
Marcin Białas prof. ASP i Kierownik Katedry Grafiki, Wydziału Artystycznego w Katowicach.

Ceniony i nagradzany. Zajmuje się drukiem wklęsłym – akwaforta, akwatinta, sucha igła, itp.

● Inna droga 3, 100x70cm, druk wklęsły, 2015

● Inna droga 5, 70x100cm, druk wklęsły, 2017



Marlena Biczak doktorka sztuki, wykłada na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Jest laureatką
wielu przeglądów sztuki i stypendiów m.in takich jak Międzynarodowe Triennale Grafiki,

Konfrontacje Sztuki, Stypendiów Młoda Polska i Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

Specjalizuje się w technikach druku wklęsłego.

● Utopia, z cyklu Sieć, składającego się na projekt doktorski Życiowskazy. akwatinta,

format papieru: 78 x 73 cm, cena wywoławcza: 1200 zł

● Tabu, z cyklu Sieć, składającego się na projekt doktorski Życiowskazy, akwatinta,

format papieru: 78x106 cm, cena wywoławcza: 1400 zł



Kacper Bożek, doktor sztuk, asystent w pracowni miedziorytu ASP w Krakowie, Uprawia

grafikę warsztatową i rysunek. Ceniony i nagradzany na świecie.

Prewencja, 2021, wklęsłodruk, 79x 107 cm, cena startowa 800 zł

Error, 2019, wklęsłodruk, 79x 107 cm, cena startowa 800 zł



Marta Bożyk, Jest adiunktem w pracowni Drzeworytu Wydział Grafiki ASP w Krakowie.

Ceniona i nagradzana. Należy do „Grupy 13”. Najczęściej pracuje w technice linorytu,

zajmuje się też witrażem oraz obiektami z papieru.

● Niebieski wodospad/Blue Waterfall, sitodruk/silkscreen 122x86cm, 2021, cena

startowa: 2000zł

● Turkusowy wodospad/Turquoise Waterfalls, sitodruk/silkscreen 122x86cm, 2021,

cena startowa: 2000zł



Bartłomiej Chwilczyński, twórca wizualny, wykładowca ASP w Krakowie. Znany i ceniony na

świecie. Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Litografi LITHO KIELCE 2022. Uprawia

malarstwo, grafkę, kolaz, eksperymentuje z obiektami przestrzennymi.

JOURNEY CIII, 2022
kolaż, tusz japoński, litografia. Unikat. Format z oprawą 75X104,5cm, cena startowa 5000 zł

JOURNEY C, 2022
kolaż, tusz japoński, litografia. Unikat. Format z oprawą 107X82cm, cena startowa 5000 zł



Marcin Hajewski wykładowca ASP w Katowicach. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią.
Od 2013 roku kierownik projektu badawczego, realizowanego w ramach badań statutowych,

poświęconego litografii, algrafii i drukowi offsetowemu.
Członek Komitetu Organizacyjnego Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach oraz

Stowarzyszenia Intergrafia, instytucji działających na rzecz promocji grafiki w Polsce i na
świecie. Ceniony i nagradzany.

"Trip to Germany"
litografia, sucha igła   E/A, format 100 x 70 cm, 6 kolorów 2009 cena startowa: 1600 zł

"Trip to Germany"
litografia, sucha igła   E/A, format 100 x 70 cm, 6 kolorów 2009 cena startowa: 1600 zł



Darya Hancharova, uzyskała dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z

wyróżnieniem w pracowni druku wklęsłego prof. Jana Szmatlocha oraz dyplom dodatkowy w

pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza w 2019. Wykonuje swoje prace w technice

mezzotinty, równolegle zajmuje się malarstwem i ilustracją książkową.

Selves 2, 42,5x32,5x7 cm, mezzotinta Cena startowa za skrzynkę 900 zł

Flow I, 42,5x32,5x7 cm, mezzotinta Cena startowa za skrzynkę 900 zł



Ania Juszczak, doktorka sztuk, artystka wizualna. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, instalacją,

tworzeniem obiektów przestrzennych, książek. Łączy obraz ze słowem. Interesują ją
zagadnienia przestrzeni, pamięci, sytuacje graniczne, wizualizacja emocji i doświadczeń.

● „Wyspa Seiland” 50/70 cm w ramie, Akwaforta, akwatinta, sucha igła 2016, Cena

startowa:  1600 zł

● „Empty lake” 50/70 cm w ramie, Akwaforta, akwatinta, Cena startowa: 1600 zł



Karol Kołodziejczyk, jest absolwentem Grafiki Warsztatowej Uniwersytetu Artystycznego w

Poznaniu. Zajmuje się drukowaniem  głównie wklęsłodruku, linorycie. Członek kolektywu

Ostrov, który zajmuje się self-publishingiem. Obecnie związany z poznańską pracownią
Rakla.

● Wyspa no.7, Rok: 2021, Format: 70/50 cm, litografia cena startowa: 1500 zł

● Wyspa α, Rok: 2020, Format: 45/63 cm, litografia cena startowa: 900 zł



Paweł Krzywdziak, doktor sztuki,  asystent w Pracowni Liternictwa i Typografii ASP w

Krakowie . Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym. Nagrodzony

między innymi Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza i Nagrodą za najlepszy debiut 10.

Triennale Grafiki Polskiej.

„Sąsiedzi”, 2015, akwatinta, 76 × 224 cm cena startowa: 2000 zł
Do grafiki artysta dodaje album muzyczny:

https://aleksanderwnuk.bandcamp.com/album/lupnik

https://aleksanderwnuk.bandcamp.com/album/lupnik?fbclid=IwAR10HNzwPcSYJSxhQ05h2Q-mZCSo3wOfZbv-2UD6w0cttji7cPDXplq90nE
https://aleksanderwnuk.bandcamp.com/album/lupnik


Karol Lewalski doktor sztuk, nauczyciel akademicki. Zawodowo związany z dwiema

uczelniami wyższymi, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu m.in. grafiki artystycznej, scenografii i

animacji, podstaw projektowania graficznego oraz architektury.

Ceniony i nagradzany.

● Jaszczurenka - Linoryt barwny - 112x75cm - Somerset 300g - 2022,

cena startowa: 4500 zł

● Pocałuj żabkę w łapkę - Linoryt barwny - 108x74 cm - Somerset 300g - 2021,

cena startowa 4500 zł



Ewelina Małysa, Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,

doktorat w 2013 roku. Pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w

Krakowie. Posługuje się technikami grafiki warsztatowej, w dorobku artystycznym wystawy

litograficzne.

● „Plaża I”, litografia, 2010, 70x100 cm – cena 1200 zł

● „Plaża II”, litografia, 2011, 70x100 cm – cena 1200 zł



Piotr Panasiewicz, profesor ASP w Krakowie, kierownik Pracowni Litografii. Zajmuje się
malarstwem i grafiką projektową. Ceniony i nagradzany.

● Past and future - litografia barwna - 70x100 2020 rok - nakład 10 sztuk , cena 2000 zł

● Aqualung - litografia barwna - 70x100 2020-21 rok, nakład 10 sztuk, cena 2000 zł



Julia Rut, z wyróżnieniem ukończyła studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu

Rzeszowskiego w 2022 r. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, projektów artystycznych i

plenerów. Tworzy głównie w tradycyjnych technikach druku płaskiego.

● POST-MEMORY XII, druk płaski, 69x94 cm, 2022 cena wywoławcza - 1000 złotych

● POST-MEMORY XI, druk płaski, 69x94 cm, 2022 cena wywoławcza - 1000 złotych



Krzysztof Świętek, doktor sztuk, adiunkt w Pracowni Litografii ASP w Krakowie. Tworzy

swoje prace głównie w technice litografii. W swojej sztuce figuratywnej podejmuje tematy

inspirowane sztuką tatuażu, tzw. psami ras bojowych, kulturą customingu i sztukami walki.

Uprawia także malarstwo i rzeźbę. Jest grafikiem we własnej firmie odzieżowej TDP (w tym

PSIAKREW, FUEL SUCKER CLUB). Od 2015 r. Wraz z Robertem Łypikiem, ROB TATTOO F16

uczestniczy w autorskim projekcie „+ - 70% tattoo”, polegającym na pokryciu tatuażem

swojego ciała wg. własnej autorskiej koncepcji w + - 70 procentach. CEniony i nagradzany.

● Litografia barwna PIES GO XXXXX, 78x107, 2020/21 cena wywoławcza: 2800 zł ,

● Litografia barwna PIERWSZY, SKRZYDLATY POMNIK SWINGUJĄCEGO WHIPPETA,

160x71, 2021 cena wywoławcza: 4500 zł



Krzysztof Tomalski, profesor i dziekan Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Ceniony i

nagradzany. Jest zapraszany jako ekspert oraz obraduje jako juror w krajowych i

międzynarodowych konkursach graficznych. Wygenerował wiele własnych metod

graficznych, zawsze rozbudowujących technikę wklęsłodruku w celu uzyskania pożądanych

efektów wizualnych i osobistego metaforycznego przekazu.

● Dzień trzeci / The Day Three, 2018, dry point, mezzotint, aluminum, 56 x 42,5 cm,

cena wywoławcza: 1000 zł

● Lofoty I / Lofoten I, 2010, alintaglio, 66 × 99 cm, cena wywoławcza: 1200 zł



Witold Winek, doktor sztuk, absolwent ASP w Krakowie. Aktualnie pracuje na Wydziale

Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w katedrze Grafiki i Wzornictwa prowadząc

zajęcia z druku wypukłego. Jego twórczość skupia się
na grafice warsztatowej o otwartej formule w ujęciu praktycznym i teoretycznym.

● Rag III, 50x70, druk wypukły, 2021r. - 800 zł

● bez tytułu, 50x70, druk wypukły, 2021r. - 800 zł



Tomasz Winiarski, adiunkt w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Ceniony i nagradzany. Laureat Grand Prix 11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2021).

W grafikach posługuje się głównie technikami metalowymi (mezzotinta, sucha igła).

● Perpetuum mobile: CX, mezzotinta, sucha igła, 100 x 140 cm, 2021, cena: 1800

● Perpetuum mobile: CXI, mezzotinta, sucha igła, 100 x 140 cm, 2021, cena: 1800



Katarzyna Wójtowicz, Artystka wizualna i projektantka graficzna. Sięga po techniki druku

wypukłego.

● Zapiski antropomorficzne [2022], linoryt, 50 x 35 cm, praca oprawiona, cena

wywoławcza: 1200 zł

● Zapiski antropomorficzne [2022], druk wypukły, technika własna, praca oprawiona,

cena wywoławcza: 1200 zł



Marta Wakuła- Mac, zajmuje się grafiką warsztatową, pracuje głównie w technice linorytu
oraz suchej igły. Prowadzi Otwartą Pracownię Grafiki Warsztatowej w Nowohuckim Centrum

Kultury.

● Akt z Jarzębiną, linoryt i monotypia unikat 1/1 70x70cm papier, cena wywoławcza:

1000 zł

● Standing Still, monotypia unikat 1/1 100x70cm, cena wywoławcza: 1500 zł



Maria Procner, krakowska artystka, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskała w 2020 roku,

realizowany w pracowni rysunku pod kierunkiem dr hab. Anny Sadowskiej. Obecne zajmuje
się grafiką warsztatową, malarstwem oraz ilustracją.

1. "Radiating love", 35x24cm sucha igła, 2022 rok, cena wywoławcza 200 zł

2. "Wiosna późno do mnie przyszła" 28x30cm sucha igła i monotypia 2022 rok, cena

wywoławcza 200 zł


