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it is hard to designate a subject that would form a real challenge 
for a professional artist. it is only after a deeper reflection that  
a thought comes to mind. What if a mature artist was forced to 
discount all his baggage of experience and just try to imitate  
a child? that is the motif of the “good Pixels” exhibition co-orga-
nised by Pragaleria and Polish Digital art.
the authors of the paintings were faced with an interesting task, 
for they had to create professional paintings using an unusual sco-
pe. a scope devoid of the experience of an adult, yet capable of 
looking far into the future, of dreaming with no constraints, still 
oblivious to the fact that not everything is possible in this world.
many artists dared accept this challenge, giving birth to a collec-

tion of diverse works, every one of which in its own way allows the 
viewer to return to his childhood and confront the dreams of to-
day's youth with the fantasies from previous decades. it might turn 
out that things have not changed all that much. after all, it is still 
rare to just go to space and to have your own dragon, to whose 
lair you ride on the back of a trained gorilla.
talking about dreams, it is worth mentioning that “good Pixels” 
are not only named for their technical perfection. though digital, 
they are simply kind-hearted and through a charity auction that 
will take place in may they will attempt to make come true the dre-
ams of the students of the “cape” non-public elementary school 
for children with autism spectrum disorders.

GOOD PIXELS

all works come from limited collector's edition. they were printed in a giclée technique on a hahnemühle paper with sizes: 30 x 40 cm  
(40 x 30 cm) - composition, 40 x 50 cm (50 x 40 cm) - sheet. each work is signed and described with a pencil by an artist and secured 
with hologram and dry stamp of Polish Digital art. each work also has an authenticity certificate. on an exhibition and auction there will be 
presented framed works with a number 1/20.
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trudno odpowiedzieć na pytanie, jaki temat mógłby okazać 
się prawdziwym wyzwaniem dla profesjonalnego artysty. Do-
piero po głębszym zastanowieniu przychodzi pewna myśl. co 
stanie się, gdy dorosły artysta będzie musiał na chwilę zapo-
mnieć o swoim bagażu doświadczeń i spróbuje wcielić się po 
prostu w dziecko? Właśnie taki jest motyw przewodni wysta-
wy „Dobre Pixele”, organizowanej wspólnie przez Pragalerię  
i Polską grafikę cyfrową. 
autorzy obrazów stanęli przed ciekawym zadaniem, musieli bo-
wiem malować profesjonalne obrazy, używając jednak nieco inne-
go spojrzenia niż zwykle. spojrzenia pozbawionego przeżyć doro-
słego człowieka, potrafiącego za to wyglądać daleko w przyszłość, 
marzyć bez ograniczeń i nie wiedzieć jeszcze, że nie wszystko na 
tym świecie jest możliwe. 
Wielu artystów zdecydowało się na podjęcie tego wyzwania, dzię-
ki czemu powstały różnorodne prace, które – każda na swój spo-

sób – pozwalają widzowi wrócić do młodzieńczych lat i skonfron-
tować to, o czym dziś marzą młodzi ludzie, z tym, o czym marzyło 
się kilka, czy kilkanaście lat temu. być może okaże się, że wcale tak 
wiele się przez te lata nie zmieniło. W końcu nadal mało kto tak po 
prostu leci w kosmos, a do tego ma swojego własnego smoka, do 
którego leża pędzi na grzbiecie wytresowanego goryla. 
skoro już w temacie marzeń jesteśmy, warto wspomnieć, że „Dobre 
Pixele” zostały w ten sposób nazwane nie tylko dzięki doskonałemu 
technicznemu wykonaniu. mają one po prostu dobre, cyfrowe serca 
i – dzięki organizowanej w maju aukcji charytatywnej - pozwolą 
spełnić  marzenia dzieci z niepublicznej szkoły Podstawowej dla 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek”. 

norbert rędzia

DOBRE PIXELE

Wszystkie prace należą do kolekcjonerskiej, limitowanej edycji. Wydrukowane zostały w technice giclée na papierze hahnemühle  
o wymiarach: 30 x 40 cm (40 x 30 cm) – kompozycja, 40 x 50 cm (50 x 40 cm) – arkusz. Praca jest sygnowana i opisana ołówkiem 
oraz zabezpieczona hologramem i suchym stemplem Polskiej grafiki cyfrowej. Posiada też certyfikat autentyczności Pgc. na wystawie  
i aukcji prezentowane są oprawione prace z numerem 1/20.
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Piotr 
Arendzikowski

Ballada o Powietrznym Korsarzu/The Ballad of an Airship Corsair, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Piotr arendzikowski (ur. 1987 r.) to niezależny ilustrator i artysta kon-
cepcyjny, mieszkający w Warszawie.Po trzech miesiącach studiów 
informatycznych na Politechnice Warszawskiej, rozpoczął naukę 
malarstwa i rysunku u Ventzi Piriankov. specjalizuje się w projektach 
postaci oraz ilustracjach na potrzeby książek, filmów i gier. W swo-
ich pracach często nawiązuje do historii, fantastyki i science fiction. 
jednym z jego ulubionych motywów jest husaria, będąca symbolem 
minionej potęgi Polski. W ramach odskoczni od komercyjnych pro-
jektów, realizuje także wiele własnych pomysłów. 

Piotr arendzikowski (born in 1987) is a freelance illustrator and 
concept artist living in Warsaw. after three months of studying 
computer science at Warsaw university of technology he star-
ted frequenting Ventzi Piriankov's painting and drawing courses. 
he specialises in character design and illustration for books, 
films and games. his works often reference history, fantasy and 
science fiction. one of his favourite themes are the hussars, 
symbols of Poland's past greatness. to relieve from commercial 
projects, he works on his own ideas.
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Piotruś Pan i Nowa Nadzieja/Peter Pan and New Hope, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn.  
i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Wojtek 
Bajor

Wojtek bajor (ur. 1992 r.) jest artystą kon-
cepcyjnym i ilustratorem. mieszka i pracuje  
w Łodzi. specjalizuje się w projektowaniu 
lokacji i elementów scenografii. stawia pierw-
sze kroki w branży gier i filmowej. tworzy 
także własny świat  "relicWorld", osadzony 
w realiach post-apokaliptycznego science 
fiction z elementami fantasy.

Wojciech bajor (born in 1992) is a con-
cept artist and illustrator living and working 
in Łódź. he specialises in area and sceno-
graphy design. he has just entered the video 
game and film industries. he also develops 
his own setting called “relic World” – a po-
st-apocalyptic sci-fi world with some fantasy 
elements.
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Wojtek 
Bem
Wojciech bem urodził się w roku 1977. jest 
rysownikiem, ilustratorem, storyboardzistą  
i komiksiarzem. 

Wojciech bem, born in 1977, is an illustrator, 
drawer storyboarder and comic artist.

Rycerz/Knight, 2016 | clip studio Paint, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Łowcy/Hunters, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Szymon 
Biernacki

szymon biernacki (ur. 1985) w trakcie swojej kariery współpracował ze studiami, 
takimi jak Warner bros., the sPa studios, blur, axis animation, czy Platige image 
oraz agencjami reklamowymi takimi jak ogilvy Polska, czy jung von matt. jego 
prace były publikowane m.in. w albumach „expose” i „Prime: the Definitive Di-
gital art collection”  oraz w magazynie imagineFx. 

During his career szymon biernacki (born in 1985) collaborated with studios like 
Warner bros., the sPa studios, blur, axis animation, Platige image and others, as 
well as numerous advertising agencies, such as ogilvy Polska and jung von matt. 
his works were published in “expose” and “Prime: the Definitive Digital art col-
lection” albums as well as in “imagineFx” magazine.
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Odkrywcy/Explorers, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Krystian 
Biskup
urodził się 6 maja 1986 roku w skawinie. 
jest ilustratorem i artystą koncepcyjnym. gra-
fiką cyfrową zajmuje się od 11 lat, kiedy to 
wygrał swój pierwszy tablet. na przestrzeni 
lat brał udział w wielu projektach reklamo-
wych i niezależnych. sztuce koncepcyjnej na 
poważnie poświęcił się po zajęciu pierwsze-
go miejsca w konkursie cgma i ukończeniu 
kursu designu prowadzonego przez jamesa 
Paick'a. to niekonwencjonalny, niecierpiący 
niepotrzebnych ograniczeń i sztywnych reguł 
artysta ze sprecyzowanym światopoglądem  
i pozytywnym nastawieniem.

krystian is an illustrator and concept artist 
born on may 6, 1986 in skawina. he took 
up digital graphics 11 years ago when he 
won his first tablet. over the years he took 
part in numerous advertising and indepen-
dent projects. he truly devoted himself to 
concept art after winning a cgma contest 
and completing a design course led by james 
Paick. he is an unconventional artist with a 
defined world view and a positive attitude, 
who does not tolerate unnecessary restraints 
nor rigid rules.
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Sylwia 
Bomba

W Pogoni za Marzeniami/Chasing Dreams, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

sylwia bomba (ur.1989 r.) jest ilustratorką i koncept artystką. swoją miłość do sztuki 
przypieczętowała wyjazdem do Włoch, gdzie rozpoczęła naukę w liceum plastycz-
nym. W okresie licealnym jej przygoda ze sztuką przyniosła kilka pierwszych miejsc 
w prestiżowych, narodowych konkursach ilustratorskich. ukończyła akademię sztuk 
cyfrowych na wydziale filmowym we Florencji. Pracowała również jako wykładowca 
sztuki na akademii filmowej animschool. Współpracowała przy tworzeniu rozdziałów 
do wielu książek 3D total.  jako miłośniczka tradycyjnej sztuki, poszukuje w świecie 
cyfrowym odbicia historii i odblasku przeszłości, którą przekazali nam mistrzowie sztuki. 

sylwia bomba (born in 1989) is an illustrator and concept artist. her love of art 
sealed her fate when she moved to italy to enter an art high school. this period of 
her creative adventure already brought her some gold awards in prestigious national 
illustration competitions. she graduated in Film at the Florence Digital art school. she 
also worked lecturing art at animschool film academy. she also co-wrote numerous 
3D total book chapters. as a true enthusiast of traditional art she wishes for digital 
art to reflect the history that we have been passed on by the masters of old.
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Bożena 
Chądzyńska
bożena chądzyńska (ur. 1987 r.) to niedo-
szła pani architekt. Po 5 latach studiów na 
wydziale architektury Politechniki Wrocław-
skiej została z kilkoma literkami przed nazwi-
skiem i niechęcią do projektowania toalet. 
obrała wtedy kurs na grafikę i zadomowiła 
się w polskim gamedevie, gdzie wyżywa 
się rysując tak jak lubi - kolorowo, słodko  
i z lukrem. Świadomie korzysta z architekto-
nicznego doświadczenia, zarówno projektu-
jąc jak i ilustrując świat gry. jest uzależniona 
od kreowania rzeczy funkcjonalnych i kon-
strukcyjnie uzasadnionych.

bożena chądzyńska (born in 1987) is  
a might-have-been architect, after 5 years 
of studying at the architecture faculty of the 
technical university of Wrocław left with  
a few letters before her name and an aversion 
towards designing toilets. that was when she 
decided to start working in graphics and set-
tled in Polish game development, where to this 
day she can draw all the sweet and precious 
things she likes the most. she uses her expe-
rience in architecture while both designing 
and illustrating game worlds, feeling bound 
to only picture what would be functional and 
reasonably constructed.

Chatka na Kurzej Łapce/ Hut on a Chicken's Leg, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, 
nakład 1/20
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To co mieszka pod łóżkiem/What Dwells Under the Bed, 2016 | adobe ilustrator, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn.  
i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Igor 
AQUALOOPA 

Chołda
igor chołda (ur. 1978 r.) to ilustrator, pro-
jektant, animator i artysta streetartowy. 
jest absolwentem Łódzkiej szkoły Filmowej 
oraz wydziału filozofii na uniwersytecie 
Warszawskim. Dał się poznać głównie jako 
autor murali. tworzy i współtworzy reklamy, 
teledyski i krótkie animacje. był autorem 
wystawy indywidualnej wideo i malarstwa 
“infection” w galerii 3678 “u artystów”  
w roku 2011. jest też laureatem wielu na-
gród, m.in. pierwszej nagrody w konkursie 
na mural levi’s “go Forth” (2011) i pierw-
szej nagrody w konkursie na mural poświę-
cony marii curie-skłodowskiej, który został 
zrealizowany na dziedzińcu metro centrum  
w Warszawie (2011). był także uczestnikiem 
festiwalu street art Doping 2011.

igor chołda (born in 1978) is an illustrator, 
designer, animator and street artist. he is  
a graduate of lodz Film school and Philo-
sophy at the university of Warsaw. he is 
mainly known for being a mural maker. he 
also works on advertising, music videos and 
short animations. he was the author of the 
“infection” individual video and painting exhi-
bition that was presented in gallery 3678 “at 
the artists'”. he earned numerous awards: 
1st place in levi's “go Forth” mural contest 
(2011), 1st place in a competition for the best 
maria curie-skłodowska mural organised on 
the metro centrum station yard in Warsaw 
(2011) and others. he also took part in the 
2011 street art Doping festival.
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Słodkich Snów/Sweet Dreams, 2016 | rysunek, adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Piotr  
Ciećkowski

Piotr ciećkowski urodził się w roku 1988. jest niezależnym twórcą, który na 
co dzień pracuje jako grafik designer, a po godzinach zajmuje się szeroko 
pojętą ilustracją, malarstwem cyfrowym i od czasu do czasu malarstwem tra-
dycyjnym. swoją przygodę z tabletem rozpoczął w 2007 roku w czasie nauki 
podstaw rysunku i malarstwa w liceum Plastycznym w szczecinie. uzyskał 
licencjat z wzornictwa na zachodniopomorskim uniwersytecie technologicz-
nym. tam rozwinął swoje umiejętności w projektowaniu graficznym i odkrył 
w sobie zamiłowanie do artystycznego plakatu, co skutkowało wystawą 
na 22 biennale Plakatu Polskiego w katowicach i 11 biennale golden bee  
w moskwie. W swojej twórczości próbuje różnych technik i stara się operować 
różnymi stylami, wciąż szukając własnego.

Piotr ciećkowski is a freelance artist born in 1988, professionally working as 
a graphic designer and spending his free time on all manners of illustration, 
digital painting and sometimes traditional painting. his tablet adventure began 
in 2007 as he was studying the basics of drawing and painting at art high 
school in szczecin. he earned a bachelor's degree in Design at the West 
Pomeranian university of technology. it is there that he expanded his skills in 
graphic design and learnt to love art posters, which led to his exposition on the 
22nd biennial in Polish Poster in katowice and the 11th moscow golden bee 
biennale. he tries to combine different styles in his art, constantly searching 
for his own.
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Marta  
Dahlig- 

-Orłowska

Wyimaginowany Przyjaciel/Imaginary Friend, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana 
ołówkiem, nakład 1/20

marta Dahlig-orłowska (rocznik '85) zaczęła 
jako samouk i w ten sposób grafiką cyfrową 
zajmuje się od przeszło 12 lat. jest konsultant-
ką i autorką kilkudziesięciu poradników i fe-
lietonów dotyczących grafiki komputerowej, 
publikowanych w kluczowych tytułach z bran-
ży (m.in. imagineFx, corel Painter, D’artiste, 
Digital artist, computer arts). Pracuje jako 
niezależny ilustrator dla wielu zagranicznych 
wydawnictw. zajmuje się też tworzeniem 
concept artów do gier komputerowych. jej 
grafiki najczęściej przestawiają abstrakcyjne 
postacie kobiece - wiele z nich tworzy cykle.

marta Dahlig-orłowska (born in 1985) be-
gan her career as a self-taught digital artist 
over 12 years ago. she is a consultant and 
author of a few dozens of manuals and co-
lumns on computer graphics published in all 
the major magazines in the industry (imagi-
neFx, corel Painter, D'artiste, Digital artist, 
computer arts and others). she works as a 
freelance illustrator for multiple foreign pu-
blishers. she also creates video game con-
cept arts. much of her art depicts abstract 
female characters, often forming series.
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Ukryta/Hidden, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Patrycja  
Domańska

Patrycja Domańska (Pat Fix) urodziła się w Warszawie w 1990 r. jest stu-
dentką grafiki na warszawskiej akademii sztuk Pięknych. od kilku lat zajmu-
je się nie tylko sztuką tradycyjną, ale też digital paintingiem. jest ilustratorką  
i koncept artystką, zafascynowaną tematem science-fiction, który przeważa 
w jej pracach. obecnie pracuje jako koncept artysta w warszawskim studiu 
Platige image.

Patrycja Domańska aka Pat Fix (born in 1990) is a student of graphics at 
the academy of Fine arts in Warsaw, her city of birth. For the last couple of 
years she has been working with both traditional art and digital painting. What 
defines the works of this illustrator and concept artist is her fascination with 
science fiction. she is currently working as a concept artist in Platige image 
studio in Warsaw.
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Karol  
Duma

Huśtawka/Swing, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

karol Duma (ur.1984 r.) to grafik, ilustrator i rysownik, mieszkający obecnie  
w katowicach. nigdy nie planował zostać artystą, jednak w wieku 19 lat przy-
padkowo zainteresował się grafiką użytkową. Po 9 latach pracy w branży rekla-
mowej, poszukując innej drogi, postanowił założyć własną firmę motoko i zająć 
się malarstwem cyfrowym. niedługo po tym, zatrudnił się w artifex mundi i do 
dziś pracuje tam przy grach słynących z pięknej, ręcznie malowanej oprawy gra-
ficznej. Prywatnie działa w odmiennym stylu. W swoich nieco mrocznych, surreali-
stycznych i nastrojowych ilustracjach próbuje uchwycić ludzkie tajemnice i złapać 
emocje, balansując gdzieś pomiędzy światem rzeczywistym a podświadomością.

karol Duma (born in 1984) is a graphic designer, illustrator and drawer currently 
living in katowice. he never planned to become an artist until, by chance, he came 
across graphic design when he was 19. after 9 years of work in the advertising 
industry he started to look for a different path. he decided to found his own busi-
ness motoko and to work in digital painting. shortly thereafter, he got employed 
in artifex mundi where to this day he works on games famous for their beautiful 
painted look. Privately, he prefers different styles. in his rather dark, surrealist and 
atmospheric illustrations he seeks to catch human emotions, balancing between 
reality and subconsciousness.
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Dzikie Beaty/Wild Beat, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Michał  
Dziekan

michał Dziekan (ur. 1985 r.) to ilustrator, character designer i reżyser animacji. od 
2002 roku nieprzerwanie stara się nauczyć rysować. W 2007 roku okazało się, że 
lepszy z niego będzie concept artist niż architekt, więc rzucił studia na rzecz pracy 
w Platige image, w którym przez 4 lata próbował swoich sił w różnych dziedzinach - 
od projektowania, przez motion design, aż po reżyserię. W 2009 roku odkrył swoje 
zamiłowanie do ilustracji i - po dwóch latach tworzenia do szuflady - postanowił, że 
zamieni swoje hobby w karierę. Do dzisiaj pracuje na własny rachunek. bank Pko bP 
oparł trwającą nieprzerwanie od 2011 roku kampanię o jego ilustracje. rysował on też 
dla Disney-hyperion, Wall street journal, newsweeka, Dużego Formatu i wielu innych.

michał Dziekan (born in 1985) is an illustrator, character designer and animation 
director constantly striving to learn to draw since 2002. by 2007 it became clear 
that he would make a better concept artist than an architect, so he dropped from 
university to work for Platige image. For the next 4 years he tried various profes-
sions there, from motion design to direction. in 2009 he discovered illustration 
and after another 2 years he decided to turn this hobby into a career. he is now 
self-employed. his illustrations form the base of the Pko bP campaign ongoing 
since 2011. he also drew for Disney-hyperion, Wall street journal, newsweek, 
Duży Format and others.
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Poranek na Rybach/Fishing in the Morning, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Marcin  
Fogler

marcin Fogler urodził się w roku 1993 w Łodzi. jest absolwentem grafiki kompu-
terowej na WsinF w Łodzi, obecnie studiuje na wydziale sztuki mediów na asP  
w Warszawie. jest zafascynowany grafiką cyfrową, animacją oraz filmem. ry-
sunkiem zajmuje się od dawna, ale predyspozycje do malarstwa odkrył dopiero  
w wieku 20 lat, zmotywowany przez profesorów na uczelni. jest wszechstronny  
w wykorzystywaniu tradycyjnych i nowych mediów. Pracuje jako niezależny artysta. 
storyboardy oraz rysunki koncepcyjne tworzy również na potrzeby własnych filmów 
i animacji. jego obrazy wypełnione są dramatyzmem, surrealizmem oraz ekspresją. 
W branży cg stawia dopiero pierwsze kroki, ale dzięki pasji i predyspozycjom 
szybko aklimatyzuje się w środowisku.

marcin Fogler was born in 1993 in Łódź. a graduate of computer graphics at the 
university of computer sciences and skills in Łódź, he is currently studying on the 1st 
year of masters studies at media art faculty at the academy of Fine arts in Warsaw. he 
is fascinated with digital graphics, animation and film. he has been drawing for a long 
time, but he did not discover his own potential as a painter until he was 20, motivated 
by his professors. he is a versatile user of both traditional and digital media. he currently 
works as a freelance artist, also creating storyboards and concept art for his own films 
and animations. his paintings are filled with drama, surrealism and expression. he is 
only beginning his career in the cg industry, but he already earned his place with his 
passion and predisposition.
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Pora na Przygodę/Adventure Time, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Wojtek  
Fus

Wojtek Fus (ur. 1992 r.) jest rysownikiem i artystą koncepcyjnym. Pracował głównie 
jako freelancer przy grach i animacjach (Platige image, one Pixel brush, applibot). 
obecnie zatrudniony jest w firmie Quantic Dream, która zajmuje się tworzeniem gier. 
W wolnych chwilach maluje to, co sprawia mu największą przyjemność. ostatnio są 
to portrety kobiet oraz ilustracje i koncepty w stylistyce cyberpunku. często miesza po-
etyckie, organiczne formy, takie jak pióra i piękne kobiety z ultranowoczesnymi strojami 
i wyposażeniem „high-tech”. stara się zachować „duszę” tradycyjnych mediów. 

Wojtek Fus (born in 1992) is a drawer and concept artist. he works mainly as a freelan-
cer on video games and animations (Platige image, one Pixel brush, applibot). he is 
currently employed by Quantic Dream, a game development company. What he likes 
doing most in his free time is painting. lately he has been focusing mainly on female 
portraits and cyberpunk illustrations and concept art. he often combines poetic, organic 
forms like feathers and beautiful women with hyper advanced high-tech clothing and 
equipment. he always tries to preserve the “soul” of traditional media.
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Smok/Dragon, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem,  nakład 1/20

Bartłomiej 
Gaweł

bartłomiej gaweł (ur.1979 r.) jest artystą, ilu-
stratorem i art directorem. ukończył studia na 
wydziale rzeźby na akademii sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. karierę rozpoczął od pracy 
w agencji reklamowej tequilla Polska jako 
rysownik, by po dwóch latach odkryć con-
cept art. od 9 lat związany jest z firmą cd 
Projekt reD - obecnie pracuje na stanowisku 
Principal concept artist. brał udział w pracy 
nad wszystkimi częściami gry "Wiedźmin". 
jest również członkiem gDc euroPe aDVi-
sory boarD.

bartłomiej gaweł (born 1979) is an artist, 
illustrator and art director. he graduated 
in sculpture at the academy of Fine arts in 
Wrocław. he began his career working as  
a drawer in tequilla Polska advertising agen-
cy and discovered concept art 2 years later. 
For the last 9 years he has been working for 
cD Projekt red, currently as Principal con-
cept artist. he worked on every instalment of 
“the Witcher”. he is also a member of gDc 
europe advisory board.
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Mgnienie/Flicker, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Adrianna 
Głowacka

adrianna głowacka (ur. 1989 r.) zajmuje się zawodowo concept artem  
i ilustracją w branży gier i reklamy (gog, Platige image). jej specjalnością 
jest projektowanie postaci i stworzeń w unikalnym stylu inspirowanym świa-
tem mody i nowych technologii z domieszką surrealizmu. ukończyła Polsko
-japońską akademię technik komputerowych na wydziale sztuka nowych 
mediów. jest miłośniczką zwierząt, gier video i mody haute couture.

adrianna głowacka (born in 1989) is a professional concept artist and il-
lustrator in the gaming and marketing industries (gog, Platige image). her 
speciality is designing characters and creatures in a unique style inspired by 
fashion, new technologies and a pinch of surrealism. she graduated in new 
media at the Polish-japanese academy of information technology. she loves 
animals, video games and haute couture fashion.
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mariusz harasymów (ur. 1993 r.) pochodzi 
z Wodzisławia Śląskiego. jest studentem gra-
fiki na wydziale artystycznym uniwersytetu 
Śląskiego w cieszynie. malarstwem cyfro-
wym zajmuje się od 8 lat i jest to jego główny 
obszar twórczy. oprócz sztuki cyfrowej, zaj-
muje się także rysunkiem oraz malarstwem. 
na co dzień pracuje jako freelancer oraz 
realizuje prywatne projekty.

mariusz harasymów (born in 1993) is  
a graphics student coming from Wodzisław 
Śląski and frequenting the Faculty of art at 
the university of silesia in cieszyn. the main 
focus of his artistic activity is digital painting, 
which he has been practising for 8 years. he 
also enjoys drawing and traditional painting. 
his primary activities are freelancing and wor-
king on his private projects.

Mariusz  
Harasymów

Nad brzegiem/On the Coast, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Koniec Dzieciństwa/Childhood's end, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Marcin  
Jakubowski
marcin jakubowski urodził się w 1979 roku 
w małej miejscowości słynącej z jednostki 
wojskowej i więzienia. jako że nie chciał tra-
fić do żadnego z tych miejsc, pilnie zbierał 
dobre stopnie i dostał się na studia informa-
tyczne w gdańsku. tam zrozumiał, że bar-
dziej od linijek kodu, inspirują go wizje innych 
światów. z zapałem zajął się zgłębianiem 
tajników ilustracji i po ponad 13 latach pracy 
na tym polu może ze spokojem stwierdzić, że 
jest we właściwym miejscu. od pięciu lat po-
maga rozwijać pomysły na filmy animowane, 
z których kilka zostanie zekranizowanych. 

marcin jakubowski was born in 1979 in  
a small settlement famous for a military base 
and a prison. since he was intent on not 
getting into neither of them, he tried hard to 
earn good grades and he eventually started 
studying programming in gdańsk. it was 
there that he understood that visions of alien 
worlds fascinate him more than lines of code. 
he began to learn the secrets of illustration 
and after 13 years he can safely say that he 
is doing what he should. For the last 5 years 
he also worked on developing the concepts 
for animated films, some of which are to be 
produced.
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Frank Jetta, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

tomasz jędruszek urodził się w 1977 roku. 
jest artystą ilustratorem. z zawodu tak na-
prawdę jest architektem, ale to właśnie ilustra-
cja i komiks zawsze były jego pasją. swoją 
karierę ilustratora zaczął w 2003 roku. Przez 
blisko 12 lat kariery udało mu się pracować 
w zasadzie przy wszystkich tytułach, które 
wcześniej znał z książek i telewizji, czyli cho-
ciażby przy produkcjach takich jak "Władca 
pierścieni", "gwiezdne wojny", "gra o tron", 
czy "Warhammer". nigdy jednak nie udało 
mu się opublikować własnego komiksu, acz-
kolwiek od lat pracuje nad kilkoma tytułami w 
zaciszu własnej pracowni. W trakcie kariery 
ilustratora zdobył wiele nagród i wyróżnień. 
Publikował między innymi w "Digital art 
masters", "expose", "exotique", czy "World 
greatest erotic art". Prywatnie poświęca się 
rodzinie oraz działalności w grupie artist on 
board, mającej na celu niwelowanie dystansu 
między zawodowymi artystami a amatorami 
i przygotowującej szkolenia praktyczne i wy-
kłady teoretyczne.

tomasz jędruszek is an illustrator born in 
1977. by profession, he is an architect, but 
his passions were always illustration and co-
mic. he started his illustrator's career in 2003. 
in his 12-year-long career he managed to 
work on all the titles that he had previously 
known only from books and television, like 
“the lord of the rings”, “star Wars”, “game 
of thrones” or “Warhammer”. however, he 
never managed to publish his own comic 
book, even though he has been working on 
a couple of titles in the privacy of his atelier. 
his work as an illustrator earned him nume-
rous awards and honourable mentions. he 
published in “Digital art masters”, “expose”, 
“exotique”, “World greatest erotic art” and 
others. Privately, he tends to his family and the 
artist on board group founded to minimise the 
distance between professional and amateur 
artists by organising practical workshops and 
theoretical lectures.

Tomasz 
 Jędruszek



26

Ala 
Kapustka

Piratogator, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

ala kapustka (ur. 1990 r.) zajmuje się ilustra-
cją oraz koncept artem. ukończyła archeolo-
gię, jednak po studiach zajęła się rysowa-
niem na potrzeby gier animacji 2D. obecnie 
odbywa staż w firmie cD Projekt reD.

ala kapustka (born in 1990) is an illustrator 
and concept artist. an archaeologist by edu-
cation, after graduating she chose drawing 
2D animation and game art. she is currently 
on internship in cD Projekt reD.
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Wakacyjna podróż/Holiday Travel, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Aleksander 
Karcz

aleksander karcz urodził się w zgorzelcu. 
jest absolwentem PWssP we Wrocławiu. zaj-
mował się malarstwem olejnym i polichromią 
- wystawy m.in. w bWa Wrocław i alliance 
Française antananarivo (madagascar). jest 
też ilustratorem książek dla dzieci - "Wydaw-
nictwo Dolnośląskie", "siedmioróg" Wrocław, 
"Publicat" Poznań. obecnie zajmuje się grafi-
ką cyfrową jako ilustrator, artysta koncepcyj-
ny - "badger's nest", "lucrum games", "hex", 
"Fantasy Flight games".

aleksander karcz was born in zgorzelec 
and graduated from PWssP in Wrocław. 
he practised oil painting and polychrome 
with exhibitions in bWa Wrocław, alliance 
Française antananarivo (madagascar) and 
others. he illustrated numerous children's 
books for Wydawnictwo Dolnośląskie pu-
blishing house, siedmioróg (Wrocław) and 
Publicat (Poznań). he currently works as  
a digital illustrator and concept artist for bad-
ger's nest, lucrum games, hex and Fantasy 
Flight games.
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Przemek 
Kotyński

Król Obrotu/King of Spin, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Przemek kotyński (ur. 1981) to ilustrator i artysta koncepcyjny. Pracował przy 
postprodukcji kilku polskich filmów (m.in. „obława”, „Powstanie Warszawskie”), 
współtworzył projekty reklamowe (m.in. mazda, samsung, Ferrero), pracował też 
dla branży gier komputerowych (m.in. „anomaly: Warzone earth”). zadebiutował 
również jako reżyser filmu animowanego. "ta cholerna niedziela" została dostrze-
żona zarówno w Polsce (srebrny ktr w kategorii Warsztat audio Video), jak i za 
granicą (nominacja do nagrody animago 2015). jest on także czynnym ilustrato-
rem prasowym (m.in. newsweek Polska).

Przemek kotyński (born in 1981) is an illustrator and concept artist. he worked 
on the post-production of some Polish films (“manhunt”, “Warsaw uprising” and 
others), he collaborated on numerous advertising projects (mazda, samsung, Ferre-
ro and others) and worked in the video game industry (“anomaly: Warzone earth” 
and others). he had also debuted as an animated film director. his “bloody sunday” 
was widely appreciated both in Poland (silver ktr in audio Video skill) and abroad 
(animago 2015 nomination). he is also an active press illustrator (newsweek Polska 
and others).
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Kamila  
Kozłowska

kamila kozłowska (ur. 1981 r.) to niezależna ilustratorka. jej przygoda  
z grafiką zaczęła się po tym, jak odkryła tablet do rysowania. Pod wpływem 
dużej dawki filmów przyrodniczych, japońskiej animacji i komiksów, zaczęły 
powstawać pierwsze jej ilustracj. jej prace były nagradzane na portalach in-
ternetowych i w wielu konkursach (dwukrotnie zdobyła główną nagrodę na 
"zainspirowani japonią" oraz wyróżnienie na międzynarodowym Festiwalu 
komiksu i gier w Łodzi za krótką formę komiksową). Publikuje w magazy-
nach takich jak computer arts uk, czy soul magazine.

Aeoshima, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

kamila kozłowska (born in 1981) is an independent illustrator whose graphics 
journey began just after discovering drawing tablets. her first works were heavily 
influenced by nature documentaries, japanese animation and comic books. she 
was awarded by numerous websites and in various online contests (she earned 
1st place in the “inspired by japan” contest twice and an honourable mention 
on the international Festival of comics and games in Łódź in short form comics 
category). her art was featured in computer arts uk, soul magazine and other 
publications.
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Antonina  
Kraszewska

Leśna Dama z Lisiczką/Forest Lady with Vixen, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana 
ołówkiem, nakład 1/20

antonina kraszewska urodziła się w War-
szawie w 1990 r. jest niezależną ilustratorką  
i studentką grafiki w Wyższej szkole infor-
matyki stosowanej i zarządzania. jak sama 
mówi, rysowaniem zajmuje się odkąd pamię-
ta. na przestrzeni lat rozwijała swoją pasję, 
uczęszczając na rożnego rodzaju kursy 
rysunku i malarstwa oraz studiując kierunki 
związane ze sztuką i designem. W swoich 
pracach wykorzystuje zarówno techniki cyfro-
we jak i tradycyjne. W wolnych chwilach zaj-
muje się projektowaniem i szyciem kostiumów 
w stylu fantasy oraz steampunk. obecnie 
pracuje jako tatuatorka w jednym z warszaw-
skich studiów tatuaży.

born in Warsaw in 1990, antonina kraszew-
ska is a freelance illustrator and graphics 
student at the Warsaw school of information 
technology. she has been drawing for as 
long as she remembers. over the years she 
developed her passion frequenting various 
drawing and painting courses and studying 
at faculties related to art and design. in her 
works she uses both traditional and digital 
techniques. in her free time she designs and 
sews fantasy and steampunk costumes. she 
is currently working as a tattoo artist in one of 
Warsaw's studios.

STUDENTKA
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Michał  
Kuś

michał kuś urodził się w holandii w 1987r. od dziecka zafascynowany ryso-
waniem. W 2006 roku dostał pierwszą pracę, jako freelancer concept artist dla 
małej gry. z małymi przerwami w 2012 zaczął pracę na pełen etat w firmie iso-
tx, która specjalizowała się w tworzeniu gier strategicznych. Po roku zrezygnował  
z pracy w tym studiu, decydując się na „freelance”. obecnie pracuje nad projek-
tami dla firm takich jak: jellyfish pictures i ea games.

Wieżyczka Samotności/Tower of Solitude, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

born in the netherlands in 1987. since he was a little boy he has been fascinated 
in drawing. in 2006, he got his first job as a freelance concept artist working on  
a small game and in 2012, he started working full time at isotx, which specializes 
in creating strategy games. after a year he resigned from that job and now, as  
a freelancer, he works on the projects for such companies as jellyfish pictures and 
ea games.
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Dziecko lasu/Child of the Forest, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

luiza kwiatkowska (ur.1982 r.) to ilustratorka i projektantka postaci. ukoń-
czyła warszawskie asP na wydziale wzornictwa, jednak - jak sama mówi 
- żałuje, że nie była to szkoła animacji albo komiksu. specjalizuje się w róż-
norodnych stworach... głównie tych puszystych. jej prace powstają zarówno 
na papierze, jak i w formie maskotek. jest matką creature industry. Pracuje 
na potrzeby reklam, animacji, gier, projektów modowych ale również cha-
rytatywnie, wspierając swoją twórczością zwierzęta i dzieci. stara się nie 
popaść w rutynę, dlatego wciąż odkywa nowe techniki i narzędzia - ostatnio 
jest to tusz i akwarela.

luiza kwiatkowska (born in 1982) is an illustrator and character designer. 
she graduated in Design at the academy of Fine arts in Warsaw, though she 
regrets not frequenting an animation or comic school instead. she specialises 
in various creatures... especially the furry ones. they appear both on paper 
and as stuffed toys. she is the mother of creature industry. she works in 
advertisement, animation, game and fashion industries. she also uses her 
art to support charity for children and animals. she tries to avoid routine by 
constantly learning to use new techniques and tools. the most recent ones 
are ink and watercolour.

Luiza  
Kwiatkowska
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Łapacz Snów/Dreamcatcher, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Tomasz  
Larek

tomasz larek (ur. 1971) to ilustrator, grafik, 
pasjonat i kolekcjoner muzyki, komiksu oraz 
szeroko pojętego urban artu. Pytany o to, co 
chce robić jak dorośnie, od najmłodszych 
lat bez wahania odpowiadał, że rysować. 
Pierwszy raz pracował jako ilustrator w wieku 
4 lat – za matchbox’a sprzedał bratu stwo-
rzony przez siebie statek kosmiczny wraz 
z załogą. Wieloletnia praca w zawodzie 
graphic designera nauczyła go ciągłego po-
szukiwania nowych rozwiązań. jest skażony 
zasadą, że żaden projekt nie może być taki 
jak poprzednie. choć jest w stanie spędzić 
dwa dni, dopracowując detale twarzy pę-
dzelkiem retuszerskim, jego klienci powta-
rzają, że nie może być prawdziwym arty-
stą, bo… dotrzymuje terminów. na pytanie  
o najlepsze projekty wciąż odpowiada, że to 
te jeszcze nie zrealizowane.

tomasz larek (born in 1971) is an illustra-
tor, graphic designer and an enthusiast and 
collector of music, comic books and what is 
widely recognised as urban art. When asked 
about what he would like to be doing when 
he grows up he always replied that he will 
be drawing. he sold his first illustration when 
he was 4, bartering a self-drawn spaceship 
and its crew for his brother's toy car. his years 
of working as a graphic designer taught him 
to constantly look for new solutions. he calls 
himself poisoned by the rule that no project 
shall be like its predecessors. although he is 
capable of spending two days on refining 
face details with a retouch brush, his clients 
deny him the status of a real artist because 
he meets his deadlines. asked about his best 
projects, he replies that it it those that are yet 
to come.
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mateusz lenart urodził w 1987 roku w krakowie. już od najmłodszych lat lubił 
ołówek i kredki. z biegiem czasu, nie widząc innych możliwości dla siebie, posta-
nowił zostać artystą. W 2012 roku ukończył studia na asP w krakowie na wy-
dziale grafiki. od 2007 roku był już profesjonalnie związany z przemysłem gier 
komputerowych w Polsce. obecnie jest creative art Directorem w Firmie bloober 
team w krakowie ("layers of Fear", "observer"). W wolnym czasie tworzy ilustra-
cje do gier planszowych, filmów i reklamy. We współpracy ze studiem munka  
i stowarzyszeniem Filmowców Polskich kończy swój autorski krótkometrażowy film 
animowany pt. "re-cycle".

born in 1987 in cracow, mateusz lenart loved to play with pencils and crayons 
since early childhood. as years went by, the career of an artist was the only one 
he could picture for himself. in 2012 he graduated in graphics at the academy of 
Fine arts in cracow. he has worked in the professional Polish video game industry 
since 2007. at present, he is a creative art director for bloober team (“layers of 
Fear”, “observer”) in cracow. in his free time he creates illustrations for board 
games, films and advertising. he is currently finishing his own short animated film 
“re-cycle” in collaboration with munk studio and Polish Filmmakers association.

Mateusz  
Lenart

Don Kichot, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Pokój dziecka/Childroom, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Tomasz  
Łukaszczyk

tomasz Łukaszczyk urodził się w kielcach 
w 1975 r. studia na wydziale malarstwa, 
grafiki i rzeźby w poznańskiej asP ukończył 
w 2000 roku. obecnie mieszka i pracuje  
w kielcach. Para się rzeźbą, malarstwem, 
malarstwem elektronicznym i rysunkiem. 
Przez kilkanaście lat pracy zdobył różno-
rodne nagrody i wyróżnienia, wśród których 
znalazło się między innymi specjalne wyróż-
nienie od unii europejskiej na xiV międzyna-
rodowym biennale małej Formy rzeźbiarskiej  
w rawennie (2003), pierwsza nagroda ex 
eaquo w konkursie dla młodych rzeźbiarzy 
(2003), czy indywidualna wystawa rzeźby  
w muzeum historii kielc (2010).

tomasz Łukaszczyk was born in kielce in  
1975, where he is currently living and wor-
king. he graduated in Painting, graphics and 
sculpture at the academy of Fine arts in Po-
znań in 2000. he practices sculpture, traditio-
nal painting, digital painting and drawing. For 
over a dozen years he has gathered numero-
us awards and honourable mentions, such as 
a special honourable mention of the europe-
an union on the 14th international biennale 
of small sculptural Forms in ravenna (2003), 
ex aequo first prize in young sculptors com-
petition (2003) or his individual sculpture 
exhibition in kielce history museum (2010).
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Sen/Dream, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Marek  
Madej
marek madej (ur. 1987 r.) jest arty-
stą koncepcyjnym, pracującym aktualnie  
w Warszawie dla cD Projekt reD nad jedną  
z najbardziej oczekiwanych produkcji na 
świecie, czyli nad grą "Wiedźmin 3: Dziki 
gon". W branży obecny jest od ponad 6 lat. 
Pracował między innymi nad "melancholią" 
larsa von triera i "the lost town of Świteź" ka-
mila Polaka. na swoim koncie ma zarówno 
niszowe i niezależne projekty, takie jak ilustra-
cje do gier planszowych i gier rPg, okładki 
płyt i okładki książek dla wydawnictwa ars 
machine, jak i w pełni komercyjne projekty 
reklamowe. 

marek madej (born in 1987) is a concept 
artist currently working in Warsaw for cD Pro-
jekt reD on one of the most anticipated pro-
ductions in the world, meaning “the Witcher 
3: the Wild hunt”. he has been working in 
the industry for more than 6 years. he worked 
on lars von trier's “melancholia” and kamil 
Polak's “the lost town of Świteź”. his artistic 
achievements include both independent pro-
jects, such as illustrations for board games and 
role-playing games, album covers and book 
covers for ars machine publishing house, and 
fully commercial advertising projects.

PROWADZĄCY
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Kosmiczny Kadet/Space Cadet, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Tomasz  
Majewski

tomasz majewski (ur. 1989 r.) jest absolwen-
tem wydziału artystycznego umcs. jest to 
młody i wszechstronny projektant, ilustrator  
i grafik. rozwija się na różnych płaszczy-
znach projektowania graficznego, a jego 
ulubioną dziedziną artystyczną jest ilustra-
cja - zarówno wykonywana cyfrowo, jak  
i tradycyjnie. jego prace można znaleźć na 
międzynarodowych portalach internetowych, 
takich jak behance.net, geekart.com, dailyin-
spiration.com, czy designyoutrust.com. jego 
projekty zostały wyróżnione przez behance 
(Featured) i Digital art served oraz zakwalifi-
kowane do top 50 illustrations of 2013 (From 
up north).

tomasz majewski (born in 1989) is a gradu-
ate of arts at maria curie-skłodowska uni-
versity. he is a young and versatile designer, 
illustrator and graphic designer. he expands 
into numerous areas of graphic design, but his 
favourite domain is illustration, both traditio-
nal and digital. his works can be found on 
numerous international web portals, such as 
behance.net, geekart.com, dailyinspiration.
com or designyoutrust.com. his projects have 
been distinguished by behance (Featured) 
and Digital art served. From up north featu-
red his works in top 50 illustrations of 2013.
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mateusz kalberos michalski urodził się w 1987 roku w Żywcu. Przygodę  
z rysunkiem zaczął z mangą "Dragon ball". rysunkiem cyfrowym zajmuję 
sie od 4 lat, wcześniej zaś skupiał się na mediach tradycyjnych. specjalizuje 
się w ilustracjach i rysunkach koncepcyjnych. jak sam mówi - kocha góry.

Mateusz  
Michalski

Świat Słodyczy/Candy World, 2016 | rysunek, adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

born on may 17, 1987 in Żywiec, mateusz kalberos michalski started his 
drawing adventure with “Dragon ball” manga. his digital drawing career is 
4 years long, preceded by 2 years of working with traditional media. he spe-
cialises in illustration and concept art. he often mentions his love of mountains.
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Pop/Pop, 2016 | 3ds max, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Tomek  
Michalski

tomek michalski urodził się w 1991 roku  
w koszalinie. jest projektantem i grafikiem 
3D. na co dzień tworzy fotorealistyczne wi-
zualizacje. W wolnych chwilach skupia się na 
własnych projektach z pogranicza designu 
wnętrz i grafiki 3D.

tomek michalski is a 3D graphics designer 
born in koszalin on 1991. Professionally, he 
creates photorealistic models. in his free time 
he focuses on his own projects mixing 3D 
graphics and interior design.
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Michał  
Migacz

Ahoj Piraci!/Ahoy Pirates!, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

michał migacz (ur. 1976 r.) jest digital painterem, zajmującym się tworzeniem pro-
jektów graficznych i ilustracji dla przemysłu reklamowego, filmowego, produkcji gier 
komputerowych i rynku wydawniczego. Debiutował publikując ilustracje w nieist-
niejącym już dzisiaj magazynie gier fabularnych „magia i miecz”. W 2009 roku 
zatrudnił się w metropolis software, zajmującym się produkcją gier komputerowych. 
od tamtej pory zaczął intensywnie rozwijać swój warsztat i umiejętności artystycz-
ne. obecnie pracuje jako concept artist w warszawskim studiu post-produkcyjnym 
badi badi Fx studio, gdzie odpowiedzialny jest za design postaci i projekty lokacji 
do reklam telewizyjnych i nowo powstającego serialu dla dzieci „agi bagi”.

michał migacz (born in 1976) is a digital painter focusing on graphic design and 
illustrations for advertising, film, video game and publishing industries. he debuted 
on the pages of the no longer issued “magia i miecz” fantasy magazine. in 2009 
he started working in video game development for metropolis software and began 
to quickly improve his trade and artistic skills. he is currently working as a concept 
artist in badi badi Fx studio, a Warsaw-based post-production studio where he is 
responsible for character and area design for television advertising and “agi bagi”, 
a children's series still in development.
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Bajkoblues/Fairy Blues, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Milena  
Młynarska

milena młynarska (ur. 1986) to ilustratorka 
i artystka koncepcyjna działająca we Wro-
cławiu. Doświadczenie zdobywała we wro-
cławskich firmach związanych z branżą gier 
mobilnych oraz projektując okładki dla wy-
dawnictw książkowych (zysk, Fabryka słów, 
nasza ksiegarnia). obecnie jako ilustratorka 
i storyboardzistka zasila szeregi postproduk-
cyjnej spółki juice.

milena młynarska (born in 1986) is an il-
lustrator and concept artist working in Wro-
cław. she gained her experience in the city's 
mobile game development companies and 
publishing houses for whom she designed 
book covers (zysk, Fabryka słów, nasza 
księgarnia). she is currently an illustrator and 
storyboarder for juice post-production studio.
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Podróż/Journey, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Michał  
Motulewicz

michał motulewicz urodził się w krakowie w 1976 r. jest pasjonatem grafiki 
cyfrowej, concept artu i ilustracji. rysuje praktycznie całe życie, a sztuką cy-
frową zajmuje się od 4 lat. jest absolwentem wydziału grafiki komputerowej 
Wyższej szkoły technologii informatycznych.

michał motulewicz (born in 1976) is an enthusiast of digital painting, concept art 
and illustration born in cracow. he has been drawing all his life, moving on to di-
gital media 4 years ago. he is a graduate of computer graphics at the university 
of information technologies.
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Strażnik/The Guardian, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Łukasz  
Nowicki

urodził się w białymstoku w 1981 r., ale związany jest też z opolem. swoją przygodę 
z rysunkiem i rzeźbą rozpoczął w liceum o profilu renowacja zabytków architektury. 
Pierwsze komercyjne prace wykonał dla firmy mattel, tworząc ilustracje samochodów 
dla dzieci (hot Wheels i matchbox). obecnie pracuje w warszawskim studio Platige 
image. kupując swój pierwszy tablet nie przypuszczał, że będzie go używać do pracy 
zawodowej.

Łukasz nowicki was born in białystok in 1981, but he is also tied to opole. he began 
his adventure with drawing and sculpture in secondary school focusing on the renova-
tion of historical monuments. he did his first professional commissions for mattel, illustra-
ting toy cars (hot Wheels and matchbox). he is currently working for Platige image in 
Warsaw. buying his first tablet, he never expect to use it in his professional life.
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Dinozaur Toby/Toby the Dinosaur, 2015 | krita, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Kasia  
Oleska
kasia oleska (ur. 1981 r.) od wielu lat zaj-
muje się tworzeniem ilustracji do książek  
i audiobooków, zarówno dla wydawnictw 
polskich jak i zagranicznych. ilustrowała m.in. 
serię książek autorstwa terry’ego Pratchetta, 
przeznaczoną na rynek niemieckojęzyczny. 
tworzy zarówno grafiki cyfrowe, jak i trady-
cyjne. jej prace można odnaleźć na wielu 
portalach poświęconych grafice cyfrowej. 
były on również wystawiane między innymi 
w Pałacu Poznańskich w Łodzi i Łódzkim mu-
zeum kinematografii. na co dzień zajmuje 
się architekturą, ale tematyka jej obrazów 
oscyluje w kierunku zbliżonym do fantasy. 
specjalizuje się również w portretach.

For many years, kasia oleska (born in 1981) 
has been creating book and audiobook 
illustrations for both Polish and foreign pu-
blishers. one of her projects was illustrating  
a series of books by terry Pratchett for the 
german market. she creates both digital 
and traditional works. her graphics can be 
found on numerous web portals devoted to 
digital art. they were also exhibited in izrael 
Poznański Palace in Łódź and the Film mu-
seum in Łódź. Professionally, she works in ar-
chitecture, but the themes of her paintings are 
usually related to fantasy. she also specialises 
in portraits.
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Balet to nie zajęcie dla kotów/Ballet Is Not a Cat Thing, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn.  
i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Iga  
Oliwiak

iga oliwiak to dwudziestodwuletnia (rocznik 
'93) malarka i rysowniczka urodzona i miesz-
kająca w szczecinie. jest studentką lokalnej 
akademii sztuki, obecnie przygotowująca się 
do obrony tytułu magistra z dziedziny grafiki 
artystycznej. zainspirowana konwencją ste-
ampunku i mody xViii wieku, współpracuje  
z zespołami muzycznymi, projektantami gier  
i wydawcami bajek dla dzieci. jest miłośnicz-
ką podróży, która podobno nigdy nie rozstaje 
się ze swoimi szkicownikami.

iga oliwiak (born in 1993) is painter and 
drawer born and living in szczecin, where 
she currently studies at the arts academy, 
preparing to defend her master's thesis in art 
graphics. inspired by the aesthetics of steam-
punk and 18th century fashion, she collabo-
rates with numerous music bands, game de-
signers and children's books publishers. she 
loves to travel and is said to always keep her 
sketch book near.
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Hanna 
Oloś
hanna oloś (ur. 1993 r.) sama siebie nazy-
wa "taką hanią spod Warszawy". gdyby jed-
nak chciano ją jakoś określić, śmiało można 
nazwać ją molem książkowym, zapalonym 
kinomaniakiem lub wiecznym dzieckiem. od 
najmłodszych lat nie może żyć bez ilustracji, 
jednak grafiką cyfrową zajęła się dopiero po 
ukończenia 18. roku życia, kiedy otrzymała 
swój pierwszy tablet piórkowy na tak zwany 
"dobry początek". od tego czasu skończy-
ła studia graficzne i próbuje swoich sił jako 
ilustrator. szczególne miejsce w jej sercu zaj-
muje ilustracja książek dla najmłodszych oraz 
tworzenie komiksów. lubi łączyć tradycyjną 
technikę ołówkową z cyfrową.

hanna oloś (born in 1993)describes her-
self as “just a hania from somewhere near 
Warsaw”. if you insisted on a more detailed 
description, she would come as a genuine 
bookworm, a big film buff and an eternal 
child. since early childhood she could not 
live without illustration, although she only 
introduced herself to digital graphics once 
she turned 18 and received her first pen ta-
blet “for a start”. she has since graduated in 
graphics and started working as an illustra-
tor. illustrating children's books and creating 
comics hold a special place in her heart. she 
likes to mix traditional pencil techniques with 
digital ones.

Łabądź/Swan, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

STUDENTKA
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Grzesiek  
Przybyś

grzesiek Przybyś (ur.1988 r.) jest rysow-
nikiem koncepcyjnym, ilustratorem i współ-
twórcą studia Division 48. swoją karierę 
rozpoczął w 2007 roku na stanowisku 
concept artist we wrocławskim techlandzie.  
W 2010 roku założył razem ze swoim bratem 
własne studio i zaczął pracować dla różnych 
klientów, tworząc animacje, ilustracje oraz 
materiały promocyjne. jego bogate portfo-
lio zawiera takie projekty jak "Wiedźmin 3: 
Dziki gon", "Dying light", czy "call of juarez: 
gunslinger". jest miłośnikiem zarówno nowo-
czesnych technik grafiki komputerowej, jak  
i tradycyjnego medium. W chwilach wolnych 
od pracy zawodowej, chętnie oddaje się two-
rzeniu prywatnych projektów.

grzesiek Przybyś (born in 1988) is a concept 
drawer, illustrator and co-founder of Division 
48 studio. he began his career in 2007 as 
a concept artist for techland (Wrocław). in 
2010 he formed his own studio together with 
his brother and started working for various 
clients, creating animations, illustrations and 
promotional materials. his rich portfolio inc-
ludes such projects as “the Witcher 3: the 
Wild hunt”, “Dying light”, “call of juarez: 
gunslinger”. he is an enthusiast of both com-
puter graphics and traditional media. in his 
free time he readily engages in his private 
projects.

Wojownik/Warrior, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Odkrywca/Explorer, 2016 | 3ds max, zbrush, adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Maciej  
Rasała
maciej rasała urodził się w gdyni w 1985 r., 
ale wychowywał się w sopocie. od 17 roku ży-
cia jest zafascynowany grafiką komputerową. 
Po ukończeniu technikum budownictwa okręto-
wego, pracą w stoczni gdyńskiej zarabiał na 
swój pierwszy komputer. z determinacją stwo-
rzył swoje pierwsze portfolio, dzięki któremu 
dostał pracę w Warszawie i opuścił rodzinny 
sopot. od 2012 roku współpracuje ze studiem 
produkcyjnym niebo kopernika, gdzie z nie-
wielkim zespołem tworzy filmy przeznaczone 
na kopuły planetaryjne w technologii Fulldome. 
jest również pochłonięty własnymi projektami 
związanymi z rzeźbą cyfrową i tworzeniem 
postaci.

maciej rasała was born in gdynia in 1985, but 
raised in sopot. computer graphics fascinated 
him since he was 17. after graduating from  
a technical school of shipbuilding he worked in 
gdynia shipyard to earn money for his first com-
puter. his persistence in building his first portfolio 
allowed him to leave his home town and start 
working in Warsaw. since 2012 he is collabo-
rating with niebo kopernika production studio 
where he is a member of a small team creating 
films screened on planetarium domes in Fulldo-
me technology. he is also absorbed in his own 
digital sculpture and character design projects.
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Wędrowiec/Wanderer, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Jakub  
Różalski

jakub różalski (ur. 1981 r.) jest malarzem, artystą koncepcyjnym i ilustratorem. obecnie 
mieszka i pracuje w krakowie. zawodowo na rynku sztuki istnieje od 2002 roku. swoją 
przygodę ze sztuką rozpoczynał na papierze i płótnie - na długo przed odkryciem 
grafiki komputerowej. W swojej twórczości stara się łączyć klasyczne motywy z no-
woczesnym wzornictwem i ciekawymi, oryginalnymi koncepcjami. najważniejsze dla 
niego jest tworzenie i opowiadanie ciekawych historii oraz przedstawianie codziennych 
sytuacji i zwyczajnych ludzi w niezwykłym otoczeniu. jego największą inspiracją jest 
malarstwo przełomu xix i xx wieku, historia oraz życie codzienne. 

jakub różalski (born in 1981) is a painter, concept artist and illustrator currently living 
and working in cracow. his presence on the professional art market can be traced 
back to 2002. long before discovering computer graphics, he began his artistic career 
on paper and canvas. he tries to combine classical motifs with modern design and 
interesting, original ideas. most importantly, he wants to create, to tell compelling stories 
and to show ordinary people and mundane situations in extraordinary surroundings. 
What inspires him the most is history, everyday life and paintings from the turn of the 
19th and 20th century.
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Smocznego!/Bon Dragetit!, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Grzegorz 
Rutkowski

gorzegorz rutkowski urodził się w zgorzelcu w 1988 r. jest ilustratorem  
i artystą koncepcyjnym. na media cyfrowe przeszedł w roku 2008, a od paru 
lat pracujący jako freelancer. był uczestnikiem wielu międzynarodowych pro-
jektów artystycznych. zajmuje sie tworzeniem ilustracji i konceptów do gier wy-
dawnictw takich jak: cD Projekt reD, ubisoft, Wizards of the coast, applibot, 
bigpoint, Fantasy Flight games, games Workshop.

grzegorz rutkowski is an illustrator and concept artist born in zgorzelec in 
1988. he has worked with digital media since 2008, freelancing for the last 
couple of years and contributing to many international art projects. he cre-
ates game illustrations and concept arts for publishers like cD Projekt reD, 
ubisoft, Wizards of the coast, applibot, bigpoint, Fantasy Flight games and 
games Workshop.



51

Baza/Headquarters, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Artur  
Sadłos

artur sadłos (ur.1983 r.) jest artystą koncepcyjnym, ilustratorem i art directorem. 
od ponad dekady pracuje w branży gier wideo i filmowej. na liście jego pra-
codawców znajduje się m.in. techland, ars thanea, Platige image i Framestore. 
W jego portfolio pojawiają się tytuły takie jak "Wiedźmin", "Dead island", "call 
of juarez", "For honor", "halo 5", "total War: Warhammer", "ryse" oraz wiele 
innych. Poza komercyjnymi projektami, rozwija swoje prywatne serie. najważ-
niejszą jest "conceptverse" - tajemniczy świat i historie powstające systematycz-
nie od ponad 3 lat.

artur sadłos (born in 1983) is a concept artist, illustrator and art director. he 
has been working in the video games and film industries for over a decade. his 
employers include techland, ars thanea, Platige image, Framestore and others. 
he worked on “the Witcher”, “Dead island”, “call of juarez”, “For honor”, 
“halo 5”, “total War: Warhammer”, “ryse” and many more titles. aside from 
commercial projects, he also develops his private collections. the most important 
series among them is conceptverse, a world full of stories and mysteries systema-
tically expanded for the last 3 years.
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Wakacje/Vacation, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Michał 
Sawtyruk

michał sawtyruk urodził się w siedlcach w 1988 r. jest rysownikiem i ilustra-
torem, obecnie mieszkającym w Warszawie. W wolnych chwilach tworzy wła-
sne malowidła i jeździ na deskorolce. od kilku lat zajmuje się stroną wizualną  
w przemyśle reklam i gier. W swojej karierze brał udział w projektach między 
innymi dla Platige image, televisor, axis animation, aljazeera media network, 
czy sehsucht. na swoim koncie ma kilka mniejszych publikacji, w tym 8 części 
książki "Digital art masters".

michał sawtyruk is an illustrator and drawer born in siedlce in 1988, currently 
living in Warsaw. in his free time he likes creating his own paintings and skatebo-
arding. For the last few years he has worked as a visual artist in advertising and 
game industries. in his career, he worked on projects for Platige image, televisor, 
axis animation, al-jazeera media network, sehsucht and others. his achieve-
ments also include a number of minor publications, such as 8 issues of “Digital 
art masters” book.
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Znalezisko/Find, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Maciej  
Sidorowicz

maciej sidorowicz urodził się w 1983 roku w Warszawie. jest rysow-
nikiem i ilustratorem. Po ukończeniu studiów na uczelni znajdującej się 
najbliżej jego miejsca zamieszkania zrozumiał, że zarządzanie sportem 
i rekreacją nie jest jego życiową drogą. malowaniem czegoś innego niż 
graffiti zainteresował się w 2008 roku i od tamtego czasu poszerza swoje 
artystyczne horyzonty. od dwóch lat tworzy na potrzeby reklamy. W wol-
nych chwilach zajmuje się własnymi projektami.

maciej sidorowicz is an illustrator and drawer born in Warsaw in 1983. 
having graduated from the university closest to where he lived, he reflec-
ted that sports and recreation management was not how he should spend 
his life. apart from graffiti, he got interested in painting in 2008 and has 
been broadening his artistic horizons ever since. his art has been used 
in advertisement for the last 2 years. in his free time he works on his own 
projects.
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Historie Lisa/Stories of The Fox, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Łukasz 
Sienkiewicz

urodził się w roku 1991. sztuką interesował się od najmłodszych lat. studio-
wał architekturę na Politechnice gdańskiej, lecz porzucił ten kierunek z chęci 
rozwoju swojej pasji do rysowania. W pracy zajmuje się ilustracjami, grafi-
kami promocyjnymi i mattepaintingiem przy grach wideo i filmach. aktualnie 
pracuje w firmie techland. inspiruje się sztuką dawnych mistrzów, takich jak 
albert bierstadt, David Friedrich, czy toulouse-loutrec. Wolne chwile spędza 
nad tworzeniem własnych projektów oraz na uczeniu się nowych narzędzi  
i technik.

Łukasz sienkiewicz was born in 1991 and showed a great interest in art since 
early childhood. he studied architecture at the technical university of gdańsk, 
but he dropped that faculty in favour of developing his passion for drawing. 
he works with illustrations, promotional graphics and mattepainting in video 
games and film. he currently works for techland. he draws inspiration from 
the art of the masters of old, such as albert bierstadt, David Friedrich or toulo-
use-loutrec. he spends his free time creating his own projects and learning to 
use new tools and techniques.
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Sebastian 
Skrobol

sebastian skrobol (ur. 1987 r.) to wrocławski 
twórca komiksowy. był wielokrotnie wyróż-
niony w festiwalowych konkursach za swoje 
krótkie formy komiksowe. jego prace publiko-
wane były w różnych katalogach, albumach 
zbiorczych i antologiach. zawodowo pracuje 
jako ilustrator i grafik - głównie na potrzeby 
gier. jest autorem komiksu “Quiet little me-
lody. a simple fairytale” i aktualnie kończy 
pracę nad drugą książką.

sebastian skrobol (born in 1987) is a comic 
artist from Wrocław repeatedly distinguished 
for his short form comics in numerous festival 
competitions. his works have been published 
in various catalogues, compilation albums 
and anthologies. Professionally, he is an illu-
strator and graphic designer working mainly 
on games. he is the author of “Quiet little 
melody. a simple fairytale” comic and is cur-
rently finishing a second book.

 Tygrysia Szczęka/Tiger's Jaw, 2013 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Michał 
Sowa

Niespodziewany Gość/Unexpected Visitor, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana 
ołówkiem, nakład 1/20

urodzony na Pomorzu w 1991. zafascyno-
wany sztuką i grami komputerowymi od kiedy 
pamięta. swoją przygodę z grafiką koncep-
cyjną i ilustracjami zaczął niedawno, tworząc 
swoją pierwszą grę na komórki wraz ze swo-
im bratem. od tego czasu ciągle się rozwija  
i rozszerza swoje horyzonty.

born in Pomerania in 1991, michał sowa has 
been fascinated with art and video games for 
as long as he can remember. he began his 
adventure with concept art and illustration not 
long ago, when he created his first mobile 
game together with his brother. since then he 
has been constantly developing his skills and 
horizons.
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Marcin  
Warzecha

marcin Warzecha urodził się w 1989 roku. 
jest niezależnym ilustratorem i artystą kon-
cepcyjnym. Przygodę z rysunkiem rozpoczął 
na studiach architektonicznych. malarstwem 
cyfrowym zawodowo zajmuje się od 2013 
roku. tworzy ilustracje do książek dla dzieci 
i okładki do książek oraz na potrzeby rekla-
my oraz gier. W wolnych chwilach uwielbia 
sięgać po ołówek i studiować postać ludzką 
oraz jej ruch i anatomię. 

marcin Warzecha is a freelance illustrator 
and concept artist born in 1989. he started 
his adventure with drawing while studying 
architecture. he works in professional digital 
painting since 2013. he creates illustrations 
for children's books, book covers, advertising 
and games. in his free time he loves to reach 
for a pencil and study human form, movement 
and anatomy.

 Znajdywacz/Finder, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Lodowy Smok/Ice Dragon, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Sonia  
Wiśniewska

sonia Wiśniewska urodziła się w roku 1988 w częstochowie. jest absolwent-
ką częstochowskiego liceum Plastycznego, Warszawskiego asP i PjWstk.  
z wykształcenia jest grafikiem, koncept artystą i animatorem, natomiast jej 
pasją jest pisanie powieści fantasy. z zamiłowaniem projektuje swoich boha-
terów oraz ich światy. zadebiutowała powieścią „miasto nieśmiertelnych” 
i planuje wydać kolejne powieści, które ukrywa w szufladzie. sztuka, którą 
stara się ujarzmić jest obecnie komiks…

sonia Wiśniewska, born in 1988 in częstochowa, is a graduate of art high 
school in częstochowa, the academy of Fine arts in Warsaw and the Polish
-japanese academy of information technology. a graphic designer, concept 
artist and animator by education, she has a passion for writing fantasy novels. 
she loves to design her heroes and their worlds. her literary debut was “the 
city of immortals” and she is planning to publish more novels that for now 
dwell in her drawers. currently, she is also striving to tame the art of comics...
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Śmierdzi/Stinks, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Rafał  
Wojtunik

urodzony w 1980 r. rafał Wojtunik mówi  
o sobie, jako o zależnym (od nastroju i do-
staw cukru) koncept artyście, ilustratorze, art 
directorze i okazyjnie reżyserze. Dodaje też, 
że jest absolwent niczego i po prostu współ-
tworzył za dużo reklam w Platige image. 
znany jest głównie z prac stworzonych do 
krótkiego metrażu pt. "sztuka spadania".

born in 1980, rafał Wojtunik calls himself  
a dependent (on mood and sugar supply) 
concept artist, illustrator, art director and, oc-
casionally, a film director. he also adds that 
he graduated in nothing and just worked on 
too many Platige image advertising campa-
igns. he is mainly known for his work on the 
“Fallen art” short animation.
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Darek  
Zabrocki

Darek zabrocki – 25-letni artysta koncepcyjny i ilustrator z gdańska.
W 2007 roku z tradycyjnych mediów przeszedł w pełni na media cyfrowe  
i zaczął zajmować się tym profesjonalnie. uwielbia podejmować się nowych 
wyzwań i testować coraz to nowsze techniki. co więcej, nigdy nie przestaje 
szukać oraz uczyć się nowych rzeczy co dostarcza mu nieskończonych pokła-
dów motywacji. spośród długiej listy klientów dla których pracował, można 
wymienić m.in.: blur, ubisoft, sony, sega, creative assembly, Wizards of the 
coast and 20th century Fox.Pracował nad takimi projektami jak: assassin’s 
creed, total War, rigs (Ps4), sid meier’s: starships oraz wiele innych.

Między Chmurami/Through the clouds, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20

Darek zabrocki – 25 years old concept artist and illustrator from gdansk, 
Poland. in 2007, he switched from traditional techniques to digital painting 
and began dealing with it professionally. he loves facing new challenges 
and trying new techniques. Furthermore, he never stops exploring and le-
arning new stuff that keeps him motivated. his clients list include companies 
like:  blur, ubisoft, sony, sega, creative assembly, Wizards of the coast and 
20th century Fox. he worked on projects such as: assassin’s creed, total 
War, rigs (Ps4), sid meier’s: starships and many others.
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Mathias  
Zamęcki

mathias zamęcki (ur. 1991 r.) jest koncept ar-
tystą, ilustratorem i mattepainterem. ukończył 
ii edycję Drimagine w nowym sączu. jak 
sam mówi, jest rozdarty pomiędzy grafiką 
2D i 3D, więc stara się łączyć te dwa światy  
w swoich koncepcyjnych projektach. zajmuje 
się tworzeniem concept artów do gier kompu-
terowych oraz reklam, współpracując między 
innymi z Platige image, juice, Paizo, blur stu-
dio, Psyop i cD Projektem.

mathias zamęcki (born in 1991) is a concept 
artist, illustrator and mattepainter. he comple-
ted the 2nd edition of Drimagine in nowy 
sącz. he likes to say he is torn between 2D 
and 3D graphics and thus tries to combine 
these two worlds in his concept projects. he 
creates video game and advertising concept 
arts, working for Platige image, juice, Paizo, 
blur studio, Psyop, cD Projekt and others.

Bracia Broni/Brothers in Arms, 2014 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 40 x 30 cm (kompozycja), 50 x 40 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Tomasz  
Zarucki

tomasz zarucki (ur. 1990) pochodzi z Warszawy. jest koncept artystą oraz ilu-
stratorem, tworzącym grafikę do gier i animacji. malarstwem i rysunkiem zafa-
scynował się już w dzieciństwie i od tego czasu konsekwentnie poszerza swoje 
umiejętności, chociażby o malarstwo cyfrowe, czy grafikę 3D. W wolnym czasie 
eksperymentuje, łącząc różnorodne techniki i media.

tomasz zarucki (born in 1990) is a concept artist and illustrator from Warsaw 
creating video games cgi and animation. Painting and drawing fascinated him 
since childhood and he systematically expanded his skills by learning digital pa-
inting and 3D graphics. in his free time he likes to experiment, mixing techniques 
and media.

Motywacje/Motivations, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Katarzyna 
Zielińska

katarzyna zielińska urodziła się w roku 1990. jest niezależną ilustratorką  
i artystką koncepcyjną. już od najmłdoszych lat fascynowała się rysunkiem  
i fantastyką. ukończyła studia architektoniczne, chociaż już w czasie pobytu 
na uczelni wiedziała, że swoją przyszłość chce związać z tworzeniem gier 
i ilustracją. W swojej pracy wykorzystuje zarówno oprogramowanie 2D, jak 
i 3D. zdobyła na przykład pierwsze miejsce w konkursie ilustratorskim grim 
Fandango organizowanym przez serwis gog.com. jedna z jej prac wyko-
nanych dla niezależnej gry "scamper" została opublikowana w magazynie 
cD-action.

katarzyna zielińska (born in 1990) is a freelance illustrator and concept 
artist born in 1990. she was fascinated with drawing and fantasy since early 
childhood. she graduated in architecture, although she already knew she 
would rather tie her future with illustration and game design. she works with 
both 2D and 3D software. she was awarded 1st place in gog.com's grim 
Fandango illustration contest. one of her works created for an indie game 
“scamper” was published in cD-action magazine.

Kapitan Spektakularny/Captain Spectacular, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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Gracjana 
Zieliska

gracjana zieliska (ur. w 1983 r.) jest ilustratorką, koncept artystką i grafi-
kiem 2D. od 2011 współtworzy małe indie studio moacube. W wolnych 
chwilach pracuje nad własnymi, mocno stylizowanymi projektami gry 2D  
i serią komiksów. tworzy zarówno cyfrowo, jak i tradycyjnie, w zależności 
od potrzeb i humoru. Współpracowała m.in. z ballistic Publishing, corel, ar-
tifex mundi, FFg, harper Design, ilex Press i 2D artist magazine. jak sama 
mówi, wciąż planuje zostać artystką kiedy dorośnie...

gracjana zieliska (born in 1983) is an illustrator, concept artist and 2D graphic 
designer. in 2011 she co-founded a small indie studio moacube. in her free 
time she works on her own highly stylised 2D game project and a series of comic 
books. she creates using both digital and traditional media, depending on her 
mood and needs. she collaborated with ballistic Publishing, corel, artifex mundi, 
Fantasy Flight games, harper Design, ilex Press, 2D artist magazine and others. 
she likes to say that still wants to become an artist when she grows up...

Saccharine, 2016 | adobe Photoshop, wydruk giclée, papier, 30 x 40 cm (kompozycja), 40 x 50 cm (arkusz) | sygn. i opisana ołówkiem, nakład 1/20
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