prowadzi biuro projektowe CDF Architekci. Obecnie jest to jedna z najbardziej 

doświadczonych i rozpoznawalnych poznańskich pracowni architektonicznych. Na dorobek projektowy 

firmy składają się wysokiej klasy budynki biurowe, hotele, obiekty przemysłowe, osiedla mieszkaniowe 

oraz wielofunkcyjne kompleksy komercyjne. 
W 2015 roku pracownia zaprojektowała kompleks biurowy UBIQ 34, w którym obecnie mieści się jej 

siedziba. 
Od początku istnienia UBIQ 34 przyciąga uwagę i zdobywa liczne nagrody architektoniczne. 
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TADEUSZ SOBKOWIAK (ur. 1955)

TADEUSZ SOBKOWIAK

Gwiaździsty koń

Technika mieszana na desce

28x39 cm

2022

Malarz, muzyk, myśliciel. Podróżnik w czasoprzestrzeni osobistej. Malarz świateł i cieni, lasów i łąk, plaż 

i nieba, istot dziwnych i straszliwych zarazem, liści i gałęzi, tajemnych okrętów i lądów nieodkrytych. 

Poszukiwacz tajemnicy życia i śmierci, zagubionych mitów i legend wszelakich.
Artysta, niezależnie od panujących trendów, pozostaje wierny swoim inspiracjom, związanym
z archeologią, astronomią, literaturą science-fiction i światem natury, co znajduje wyraźne odbicie w jego 

twórczości.                                                                                           

Studiował pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1986 roku uzyskał dyplom
z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Świtki.  

Odbył liczne podróże poznawcze i artystyczne po różnych zakątkach świata. 
Swoje prace i instalacje realizuje i pokazuje na wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Berlinie, 

Londynie, Lwowie, Bratysławie. 
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GOSSIA ZIELASKOWSKA (ur. 1983)

GOSSIA ZIELASKOWSKA

Dream

Olej na płótnie

40x40 cm

2022

W 2009 roku obroniła dyplom z Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w pracowni prof. 

Tomasza Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej samej uczelni. Stypendystka Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku. Laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu 

Malarskiego ZADRA w 2009 roku.

Swoje malarstwo artystka nazwałaby najchętniej abstrakcją aluzyjną, ze względu na zawarte w nim 

odniesienia do rzeczywistości. Główną dominantą wśród środków artystycznych w jej twórczości jest 

kolor, który tworzy rodzaj napięcia, budujący przestrzeń emocjonalną obrazu. Barwa ma dla niej istotne 

znaczenie, także ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje.

Artystka była uczestniczką Międzynarodowych Targów Sztuki w Stambule, wystawy młodych polskich 

artystów "Horizon" (Turcja, 2012) oraz SCOPE Miami (Stany Zjednoczone, 2012). Znalazła się na 19. 

miejscu w rankingu młodych polskich artystów Kompas Sztuki (2014). Autorka wystaw indywidualnych, 

m.in.: Lost Map, Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Centrum Kultury Zamek, Poznań (2017), 

Przestrzeń gestu, Galeria Fibak, Warszawa (2014, 2010). Jej prace zostały zakwalifikowane do 

Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji (Włochy, 2009).
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PAWEŁ RUBASZEWSKI (ur. 1961)

PAWEŁ RUBASZEWSKI

Kobieta z pomarańczą

Brąz patynowany, piaskowiec, żywica

36x16x4 cm

2021

W 1990 roku ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Pracuje w różnej skali. Od małych form w brązie, po duże rzeźby plenerowe, ale zawsze w głównym 

kręgu jego zainteresowań pozostaje człowiek. 
W swoich rzeźbach niezależnie od wielkości i materiału nawiązuje do tego, co jest w człowieku
i w relacjach międzyludzkich trudne do nazwania, co zawiera się w kategoriach przeżyć, doznań lub 

doświadczeń. 

W jego twórczości znajdziemy i ironię, i smutek, i humor, ale przede wszystkim wiele ciepła i życzliwości 

dla drugiego człowieka. 

Brał udział w wystawach w kraju i za granicą. Wiele jego prac znajduje się w zbiorach prywatnych, 

głównie w Danii, Holandii i w Niemczech.
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KOSZULKA MECZOWA ASICS Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ IGI ŚWIĄTEK

KOSZULKA MECZOWA ASICS Z AUTOGRAFEM

I DEDYKACJĄ IGI ŚWIĄTEK

Koszulka ASICS reprezentacji Polski z autografem i dedykacją od Igi Świątek, przekazana na aukcję 

podczas tegorocznego Billie Jean King Cup w Radomiu.

KOSZULKĘ PODPISANĄ SPECJALNIE NA XVI EDYCJĘ „TENNIS ART” OTRZYMALIŚMY DZIĘKI 

OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU I WSPARCIU AMBASADORA AKCJI –TENISISTY ŁUKASZA 

KUBOTA. 
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MAŁGORZATA KŁOS (ur. 1958)

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, 

Grafiki i Rzeźby. 

Uzyskała dyplom w 1982 roku, w zakresie grafiki, w pracowni prof. Z. Lutomskiego i gobelinu w pracowni 

M. Abakanowicz. 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

Galeria GARBARY 48, Poznań 2001

Galeria Miejska ARSENAŁ, Poznań 2003

Galeria PIANO BAR, Stary Browar - Paleta Erosa, Poznań 2005

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - II Biennale: ŚRODOWISKO SZTUKI, Poznań 2005

Galeria Centrale Lounge - ONNE - ELLE - THEM, Włochy, Wenecja 2006 

Galeria PIANO BAR, Stary Browar, Poznań 2007

Galeria Profil CK ZAMEK - III Biennale: ŚRODOWISKO SZTUKI, Poznań 2007

Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Miejska, Tczew 2009

Galeria Szyperska ZPAP w Poznaniu, IV Biennale: ŚRODOWISKO SZTUKI - Tożsamość, Poznań 2010

Galeria na Nowowiejskiego, Poznań 2011

Teatr Polski – pokaz autorski, Poznań 2014

Galeria Tog, Poznań 2014

Galeria INNA – udział w wystawie Taniec w malarstwie, Warszawa 2014

Galeria Pod Lipami, Poznań 2014

Galeria Pod Lipami, Poznań 2016
fairPlayce, Poznań 2019

MAŁGORZATA KŁOS

Bez tytułu

Olej na płótnie

73x92 cm

2010
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JACEK STRZELECKI (ur. 1959)

Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i malarstwo monumentalne.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, które ukończył w 1978 roku z 

wyróżnieniem. W latach 1978-83 studiował na Wydziale Malarstwa w poznańskiej PWSSP. Dyplom z 

wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Jana Świtki. 
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1984-85. Laureat konkursu im. Marii Dokowicz. 

Dwukrotnie nagradzany w konkursie malarstwa im. Jana Spychalskiego (wyróżnienie, II Nagroda).
Po dyplomie został asystentem w macierzystej uczelni, w pracowni prof. Jana Świtki. W ciągu 

następnych lat uzyskał kolejne stopnie naukowe, by w 1994 roku objąć prowadzenie I Pracowni Rysunku 

na Wydziale Malarstwa w poznańskiej PWSSP. 
Obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz licznych wystawach indywidualnych. 
Prace znajdują się w zbiorach państwowych, a także prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: w Australii, 

Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Holandii, Niemczech i Austrii.

JACEK STRZELECKI

Brama

Olej na płótnie

40x30 cm

2022
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JADWIGA HAJDUK (ur. 1964)

Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Obok technik tradycyjnych (akryl) posługuje się oryginalną 

techniką własną. 

W roku 1985 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1990 roku w pracowni prof. Mariana Stelmasika. 

Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych w Polsce, w Austrii, Niemczech oraz na 

wystawach zbiorowych.

JADWIGA HAJDUK

Odpoczynek

Olej na płótnie

120x90 cm

2021



36

TENNISART

TADEUSZ OGRODNIK (ur. 1955)

Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i grafiką. 

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1982 roku uzyskał dyplom

w pracowniach prof. Romana Banaszewskiego i prof. Andrzeja Pietscha. 

Bierze udział w wystawach i plenerach środowiskowych. 

Uczestniczył w wielu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

TADEUSZ OGRODNIK

Nocne spotkanie

Akryl na płótnie

80x60 cm

2021
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MICHAŁ WOŹNIAK (ur. 1976)

Artysta posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi, od tradycyjnych do współczesnych, 

swobodnie je łącząc.  

O swojej sztuce mówi: „Ukończony obraz jest kontynuacją, a nie końcem odkrywania znaczeń, na co 

mają wpływ późniejsze doświadczenia. Malując nie odwzorowuję wizji, chociaż cel jest istotny.

Cenię szorstką urodę napięć kompozycji bardziej od estetycznego ładu i wizualnej atrakcyjności”.

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” z komunikacji wizualnej i grafiki 

użytkowej. Aneks z malarstwa w pracowni Wojciecha Sadleja.

Współpraca dydaktyczna z Wydziałem Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w 

Poznaniu w pracowniach Psychofizjologii Widzenia i Reżyserii Barwy i Przestrzeni –najpierw jako 

asystent, później jako samodzielny wykładowca.

Dyrektor artystyczny w wydawnictwie „Ornatus” w Poznaniu.

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych. 

MICHAŁ WOŹNIAK

Szarówka - Dyptyk

Akryl, technika mieszana na płótnie

115x150 cm

2022
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IRENEUSZ SZCZĘCH (ur. 1962)

Uprawia rysunek, malarstwo sztalugowe, grafikę użytkową i grafikę wydawniczą. W swoim figuratywnym 

malarstwie olejnym stara się uzyskać nastrój niepokojącego spokoju oraz egzystencjalnej refleksji 

poprzez próbę zawarcia w tym malarstwie odrobiny symboliki, metafory, persyflażu i surrealizmu.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1984-1989, ponadto 

wzornictwo przemysłowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz grafikę 

użytkową w pracowni prof. Waldemara Świerzego na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. 

W 1990 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie wzornictwa przemysłowego w pracowni prof. 

Rajmunda Hałasa. 

W latach 1991-1993 pracował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu jako asystent w pracowni 

projektowania produktu u prof. Jadwigi Filipiak.

Artysta bierze udział w wystawach Związku Polskich Artystów Plastyków, uczestniczy w plenerach

i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą, współpracuje również z galeriami z Niemiec, Belgii, 

Holandii, Wielkiej Brytanii.

Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Holandii i Stanach 

Zjednoczonych. 

IRENEUSZ SZCZĘCH

Skąd, dokąd

Olej na desce

70x88 cm

2022
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SZWAJCARSKI ZEGAREK ALBERT RIELE- KOLEKCJA CONCERTO

HISTORIA MARKI ALBERT RIELE

Jest rok 1881. W Szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa – powstaje tradycyjne atelier zegarkowe pod 

szyldem R. Albert Riele. Od tamtego czasu, Albert Riele, stał się marką nowoczesną, z oddającym jej 

charakter, gustownym logotypem oraz całą plejadą wyśmienitych czasomierzy Swiss Made.

Albert Riele odważnie realizuje doskonałe rozwiązania w świeżym, nowoczesnym duchu. Jest 

odpowiedzią na pytanie, jak powinien wyglądać współczesny zegarek wyższej klasy. Design czasomierzy 

Albert Riele to spotkanie tradycji, będącej swoistą miarą szyku, z pełną młodzieńczej energii wizją 

zdolnych projektantów. 

Kolekcja Concerto utrzymana jest w kanonie Albert Riele i w pełni oddająca jego ideały. Bogactwo 

wysmakowanych i przemyślanych w każdym szczególe modeli – każdy z nich daje poczucie 

zadowolenia, porównywalne z delektowaniem się mistrzowskim wykonaniem Twojej ulubionej muzyki. W 

linii tej warte wyróżnienia są gustowne czasomierze z mechanizmami automatycznymi oraz wygodne, 

bardzo cienkie zegarki z mechanizmami kwarcowymi.

SZWAJCARSKI ZEGAREK ALBERT RIELE Z KOLEKCJI CONCERTO ZOSTAŁ PRZEKAZANY NA 

AUKCJĘ PRZEZ FIRMĘ JUBILERSKĄ APART. 

Zegarek Albert Riele

Kolekcja: Concerto

Mechanizm: Kwarcowy (kaliber: ETA 955.112)

Rodzaj koperty: Stalowa o średnicy 40 mm,

Szkło: Szafirowe antyrefleksyjne

Pasek/bransoleta: Pasek skórzany

Zapięcie: Motylkowe

Wodoszczelność: do 50 m

Funkcje dodatkowe: datownik, sekundnik, 

wskaźnik zużycia baterii

ZEGAREK ALBERT RIELE - KOLEKCJA CONCERTO
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JANUSZ TOMASZKIEWICZ (ur. 1955)

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego o kierunku Inżynieria Środowiska.

9 czerwca 1989 roku powołał do życia spółkę Envirotech, którą od lat nieprzerwanie zarządza na 

stanowisku prezesa zarządu. Odważny i konsekwentny manager realizujący wizję budowania firmy 

nowoczesnej, świadczącej skomplikowane usługi inżynierskie z zakresu inżynierii sanitarnej, 

zaangażowanej na każdym etapie działalności w ochronę środowiska. 

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę - za 

wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie 

Państwa. Wyróżniony przez Królestwo Danii Medalem Honorowym Księcia Henryka za osiągnięcia w 

promocji produktów duńskich na rynkach zagranicznych.

Szczodry filantrop, który od lat angażuje się w działalność charytatywną, wspierając zarówno osoby 

fizyczne jak i różnorodne instytucje oraz przedsięwzięcia społeczne. Szerząc wiedzę na temat znaczenia

i historii Wielkopolski, aktywnie i z dużym zaangażowaniem przybliża Polakom postać wybitnego 

Wielkopolanina, podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego. 

Swoje zamiłowanie do natury i potrzebę obcowania z nią wyraża w licznych podróżach do 

najodleglejszych zakątków globu, podczas których otaczającą go rzeczywistość utrwala na 

nietuzinkowych fotografiach. 

JANUSZ TOMASZKIEWICZ

Pod afrykańskim niebem

Fotografia cyfrowa 1/1

40x60 cm

2011
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JAROSŁAW JANAS (ur. 1981)

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni serigrafii 

prof. M. Pawłowskiego w 2007 roku. Doktorat w roku 2013. 

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej w II Pracowni 

Grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Brał udział w ponad 90 wystawach w kraju i za granicą. 

Artysta o swojej sztuce:

„Moją uwagę zwracają zmiany w obszarze grafiki warsztatowej zachodzące pod wpływem technologii 

cyfrowej. Szczególny nacisk kładę na zjawisko przenikania się tych obszarów w kontekście nowych 

sposobów  formowania wypowiedzi artystycznej”.

JAROSŁAW JANAS

Skan OS9

Serigrafia 8/20

70x100 cm

2010
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KATARZYNA HAIN

Artystka o sobie:

„Nie mam wykształcenia plastycznego. Nie uczęszczałam na żaden kurs rysunku, nie chodziłam na 

prywatne lekcje do znanych malarzy. Jestem samoukiem i maluję od zawsze, choć z różną 

intensywnością.

Jako dziecko uwielbiałam rysować, a na swoje 18 urodziny dostałam od przyjaciół pierwszy w życiu 

blejtram, na którym powstała kopia obrazu Salvadora Dalego. 

Pierwsze obrazy to kopie mistrzów, aż do roku 2002, gdzie powstały pierwsze moje obrazki.  Często 

przenoszę swoje sny na płótno, ale też interesuje mnie oddanie ruchu w obrazie”. 

KATARZYNA HAIN

Abel Mój brat

Olej na płótnie

50x40 cm

2021
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EUGENIUSZ SKORWIDER (ur. 1954)

Wybitny polski grafik-plakacista, specjalizujący się w plakacie społecznym.  

Wskazywany jest jako jeden z kontynuatorów Polskiej Szkoły Plakatu, tzw. drugiego pokolenia.

Regularnie komentuje naszą rzeczywistość na Facebooku w serii plakatów i ilustracji.

Prowadzi II Pracownię Plakatu na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

W latach 1976-1981 studiował grafikę na PWSP w Poznaniu. W 1983 roku został asystentem

prof. Waldemara Świerzego. Świerzy jako jeden z twórców Polskiej Szkoły Plakatu, wywierał ogromny 

wpływ na swoich studentów. Spotkanie ze Świerzym miało decydujący wpływ na wybór tego medium 

twórczej wypowiedzi przez artystę, ale w kształtowaniu języka, sposobu komunikacji, największą rolę 

odegrał Shigeo Fukuda. Dziś sam Skorwider właśnie tych dwóch plakacistów wskazuje jako swoich 

Mistrzów.

EUGENIUSZ SKORWIDER

30th Anniversary…1989-2019

Druk cyfrowy

Format A-3 42x30 cm 

2019
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KATARZYNA SIKORSKA (ur. 1997)

Artystka malarka z zamiłowania i wykształcenia.

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, kierunek malarstwo.

Nauczyciel Mianowany w zakresie sztuk plastycznych.

Prywatnie miłośniczka gór, morza i aktywnego wypoczynku.

Artystka o swojej sztuce:

„W moich obrazach staram się uchwycić ulotne momenty naturalnej scenerii. Maluję miejsca, które mnie 

zauroczyły, z którymi czuję emocjonalną więź. Na płótnie przedstawiam nie tylko obrazy, ale i wrażenia, 

które mi towarzyszą. Używam do tego szeregu środków wyrazu. Od miękkiej rozmytej plamy, po grubo 

nałożoną farbę - impast, gdzie można poczuć fakturę. Moje obrazy posiadają wiele wątków i warstw 

nakładanych etapami. Nawet ze spokojnego obrazu chcę wydobyć coś tajemniczego, czego nie widać 

na pierwszy rzut oka. Lubię dialog między kreską a plamą. Tonacja błękitna jest mi najbliższa, często 

studiuję ją w moich obrazach. Woda morza i niebo ułatwiają mi to zadanie”. 

KATARZYNA SIKORSKA

Świt

Olej na płótnie

60x40 cm 

2020
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MARIA JANIGA (ur. 1952)

Działalność artystki skupiona jest na malarstwie, rysunku, ceramice, grafice, grafice użytkowej (grafika 

komputerowa) i wystawiennictwie.

Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łazienkach Królewskich w latach1966-1971 oraz studia na 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, w pracowni Leszka Hołdanowicza. 

Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskała w 1977 roku. 

Prace malarskie i plakaty znajdują się w zbiorach prywatnych, w Muzeum Plakatu w Wilanowie

oraz w wyposażeniu hotelu „Holiday Inn” w Warszawie. 

Artystka brała udział w licznych wystawach zbiorowych i plenerach malarskich.

MARIA JANIGA

(Seria I) 3

Monotypia

43x60 cm 

2017
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KRYSTYNA STYBURSKA

Uprawia malarstwo olejne sztalugowe na płótnie. W swoim blisko 40-letnim dorobku artystycznym ma 

dużo obrazów o różnorodnej tematyce: portrety, malarstwo sakralne, pejzaże, martwe natury, kwiaty, 

abstrakcja, klimaty egipskie.

Absolwentka ASP w Warszawie, dyplom w 1974 roku. W1997 roku założyła Towarzystwo Artystów 

Plastyków Bemowa integrujące środowisko twórców i popularyzujące kulturę plastyczną w tej dzielnicy 

Warszawy. 

W 2002 roku otrzymała odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury" nadane przez Ministerstwo Kultury

i Sztuki. W 2004 roku otrzymała „Bemowską Nagrodę“ za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

w kategorii „Twórca“ nadaną przez Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo.

Obrazy artystki wystawiane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

KRYSTYNA STYBURSKA

Kosmiczny sztylet Tutanchamona

Olej i akryl na płótnie

100x100 cm 

2019
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MAKS KAPALSKI

Rzeźbiarz, malarz i muzeolog. W swojej twórczości zajmuje się głównie dużą rzeźbą ceramiczną, 

nierzadko aplikowaną elementami metalu, drewna lub sznurka, inspirując się głównie formą ludzkiego 

ciała. Uprawia również ikonopisarstwo, malarstwo tablicowe, tworząc obrazy w nurcie emocjonalnego 

abstrakcjonizmu.

Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1995 roku uzyskał dyplom z rzeźby 

u prof. Jana Hermy. W 2004 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim., na wydziale historii i 

antropologii kultury.

Jest autorem wielu indywidualnych wystaw rzeźby między innymi „Lapidarium” w Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego, ARCHEO-LOGOS Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 2017 i Krakowie 2018 r.

Laureat Międzynarodowego Konkursu AKT 2008 i 2009 w kategorii rzeźba / instalacja, organizowanego 

przez Marquardt Gallery w Łodzi.

MAKS KAPALSKI

The Depth of Time - Głębia czasu

b Acryl, szlagmetal na desce

45x123 cm 

2021
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DIUNA OSTROWSKI (ur. 1997)

Zajmuje się malarstwem, filmem i fotografią. 

Studiowała na Wydziale Rysunku i Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w Pracowni 

Rysunku Jarosława Kozłowskiego i w pracowni malarstwa Andrzeja Zdanowicza. Po obronie pracy 

dyplomowej z malarstwa pozostała na UAP w charakterze asystentki w Pracowni Rysunku.

Jej prace znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych.

DIUNA OSTROWSKI

Dimension Room

Akryl na płótnie

28x35 cm 

2021
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EMILIA GĄSIENICA-SETLAK (ur. 1986)

Zajmuje się malarstwem oraz grafiką warsztatową. Meritum jej zainteresowań artystycznych są kolor, 

syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem.

Studiowała w pracowniach prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka Misiaka na Wydziale 

Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Dyplom z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Bogdana Migi otrzymała w 2011 roku. 

Podzielając pogląd Cycerona, głoszący, że „sztuka wymaga uznania”, wystawia chętnie i dużo, zarówno

w Polsce jak i Hiszpanii, we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Emiratach 

Arabskich, Bułgarii oraz na Węgrzech. 

Prace artystki znajdują się w polskich i węgierskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych

w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.

EMILIA GĄSIENICA-SETLAK

Podróż

Akryl na płótnie

100x81 cm 

2021
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MACIEJ JURKOWSKI-LUKAS (ur. 1969)

Absolwent szkoły Kenara i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Artysta, architekt, inżynier i 

projektant przedmiotów użytkowych. Obecnie zajmuje się wyłącznie czystą sztuką. Opracowuje własne 

techniki artystyczne.

Twórca Chronongrafii oraz Spectrografii. 

O CHRONONGRAFII

Autorska technika Macieja Jurkowskiego-Lukas opracowywana od 2006 roku jest połączeniem wiedzy 

technologicznej autora i praktykowanych przez niego technik plastycznych.

Technika polega na obróbce chemicznej i mechanicznej tafli lustrzanych, na których następnie artysta 

maluje obraz, nazwany CHRONONGRAFEM, transportuje go w przypadkowo wybrane miejsca i 

oświetla. Twórca łączy opracowany obraz statyczny z obrazem odbitej w lustrze otaczającej przestrzeni 

oraz dynamicznym obrazem projekcji filmowej. Nałożone na siebie, podczas spektaklu, trzy obrazy 

powodują absolutnie niepowtarzalną sytuację, a w efekcie działania powstają rejestrowane fotograficznie 

CHRONONGRAMY.

Na koniec artysta często nadaje CHRONONGRAMOM ostateczny efekt nanosząc ręcznie warstwy tuszu 

i tłocząc ich partie przy użyciu prasy. Technika ta jest połączeniem grafiki, malarstwa, filmu, fotografiki i 

rysunku. Co istotne autor odrzuca zupełnie użycie graficznej obróbki komputerowej.

Nazwa techniki powstała w wyniku połączenia wyrazu chronon (hipotetyczny kwant czasu) z wyrazem 

graphein (gr. rysować), co oznacza rysowanie w ułamku chwili.

Jest to odniesienie do życia i przemijania. Ze względu na delikatność szkła autor mówi o 

CHRONONGRAMACH – „obrazy kruche jak życie". Artysta w CHRONONGRAMACH połączył świat 

realny ze snem.

MACIEJ JURKOWSKI-LUKAS

Kosmos wokół Czarnej Dziury, z widoczną Iskrą Światła

Chronongram - Testowy Egzemplarz T/E

12x17 cm 

2018
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TOMASZ SIUDA

Fotograf, artysta, arteterapeuta, fotografoterapeuta. Wykładowca, edukator, autor wielu fotograficznych 

wystaw.

Członek kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci. Współorganizator i uczestnik wielu projektów i ekspedycji 

podróżniczych m.in.: Iran śladami polskich uchodźców, Amazonia śladami Arkadego Fiedlera czy New 

York Puzzles.

Publikuje w magazynie fotografów, reporterów i podróżników „Kontynenty”. Edukuje, inspiruje i prowadzi 

warsztaty. 

Projekty, które realizuje, mają wymiar nie tylko fotograficzny, ale i społeczny.

Stworzył i prowadził pracownię fotograficzną (z elementami fotografoterapii) w Domu Dziecka w Kórniku. 

Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu fotografii podróżniczej, ulicznej i krajobrazowej, a 

także kreatywnych technik fotograficznych.

TOMASZ SIUDA

Bez tytułu z serii Theatrum Mundi

Wydruk pigmentowy na papierze barytowym, odbitka autorska, sygnowana, nielimitowana 

40x60 cm 

2019
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HENRYK TOMCZAK (ur. 1949)

Polski muzyk rockowy wywodzący się z poznańskiego środowiska muzycznego.

Gitarzysta basowy grup: Manufaktura Czterech Dyrektorów, Stress i Heam. Założyciel grup Turbo i Non 

Iron. Współzałożyciel zespołu rockowego Izotop, który występował m.in. na Przystanku Woodstock.

Od 2011 roku pracuje jako laborant w pracowni serigrafii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

HENRYK TOMCZAK

Atmosfera

Serigrafia 8/11 

100x70 cm 

2019
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KOSZULKA MECZOWA 4F Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ ŁUKASZA KUBOTA

Koszulka 4F z autografem i dedykacją na XVI edycję, od Ambasadora akcji „Tennis Art” – Łukasza Kubota.  

ŁUKASZ KUBOT (ur. 1982)

Polski tenisista, triumfator Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w grze podwójnej, lider rankingu ATP 

deblistów, zwycięzca dwudziestu siedmiu turniejów deblowych ATP Tour oraz finalista dwóch turniejów 

singlowych ATP Tour i dwudziestu jeden turniejów deblowych ATP Tour.

KOSZULKA MECZOWA 4F Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ ŁUKASZA KUBOTA



54

TENNISART

ELIZA MYTKO

Artystka o sobie i swojej sztuce:

„Kim jestem? Przede wszystkim kobietą, która jest świadoma własnej tożsamości. Czuję, pragnę

i obserwuję. Maluję uczucia, a moje obrazy odczarowują świat zmysłów, nadając im ludzkie kształty. 

Balansuję na granicy jawy i snu, tego, co jawne, a tego, co prywatne, czy wręcz intymne. Fascynuje 

mnie ciało. Traktuję je jako swoiste medium, bo malując je, opowiadam świat, którego zachłannie 

doświadczam. Każdy z obrazów ma swój intymny wymiar, jest melanżem kolorów i znaczeń. Jedno, co je 

łączy to świadoma sensualność i skóra, która milionami receptorów czuje dotyk, zarówno drugiej osoby, 

ale też słońca czy padającego na nią malarsko światła. W zamyśle czuję również metafizyczny dotyk, a 

nawet swoisty akt połączenia z Odbiorcą.

Najbardziej interesuje mnie ten moment, gdy struna zmysłów napięta jest do granic możliwości, ale nigdy 

nie przekraczam granicy. Moje obrazy są erotyczne, ocierając się o wyobraźnię, podszeptują historie. Nie 

chcę szokować. Moim celem jest igranie ze zmysłami, rozgrzewanie ich do czerwoności, gdyż właśnie 

moment wrzenia jest tą ulotną chwilą pomiędzy rozchylonymi wargami, a pocałunkiem.

Do malarstwa musiałam dorosnąć, podobnie jak do umiejętności obnażania własnych emocji. Dopiero, 

gdy pozwoliłam swojej wyobraźni wkroczyć w świat tej niezwykłej magii, którą jest zmysłowość, 

poczułam potrzebę tworzenia. Jestem samoukiem, maluję dopiero od siedmiu lat, ale wraz z chwilą, gdy 

namalowałam pierwszy obraz, narodziła się we mnie pasja. Malarstwo stało się moim powietrzem,

a każdy obraz nowo narodzonym dzieckiem. Niektóre powstają w bólach, jak przy narodzinach, gdzie 

mocuję się z upartą materią płótna, chcąc je ożywić własnymi emocjami. Jak Pigmalion kocham każde 

swoje dzieło, bo w każdym z nich zostawiłam cząstkę siebie."

ELIZA MYTKO

Ubrać usta w karminowy kolor zmysłów

Olej na płótnie 

120x90 cm 

2017
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RENATA LICHAŃSKA-MLECZKO (ur. 1962)

Zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową i pracą wystawienniczą. 

W swoich pracach posługuje się własnym rozpoznawalnym językiem malarskim, jak drobne pociągnięcia 

farby olejnej na płótnie, widoczna fascynacja czystością techniki akwarelowej, przewaga kolorystyki 

zimnej, świadome operowanie planami. 

W 1982 roku ukończyła PLSP im. J. Fałata w Bielsku-Białej. Dyplom plastyczny realizowała w pracowni 

malarstwa i grafiki pod opieką Ireny Molik. 

Kolejne lata twórczości związała ze środowiskiem artystów krakowskich.

Członkini ZPAP Sekcji Malarskiej Okręgu Warszawskiego. 

Prace malarskie eksponowała na wystawach w Polsce jak i za granicą m. in.: w Anglii, na Litwie, w Syrii,

we Włoszech, w Egipcie. 

Zapraszana jest na wiele wydarzeń artystycznych, uczestniczy w sympozjach międzynarodowych

i plenerach malarskich.

RENATA LICHAŃSKA-MLECZKO

Galicyjskie domy

Olej na płótnie 

30x40 cm 

2014
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ADAM GILLERT (ur. 1989)

W 2008 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – Wydział Grafiki i Komunikacji 

Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa. Uzyskał tytuł licencjacki Uniwersytetu Artystycznego w 

Poznaniu (poprzednio Akademii Sztuk Pięknych) po obronie pracy artystycznej “Blok dla lalek”, 

wykonanej pod nadzorem prof. Mirosława Pawłowskiego, prof. zw. UAP. 

W 2011 roku rozpoczął studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na kierunku 

Grafika Warsztatowa. Ukończył je w 2013 roku, broniąc dyplom po współpracy z promotorami prof. UAP 

Romanem Kubickim, (promotorem pracy teoretycznej „Agresja w sztuce“) i prof. Mirosławem 

Pawłowskim (promotorem pracy artystycznej „Self-consciousness gives birth to needs – 

Samos ́wiadomość rodzi potrzeby“). 

W 2016 roku znajduje się w gronie laureatów Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy 

Mosty, jak również rozpoczyna studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa, równolegle z pełnieniem 

obowiązków asystenta I Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W 2021 roku obronił pracę doktorską „Ciągłość (de)konstrukcji”, której promotorem był prof. Jacek 

Strzelecki, promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Marcinkowska. 

Brał udział w szeregu wystaw zbiorowych, autorskich oraz otrzymywał wyróżnienia w ogólnopolskich 

przeglądach malarskich. 

ADAM GILLERT

Chryzokola I

Linoryt 8/14

47x56 cm 

2022
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MAGDA WOLNA (ur. 1973)

Ukończyła poznańską ASP dyplomem w pracowni ilustracji u prof. Grzegorza Marszałka. 

Zajmuje się ilustracją prasową i grafiką warsztatową. Ulubionym tematem jej prac są portret

i modernistyczna architektura.

Posługuje się własną techniką z użyciem farb drukarskich. Łączy w niej papierowe szablony, stemple, 

barwną monotypię. 

Jej ilustracje były i są publikowane w takich magazynach jak: Książki. Magazyn do czytania, Tygodnik 

Powszechny, Twój Styl, Charaktery, Wysokie Obcasy, Usta, Harvard Business Review Polska, 

Architektura, Znak i inne. 

Od 2017 roku działa w nieformalnej grupie artystycznej Pol_Sztyma_Wolna, która tworzy unikatowe 

własne kolekcje ręcznie malowanych talerzy i wazonów i w kooperatywach (z Manufakturą w Bolesławcu 

czy studiem Hadaki).

MAGDA WOLNA

Kiwano

Technika własna, mieszana na papierze

70x56 cm 

2018
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MAGDALENA UCHMAN (ur. 1981)

Zajmuje się grafiką. 

Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom

z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. 

Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. W roku 2010 ukończyła 

Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Od roku 2020 pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki na 

Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Laureatka wielu nagród i wyróżnień. 

Zorganizowała 30 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 180 wystawach zbiorowych, 

ogólnopolskich i międzynarodowych.

MAGDALENA UCHMAN

Box

Drzeworyt - Egzemplarz autorski I

10x10 cm 

2021
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ANNA MIELNICZYK

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 

W 2008 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby – 

pracownia prof. Aleksandra Dymitrowicza, dr. hab. Zdzisława Nitki i ad. Łukasza Morawskiego. 

Studiowała w pracowni prof. L. Mickosia i ad. Anny Kramm.  

Należy do wrocławskiego ZPAP.

Artystka o swojej sztuce:

„Mam potrzebę malowania, tworzenia obrazów. Obrazy namalowane uwidaczniają moją wewnętrzną 

materię doznań, wrażeń i emocji.

W procesie, który się toczy sięgam po własne zasoby, więc by z nich czerpać potrzebuję poczucia 

wewnętrznej wolności.

Język abstrakcji umożliwia mi pełną wypowiedź artystyczną, gdyż posługuje się metaforą. Metaforą 

pozbawioną kształtów i ograniczeń, ale wypełnioną przestrzenią, kolorem, światłem.

Przestrzeń to dla mnie płaszczyzna obrazu i jej oddziaływanie poprzez interakcję plam barwnych, które 

mogą się swobodnie i niemal nieskończenie rozwijać”.

ANNA MIELNICZYK

Batuty III

Pigmenty w mediach olejnych na płótnie

50x50 cm 

2021
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ALLEN MACK (ur. 2001)

Obecnie student Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na Uniwersytecie 

Artystycznym w Poznaniu. 

Od 2019 członek i współzałożyciel kolektywu artystycznego MZS Młodzi Zdolni Seksowni oraz 

współzałożyciel Galerii Piec w Poznaniu.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

„EIGHTEEN” – Galeria Piec, Poznań 2019

Galeria Okno UAP, Poznań 2021

Galeria Okno UAP, Poznań 2021

„MAM21” – Galeria Piec, Poznań 2022

„The New World Disorder” – RDK Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Warszawa 2022

„House of Demons” – La Recyclerie, Paryż 2022

ALLEN MACK

Ona

Rysunek na papierze

42x30 cm 

2020
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AGNIESZKA VICTORIA (PRZYBYLSKA)

Artystka o sobie:

„Od zawsze byłam ciekawa świata i lubię zmiany. Malarstwo to moja pasja - jest intuicyjne i tworzone 

najczęściej przy ulubionej muzyce. Uwielbiam każdy moment, gdy wpadają mi do głowy nowe pomysły

i ten czas, gdy nie mogę doczekać się końcowego efektu.

Inspiracje czerpię ze wszystkiego, co pobudza moją wyobraźnię i wzbudza emocje. Jako artysta muzyk, 

psycholog i dekorator wnętrz pokazuję część swojej artystycznej duszy. 

Moje obrazy to moje emocje. Jako samouk chcę też pokazać, jak ważny dla każdego jest sposób 

wyrażania Siebie”.

AGNIESZKA VICTORIA (PRZYBYLSKA)

Galaxy 3

Technika własna (struktura z brokatem)

120x80 cm 

2021
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OLEKSII SOKUN

Pochodzi z Ukrainy. Zajmuje się fotografią od 2006 roku. Przez kilka lat był fotokorespondentem 

regionalnego wydawnictwa Donbass, z którym współpracował na oficjalnych uroczystościach 

dyplomatycznych z udziałem między innymi Ambasadora RP i Konsula Generalnego RP, imprezach 

Towarzystwa Polaków Doniecka, z udziałem najwyższych władz miasta i regionu, a także opisując 

codzienne wydarzenia. W latach 2011-2013 razem z magazynem DonCityPost obserwował świeckie 

życie Doniecka. W 2012 roku został przyjęty do Nacjonalnego Związku Dziennikarzy Ukrainy jako 

fotoreporter.

W 2014 roku, na skutek konfliktu zbrojnego, musiał opuścić rodzinny Donieck. Obecnie mieszka i tworzy 

w Polsce. Przed wyjazdem do naszego kraju był uczestnikiem donieckiego Euro-Majdanu, rejestrując 

wydarzenia jako fotoreporter. 

W Polsce aktywnie bierze udział w aukcjach charytatywnych, w tym na rzecz dzieci z autyzmem oraz 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

OLEKSII SOKUN

Donbas to Ukraina

Fotografia cyfrowa

20x30 cm 

2014
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MARZANNA POWAŁA (ur. 1962)

Z zawodu technik budownictwa, z zamiłowania malarka, samouk. Malowanie zawsze było jej pasją, ale 

najintensywniej twórczo maluje od 2015 r. 

Wrażliwa na prawa kobiet i prawa mniejszości, do których często nawiązuje w swoich obrazach. Jej 

malarstwo charakteryzuje odważna kolorystyka, dynamizm, wyraźna faktura farby. 

Maluje farbami akrylowymi i szpachelką, która nadaje obrazom wyrazistego i współczesnego charakteru. 

Eksperymentuje z różnymi stylami malarskimi, cały czas się uczy (sic!). 

W jej dorobku artystycznym znajdziemy pejzaże, portrety, architekturę, jednak dominującym i ulubionym 

tematem malarskim artystki jest kobieta. Naga kobieta.

PRACA PLASTYCZNA MARZANNY POWAŁY ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ  

JULIUSZA SOBOTĘ. 

MARZANNA POWAŁA

Wizja

Akryl na płótnie

60x40 cm 

2022
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POLA RAJ (ur. 2001)

W swojej twórczości podejmuje tematy związane z psychiką człowieka. Inspirację dla jej obrazów 

stanowią rysunki dzieci borykających się z zespołem stresu pourazowego (PTSD). 

W przeciwieństwie do zwyczajowych, sielankowych, pełnych uroku scen, prace dzieci z traumą są pełne 

niepokoju i smutku, często różnią się także paletą kolorystyczną. 

Artystka wyraża w swoich obrazach najtrudniejsze, najbardziej bolesne doświadczenia najmłodszych, 

takie jak zmagania z okrucieństwami wojny, molestowania seksualnego, alkoholizmem rodziców, czy 

śmiercią bliskich osób. Poprzez dysonans między oczekiwaną sielankową estetyką, a poruszającym 

efektem końcowym, stara się nakreślić niedostatecznie zauważony problem dziecięcej traumy. 

POLA RAJ

Tata mówi, że jest za życiem

Olej na płótnie

50x70 cm 

2020
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RAFAŁ OLBIŃSKI (ur. 1943)

Uznany malarz, ilustrator i projektant. 

Urodził się i studiował w Polsce, gdzie ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

W 1981 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Za swoje prace otrzymał ponad 150 nagród, w 

tym złote i srebrne medale przyznawane przez Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku oraz 

złote i srebrne medale od Towarzystwa Ilustratorów w Nowym Jorku i Los Angeles.

Jego prace znajdują się w kolekcjach tak prestiżowych instytucji, jak, m.in.: The National Arts Club

w Nowym Jorku, Smithsonian Institute and Library of Congres w Waszyngtonie, Suntory Museum w 

Osace oraz w wielu prywatnych i korporacyjnych zbiorach w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie.

W 2002 roku wybrane obrazy umieszczono w programie projekcji na Grand Central Station w Nowym 

Jorku, w panteonie Great Art jako jedną z atrakcji, na cześć obchodzonego Dnia Ziemi. Inni artyści, 

których prace były również prezentowane to: Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg i 

Andy Warhol.

W tym samym roku jego debiut scenograficzny do opery „Don Giovanni” w Filadelfii był bardzo wysoko 

oceniony przez krytyków New York Timesa i Philadelphia Inquirer.

Jego twórczości poświęcono wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach jak: New York Times, 

Der Spiegel, etc. 

Do tej pory w Stanach Zjednoczonych ukazało się pięć książek o sztuce Olbińskiego, z najnowszą 

„Olbinski's women” wydaną przez Hudson Hills Press w 2007 roku.

W 2006 roku Prezydent RP odznaczył artystę złotym medalem Gloria Artis oraz w 2012 roku Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W konkursie Teraz Polska w 2013 roku otrzymał odznaczenie Wybitny Polak.

Wszystkie prace artysty utrzymane są w stylistyce plakatowej, ilustratorskiej z charakterystyczną wizją 

dla surrealizmu. Ilustracje ukazują wiele nieoczywistych zdarzeń, sytuacji z pogranicza jawy, snu i 

fantazji. Obrazy są pełne paradoksów z lekką dozą abstrakcji. 

RAFAŁ OLBIŃSKI

Disguised Commentary

Inkografia z sygnaturą autora, I/XX

36x31cm 

2022
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RAKIETA TENISOWA Z AUTOGRAFEM STEFANOSA TSITSIPASA

Rakieta tenisowa Wilson z autografem Stefanosa Tsitsipasa, podpisana podczas tegorocznego turnieju 

Roland Garros w Paryżu – maj 2022 r.  

RAKIETĘ TENISOWĄ PODPISANĄ SPECJALNIE NA XVI EDYCJĘ „TENNIS ART” OTRZYMALIŚMY 

DZIĘKI OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU I WSPARCIU AMBASADORA AKCJI –TENISISTY 

ŁUKASZA KUBOTA. 

STEFANOS TSITSIPAS (ur. 1998)

Jeden z najbardziej utalentowanych i obiecujących tenisistów na świecie. Mistrz Wimbledonu w 2016 

roku w grze podwójnej chłopców i lider klasyfikacji juniorów.
Zawodowy tenisista od roku 2016. Zwycięzca ośmiu turniejów ATP Tour w grze pojedynczej, w tym ATP 

Finals 2019, finalista French Open 2021.
W rankingu gry pojedynczej najwyżej klasyfikowany na 3. miejscu (9 sierpnia 2021), a w klasyfikacji gry 

podwójnej na 68. pozycji (19 sierpnia 2019).
Jego ulubioną nawierzchnią są korty trawiaste, natomiast ulubionym zagraniem forhend. 

RAKIETA TENISOWA WILSON Z AUTOGRAFEM STEFANOSA TSITSIPASA



KOSZULKA MECZOWA ADIDAS Z AUTOGRAFEM STEFANOSA TSITSIPASA

KOSZULKA  MECZOWA ADIDAS Z AUTOGRAFEM STEFANOSA TSITSIPASA

Koszulka meczowa z autografem greckiego tenisisty Stefanosa Tsitsipasa, podpisana podczas 

tegorocznego turnieju Roland Garros w Paryżu – maj 2022 r. 

KOSZULKĘ OTRZYMALIŚMY DZIĘKI OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU I WSPARCIU 

AMBASADORA AKCJI –TENISISTY ŁUKASZA KUBOTA. 

STEFANOS TSITSIPAS (ur. 1998)

Jeden z najbardziej utalentowanych i obiecujących tenisistów na świecie. Mistrz Wimbledonu w 2016 

roku w grze podwójnej chłopców i lider klasyfikacji juniorów.
Zawodowy tenisista od roku 2016. Zwycięzca ośmiu turniejów ATP Tour w grze pojedynczej, w tym ATP 

Finals 2019, finalista French Open 2021.
W rankingu gry pojedynczej najwyżej klasyfikowany na 3. miejscu (9 sierpnia 2021), a w klasyfikacji gry 

podwójnej na 68. pozycji (19 sierpnia 2019).
Jego ulubioną nawierzchnią są korty trawiaste, natomiast ulubionym zagraniem forhend. 
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JOANNA BAUMGARTNER (ur. 1979)

JOANNA BAUMGARTNER

Dormat

Olej na płótnie

76 x 95 cm, 

2016

Absolwentka PLSP na Wydziale Wystawiennictwo, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 

pracowni malarstwa prof. S. Tabisza i w pracowni liternictwa prof. W. Regulskiego.
 W maju 2004 roku obroniła dyplom na Wydziale Grafiki. Odznaczona medalem rektora ASP. 
Absolwentka The Heatherley School of Fine Art, Praskiej Szkoły Fotografii, a także Ericsson Collage 

Vancouver oraz Szkoły Stylizacji i Wizażu „Artystyczna Alternatywa” w Krakowie. 
 
Laureatka wielu konkursów m.in.: Neofashion Jamboree, Najlepszy Stylista 2015 wg magazynu Elle i 

Answear, Project Packshoot G-Star.

Publikacje m.in.: Elle, Make up trendy, Miasto Kobiet, Lounge Magazyn, SkyFly, Another, Solstice, Hush 

Magazine.

PRACA PLASTYCZNA JOANNY BAUMGARTNER ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ 

GALERIĘ OFUTUREzone PRZY WSPÓŁPRACY Z ARTYSTKĄ.

Galeria OFUTUREzone powstała jako projekt globalnej galerii sztuki cyfrowej, specjalizującej się
w sztuce współczesnej oraz technologii NFT.

„Działamy z powodzeniem od 2013 roku. Zaczynaliśmy jako Fundacja, a nasze sukcesy pozwoliły nam 

rozszerzyć swoje działania na pole instytucji wystawienniczej. Rozwijamy się w kierunku cyfryzacji sztuki 

oraz technologii NFT, dzięki której artyści mogą z dużą wiarygodnością sprzedawać swoje dzieła
w postaci oryginałów cyfrowych na całym świecie. Jako galeria, pomagamy im w tym, ponieważ naszym 

pierwotnym i najwyższym priorytetem jest synergia sztuki i biznesu. To dzięki niej zarówno instytucje 

kultury, jak i artyści mogą się rozwijać oraz napędzać rynek sztuki, tak istotny również w kształtowaniu 

wrażliwości społeczeństwa”.
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JOANNA BAUMGARTNER (ur. 1979)

JOANNA BAUMGARTNER

Dormat

Cyfrowy oryginał pracy olejnej 

76 x 95 cm, cyfrowy 2470 x 3488 px

2016
Praca zabezpieczona tokenem ID:

99122458513745160627835571843200124246657829892034509541995695751562004529153

Token Standard: ERC-1155

Absolwentka PLSP na Wydziale Wystawiennictwo, absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 

pracowni malarstwa prof. S. Tabisza i w pracowni liternictwa prof. W. Regulskiego.
 W maju 2004 roku obroniła dyplom na Wydziale Grafiki. Odznaczona medalem rektora ASP. 
Absolwentka The Heatherley School of Fine Art, Praskiej Szkoły Fotografii, a także Ericsson Collage 

Vancouver oraz Szkoły Stylizacji i Wizażu „Artystyczna Alternatywa” w Krakowie. 
 
Laureatka wielu konkursów m.in.: Neofashion Jamboree, Najlepszy Stylista 2015 wg magazynu Elle i 

Answear, Project Packshoot G-Star.

Publikacje m.in.: Elle, Make up trendy, Miasto Kobiet, Lounge Magazyn, SkyFly, Another, Solstice, Hush 

Magazine.

PRACA PLASTYCZNA JOANNY BAUMGARTNER ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ 

GALERIĘ OFUTUREzone PRZY WSPÓŁPRACY Z ARTYSTKĄ.

Galeria OFUTUREzone powstała jako projekt globalnej galerii sztuki cyfrowej, specjalizującej się
w sztuce współczesnej oraz technologii NFT.

„Działamy z powodzeniem od 2013 roku. Zaczynaliśmy jako Fundacja, a nasze sukcesy pozwoliły nam 

rozszerzyć swoje działania na pole instytucji wystawienniczej. Rozwijamy się w kierunku cyfryzacji sztuki 

oraz technologii NFT, dzięki której artyści mogą z dużą wiarygodnością sprzedawać swoje dzieła
w postaci oryginałów cyfrowych na całym świecie. Jako galeria, pomagamy im w tym, ponieważ naszym 

pierwotnym i najwyższym priorytetem jest synergia sztuki i biznesu. To dzięki niej zarówno instytucje 

kultury, jak i artyści mogą się rozwijać oraz napędzać rynek sztuki, tak istotny również w kształtowaniu 

wrażliwości społeczeństwa”.
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GRUPA ARTYSTYCZNA „DZIECIAKI CHOJRAKI”

W jej skład wchodzą dzieci leczone w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM 

w Poznaniu.

Grupa Artystyczna o sobie:

„Dzielimy się tym co lubimy i czym się interesujemy. Sport, malowanie, radość to nasz świat, choć

w murach szpitala… Walczymy”.

GRUPA ARTYSTYCZNA „DZIECIAKI CHOJRAKI”

Tenis lubi wiosnę

Akwarele na płótnie

24x30 cm 

2022



IGNACY BRODNICKI (ur. 2015)

Młody artysta występuje pod pseudonimem IGI. 

Wolny czas poświęca swoim licznym pasjom. Jedną z nich jest budowanie z klocków Lego, wszystkiego, 

co podpowie mu wyobraźnia. Dobrze czuje się także w świecie robotów. Zgłębia wiedzę o odległych 

galaktykach oraz zachwyca się wszystkim, co otacza go bezpośrednio. Obserwuje zwierzęta, docieka 

dlaczego nie ma już dinozaurów. Ponadto chętnie śpiewa, recytuje oraz trenuje tenis ziemny na 

poznańskich kortach AZS-u. 

Ogromną radość sprawia mu rysowanie. Inspiracje czerpie ze swoich snów oraz bajek, które rodzice lub 

dziadkowie czytają mu przed snem. Jego ulubioną techniką rysunku jest farba plakatowa i kolorowe 

pisaki.

IGNACY BRODNICKI

Diablica

Kredka, pisak na papierze

29x40 cm 

2022
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