
Trienále insitného umenia a art brut 
poľsko-slovenského pohraničia

Edwarda Sutora

Wystawa 
pokonkursowa 

Výstava 
súťažných prác

Nowy Targ 2018

Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut 
Pogranicza Polsko-Słowackiego
im. Edwarda Sutora



© Copyright by Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu

Wydawca Editor: Związek Euroregion „Tatry” 
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ 
tel.+48 18 266 99 81
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Autorzy tekstów  Autori textov: Grażyna Borowik-Pieniek, Sebastian Kaczmarski, Beata Kuviková, Ewa Mazur
Tłumaczenie  Preklad: Vlasta Juchniewiczová
Korekta  Korektúra:  Martina Kovalčíková, Elżbieta Stawarska
Fotografie  Fotografie: Kazimierz Gajewski
Aranżacja wystawy  Inštalácia výstavy: Marcin Ozorowski
Opracowanie graficzne  Grafická úprava: Kazimierz Gajewski
Przygotowanie do druku i druk  Príprava do tlače a tlač:  Art-Foto-Desing Studio Kazimierz Gajewski

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponosi Związek Euroregion „Tatry” i nie może ona być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Unii Europejskiej. 
Egzemplarz bezpłatny

Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesie Zväzok Euroregión Tatry a v nijakom prípade nemôže byť stotožnený s oficiálnym 
stanoviskom Európskej únie.
Bezplatný exemplár

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Publikácia spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho  rozpočtu v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

ISBN:  978-83-939249-7-4

Nowy Targ 2018



3

Autentyczność Autentickosť
Twórczość samorodna, ze względu na krzyżujące się obszary 

klasyfikacji i zakresów teoretycznych analiz, nie poddaje się jed-
noznacznej definicji. Od czasów Jeana Dubuffeta, wybitnego fran-
cuskiego malarza i rzeźbiarza, autora terminu art brut, pojawiło się 
sporo nazw, które mają zastąpić bądź poszerzyć pole semantyczne 
zjawiska „sztuki surowej”, takich jak m.in.: sztuka prymitywna, naiw-
na, sztuka inna, outsider art, Visionary Art, Self- taught art, art hors 
-les- normes, art Singulier. Jednak pozbawione wyrazistości i ustala-
ne intuicyjnie granice tej twórczości wciąż budzą wiele wątpliwości. 
Z pewnością nie jest to sztuka ani ludowa, ani akademicka. Zdarza 
się, że zaskakuje nas artyzmem równym sztuce profesjonalnej przy 
całkowitym braku profesjonalnych kwalifikacji twórcy. Wyrasta na 
peryferiach oficjalnej kultury, bywa formalnie zaskakująca i tre-
ściowo zagadkowa, intryguje, porusza do głębi, wyzwala emocje 
zarówno te pozytywne, jak i negatywne. 

Twórcy, o których mowa, pozostają wolni od presji elitarności, 
artystycznych strategii i estetycznych idei. Wyobcowani z rzeczy-
wistości, uchylają drzwi do swego świata, tworząc obrazy-rebusy, 
które widz stara się rozwikłać, pokonując meandry symbolicznych 
kamuflaży. Ogląd świata oczami artysty, próba zrozumienia po-
wodów deformacji, odejścia od fotograficznej precyzji kształtów 
i kolorów, i wszystkich tego konsekwencji, skłania do refleksji nad 
istotą tworzenia, która, aczkolwiek nie do końca jasna, jest przecież 
immanentną cechą człowieka i nie zależy od sprawności umysło-
wej. Gdzie szukać klucza do recepcji prac, których surowa prostota 
i niedobór obserwacji rzeczywistości wskazują na inny porządek 
estetyczny? Wszak oglądając dzieła sztuki zwykliśmy korygować je 
przez rozum zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniami i upodo-
baniami. Jest jeszcze jednak talent, ponadprzeciętne uzdolnienie, 
które może celować w inne wartości niż te, na które jesteśmy przy-
gotowani. 

Uczestnicy konkursu twórczości artystów amatorów z kręgu 
sztuki naiwnej i art brut, organizowanego w ramach Triennale Sztu-
ki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda 
Sutora, jak i obserwatorzy tego wydarzenia, mogą oczekiwać uza-
sadnień werdyktu jury, mogą chcieć wiedzieć, jakimi kierowano się 
kryteriami oceniając i kwalifikując prace do nagród i wystawy. Trze-
ba pamiętać, że w procesie widzenia biorą udział nie tylko oczy, ale 
również wiedza o tym, na co patrzymy, doświadczenia, przeżycia, 
emocje, a nawet słowa, którymi nazywamy postrzegany świat. 

Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, gdy niemożli-
wa jest jedna obiektywna hierarchia wartości, wymaga odwołania 
się do wartości najistotniejszej – autentyzmu. Autentyczne zna-
czy tyle co prawdziwe, szczere, oryginalne, w przeciwieństwie do 
tego, co wtórne, zapożyczone, naśladowcze, zwodnicze, fałszywe, 
epigońskie. Autentyczność kojarzymy z przekraczaniem granic, 
z wynalazczością, z ryzykiem. Być autentycznym w sztuce znaczy 
być wolnym i niezależnym. Nieautentyczność wiążemy z preten-
sjonalnością, imitacją, falsyfikatem, rekonstrukcją, kopią, z powta-
rzaniem wcześniej wypracowanych wzorów. Naśladownictwo nie 
ma przecież wartości dzieła oryginalnego, autentycznego, jest 
zwyczajnie kiczowate. 

Samorodá tvorba vzhľadom na prelínajúce sa oblasti klasi-
fikácie a rozsah teoretických analýz nepodlieha jednoznačnej de-
finícii. Od čias významného francúzskeho maliara a sochára Jeana 
Dubuffeta, autora termínu art brut, sa objavilo množstvo pome-
novaní, ktoré mali nahradiť alebo rozšíriť sémantické pole javu 
„surové umenie“, napríklad primitívne umenie, naivné umenie, iné 
umenie, outsider art, Visionary Art, Self- taught art, art hors -les- 
normes, art Singulier. Hranice tejto tvorby pozbavené zreteľnosti 
a určované intuitívne však neustále vzbudzujú veľa pochybností. 
Určite to nie je ani ľudové, ani akademické umenie. Stáva sa, že nás 
zaskakuje umeleckosťou zodpovedajúcou profesionálnemu ume-
niu, ale s úplnou absenciou profesionálnych kvalifikácií tvorcu. 
Vyrastá na perifériách oficiálnej kultúry, býva formálne zaskakujú-
ce a obsahovo záhadné, nadchýna, preniká do hĺbky a vzbudzuje 
emócie rovnako pozitívne, ako aj negatívne.

Tvorcovia, o ktorých hovoríme, sú oslobodení od nátlaku elit-
nosti, umeleckých stratégií a estetických ideí. Vyhostení z bežného 
života pootvárajú dvere do svojho sveta tvorením obrazov-rébu-
sov, ktoré sa divák snaží vyriešiť prekonaním meandrov symbo-
lických kamufláží. Videnie sveta očami umelca, snaha pochopiť 
príčiny deformácie, odklon od fotografickej precíznosti tvarov 
a farieb, ako aj všetkých konzekvencií z toho plynúcich, nás vedie 
k zamysleniu nad podstatou tvorby, ktorá aj keď nie je úplne ja-
sná, je predsa len imanentnou vlastnosťou človeka a nie je závislá 
od mentálnej dispozície. Kde hľadať kľúč k recepcii prác, ktorých 
surová jednoduchosť a nedostatok pozorovania reality poukazujú 
na iný estetický poriadok? Pri sledovaní umeleckého diela sme 
zvyknutí korigovať ho rozumom v súlade s vlastnými poznatkami, 
skúsenosťami a tým, čo sa nám páči. Je tu však ešte talent, nad-
priemerné nadanie, ktoré môže byť zamerané na iné hodnoty ako 
tie, na ktoré sme pripravení.

Účastníci súťaže tvorivosti amatérskych umelcov z okruhu in-
sitného umenia a art brut, zorganizovaného v rámci Trienále na-
ivného umenia a umenia art brut poľsko-slovenského pohraničia 
Edwarda Sutora, ako aj pozorovatelia tohto podujatia očakávajú 
zdôvodnenie rozhodnutia poroty, chcú vedieť, akými kritériami sa 
riadila pri hodnotení a výbere prác. Nesmieme zabúdať, že do pro-
cesu videnia nie sú zapojené len oči, ale aj poznatky a vedomosti 
o tom, na čo sa pozeráme, skúsenosti, zážitky, emócie a dokonca 
aj slová, ktorými nazývame vnímaný svet.

Ak nie je možné použiť jednu objektívnu hierarchiu hodnôt, 
rozhodovanie a  výber si vyžadujú odvolať sa na najdôležitejšiu 
hodnotu – autentickosť. Autentické znamená také, ktoré je prav-
divé, úprimné, originálne, v  opozícii k tomu, čo je druhotné, 
prevzaté, imitujúce, zavádzajúce, falošné a  epigónske. Autentic-
kosť sa nám spája s prekročením hraníc, s vynaliezavosťou, s rizi-
kom. Byť autentický v umení znamená byť slobodný a nezávislý. 
Neautentickosť spájame s afektovanosťou, imitáciou, falzifikátom, 
rekonštrukciou, kópiou a opakovaním už vypracovaných vzorov. 
Napodobňovanie predsa nemá hodnotu originálneho, autentic-
kého diela, je jednoducho gýčovité.
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 Pewne rozwiązania w sztuce wydają się ponadczasowe. Przez 
swą lapidarność dotykają istoty zjawisk, w zwięzłej formie prze-
kazują treści ważkie dla gatunku ludzkiego. Nieobrosłe konwen-
cjami, odarte z  obowiązujących mód i blichtru, potrafią przeko-
nująco, bez względu na różnice pokoleniowe, kulturowe, religijne, 
ekonomiczne i inne, obiektywizować otaczającą rzeczywistość. 
Człowiek nadaje sens obrazom poprzez bagaż osobistych do-
świadczeń. Spoglądając na świat dokonuje wyboru takich dzieł, 
które wydają mu się piękne bądź intrygujące. Nie wszystko w tej 
twórczości można logicznie wyjaśnić, jakaś część pozostanie ta-
jemnicza i nieprzenikniona, zaskakując nieprawdopodobieństwa-
mi form i kolorów zaczerpniętych ze świata zewnętrznego, mocno 
przefiltrowanego przez to, co w środku. 

Jury powołane przez Dyrektora Biura Związku Euroregion „Ta-
try” w Nowym Targu pracowało w składzie:

Przewodnicząca: prof. Grażyna Borowik-Pieniek, Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki

Wiceprzewodnicząca: Beata Kuviková, Liptowski Dom Kultury 
w Liptowskim Mikulaszu

Członkowie: Antoni Nowak, kolekcjoner sztuki naiwnej i art 
brut, Anna Dziubas, Galeria Sztuki BWA „Jatki” w Nowym Targu, 
Carmen Kováčová, Galeria u anjela w Kieżmarku

W dniu 7 listopada 2017 r., w pierwszym etapie oceny prac, 
jury zakwalifikowało do konkursu 77 prac zgłoszonych przez 48 
uczestników, w tym 38 z Polski i 10 ze Słowacji. 

Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 r. jury podjęło decyzję 
o zaprezentowaniu na wystawie pokonkursowej wszystkich za-
kwalifikowanych w pierwszym etapie prac, jak również postano-
wiło przyznać trzy nagrody:

I nagroda dla Rasťa Friča za obrazy: Zachraňujuci i Niekde
Nagrodę przyznano jednogłośnie. Członków jury urzekła 

w prezentowanych obrazach osobista interpretacja przeżywane-
go świata, ekspresja wyrazu, ciekawa gama kolorystyczna i sur-
realistyczna atmosfera kompozycji. Jury nie ma wątpliwości, że 
autor jest osobą niezwykle utalentowaną, a przedstawione prace 
w swoim wyrazie są autentyczne, sugestywne i oryginalne. Ma-
larstwo Rasťa Friča dowodzi twórczej pasji autora, jego ciągłego 
zaangażowania w proces realizacyjny, dlatego postanowiono, że 
nagroda w formie wystawy indywidualnej i towarzyszący jej kata-
log będą najlepszą formą upublicznienia dorobku artysty, zazna-
jomienia widzów z jego interesującymi realizacjami. 

II nagroda dla Agaty Rachwał za obraz Postacie 
Jury ujęła autentyczna, bezpośrednia i wzruszająca forma 

przedstawień sylwetki człowieka. Niezakłamane, indywidualne 
potraktowanie postaci ludzkiej ukazuje talent plastyczny autorki, 
a sposób korzystania ze środków malarskich każą docenić jej wraż-
liwość kolorystyczną. Na uwagę zasługuje sposób eksponowania 
kompozycji. Podzielenie obrazu czterema białymi kasetonami, 
w których zamknięte zostały portrety, pozwala na kontemplowa-
nie każdego z nich indywidualnie bądź we wzajemnych relacjach. 

V  umení sa isté riešenia zdajú byť nadčasové. Svojou vý-
stižnosťou sa dotýkajú podstaty javov a  stručne informujú 
o veciach dôležitých pre celé ľudstvo. Nezaobalené do konven-
cií, pozbavené záväzných módnych trendov a  pozlátka, dokážu 
presvedčivo objektivizovať okolitý svet bez ohľadu na generačné, 
kultúrne, náboženské, ekonomické alebo iné rozdiely. Človek dáva 
zmysel obrazom prostredníctvom komplexu vlastných skúseností. 
Hľadiac na svet si vyberá také diela, ktoré sa mu zdajú byť krásne 
alebo frapujúce. Nie všetko sa dá v tejto tvorivosti logicky vysve-
tliť. Istá jej časť zostane aj naďalej tajomná a  nepreniknuteľná, 
zaskakujúca nepravdepodobnosťou foriem a  farieb prevzatých 
z vonkajšieho sveta silno prefiltrovaného tým, čo je v prostriedku.

Porota menovaná riaditeľom Kancelárie Zväzku Euroregión Ta-
try v Nowom Targu pracovala v zložení:

Predsedníčka: prof. Grażyna Borowik-Pieniek, Pedagogická 
univerzita v Krakove, Fakulta umenia

Podpredsedníčka: Beáta Kuviková, Liptovský dom kultúry v 
Liptovskom Mikuláši

Členovia: Antoni Nowak, zberateľ insitného umenia a art brut, 
Anna Dziubas, Galéria umenia BWA Jatki v Nowom Targu, Carmen 
Kováčová, Galéria u anjela v Kežmarku

V  prvej etape 7. novembra 2017 porota vybrala do súťaže 
77 prác, ktoré prihlásilo 48 účastníkov, z toho 38 z Poľska a 10 zo 
Slovenska.

Na zasadnutí 4. januára 2018 sa porota rozhodla prezentovať 
na výstave všetky práce, ktoré vybrala v I. etape, a udeliť tri ceny:

I. cenu získal Rasťo Frič za obrazy: Zachraňujúci, Niekde
Cena bola udelená jednohlasne. Členov poroty v  prezento-

vaných obrazoch nadchla osobná interpretácia prežívaného 
sveta, expresivita výrazu, zaujímavá farebná škála a surrealistická 
atmosféra kompozície. Porota nepochybuje, že autor je neobyčaj-
ne nadaný a  prezentované práce sú svojím výrazom autentické, 
sugestívne a  originálne. Maliarstvo Rasťa Friča dokazuje tvorivú 
zanietenosť autora a jeho neustálu aktívnu účasť na realizačnom 
procese. Preto porota uznala, že ocenenie formou individuálnej 
výstavy s katalógom bude najlepším spôsobom zverejnenia umel-
covej tvorby a oboznámenia divákov s jeho zaujímavými kompo-
zíciami.

II. cenu získala Agata Rachwał za obraz Postavy
Porotu zaujala autentická, priama a vzrušujúca forma predsta-

venia ľudských postáv. Neklamný, individuálny prístup k človeku 
poukazuje na výtvarný talent autorky a  spôsob, akým využíva 
maliarske prostriedky, zasa nakazuje doceniť jej zmysel pre farby. 
Zvláštnu pozornosť si zasluhuje spôsob exponovania kompozície. 
Rozdelenie obrazu štyrmi bielymi kazetami, v ktorých sú uzavreté 
portréty, umožňuje pozorovať každý z  nich osobitne alebo vo 
vzájomných vzťahoch. 
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III nagroda ex aequo 
dla Adama Chrynia za obrazy: Na ryby, Widok zza okna 
oraz dla Łukasza Haducha za obraz Jesienne liście
Jury postanowiło przyznać dwie nagrody trzecie ww. artystom, 

ponieważ ich prace znakomicie się równoważą i wzajemnie uzu-
pełniają. Zarówno w pracach Adama Chrynia, jak i w pracy Łuka-
sza Haducha zauważalne jest bardzo indywidualne potraktowanie 
tematu, syntetyczne i zrytmizowane ujęcie form, interesujące roz-
strzygnięcia kolorystyczne. Obaj twórcy wspaniale wykorzystali 
płaszczyznę podobrazia do przedstawienia swoich kompozycji.

Ponadto jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną Józe-
fowi Tarnawskiemu, którego prace: Koparko - spycharka, Traktor 
z przyczepą i Czołg zostały zakwalifikowane na wystawę pokon-
kursową. Jury urzekła zadziwiająca wyobraźnia twórcy, poczucie 
humoru, umiejętność łączenia różnorodnych materiałów kolażo-
wych w zaskakujące formy rzeźb - zabawek opracowanych w naj-
drobniejszych detalach. 

Podkreślając rozmaitość użytych przez twórców technik i zróż-
nicowane sposoby interpretacji, ekspresję i dynamikę przedstawia-
nych tematów jury postanowiło wyróżnić następujących autorów: 

 
Annę Demianiuk za obraz: Piękny rysunek,
Jana Mikę za rzeźby: Pieta, Ucieczka do Egiptu
Juliana Klamerusa za rzeźbę: Góralski Znak II
Martę Fonferek za obrazy: Maska, Afrykański Sen
Renatę Zarembę za obrazy: Moje gospodarstwo, Żniwa
Zofię Guzikiewicz za obrazy: Na zajęciach, Układanie puzli
Anielę Stanek za obraz: Dawno temu w Nowym Targu
Stanisława Kozika za obraz: Św. Franciszek
Mikuláša Majerčiaka za rzeźby: Venuša 1, Venuša, Žena
Miroslava Potomę za obraz: Pred obedom
Andreę Jármayovą za obrazy: Cirkus, Prízrak nevyhnutností

Jury wyraziło ogromne uznanie dla inicjatywy konkursu Trien-
nale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego 
im.  Edwarda Sutora organizowanego w stulecie urodzin wybit-
nego nowotarskiego artysty - patrona konkursu. Dzięki poprzed-
nim edycjom, biennale wypracowało już swoją markę, docenianą 
pozycję wśród znawców i miłośników sztuki, dlatego ten rodzaj 
artystycznych spotkań, wyłaniających nowe, ciekawe zjawiska, 
osobowości i talenty należy ze wszech miar kontynuować. Dzięki 
realizacji biennale Edward Sutor jest rozpoznawalnym i wysoko 
cenionym twórcą tak w Polsce, jak i poza jej granicami. 

 Grażyna Borowik-Pieniek
Przewodnicząca jury

III. cenu získali ex aequo
Adam Chryń za obrazy: Na ryby, Pohľad spoza okna
a Łukasz Haduch za obraz Jesenné lístie
Porota sa rozhodla udeliť dve tretie ceny, pretože práce uve-

dených autorov tvoria určitú protiváhu a výborne sa  navzájom 
dopĺňajú. V prácach Adama Chryńa, ako aj v práci Łukasza Hadu-
cha je viditeľný silný individuálny prístup k téme, syntetické a zryt-
mizované zobrazenie formy a zaujímavé farebné riešenie. Obaja 
tvorcovia vynikajúco využili na predstavenie svojich kompozícií 
plochu podkladu. 

Porota sa okrem toho rozhodla udeliť Zvláštne ocenenie Jó-
zefovi Tarnawskému, ktorého práce: Buldozér s  bagrom, Traktor 
s  vlečkou a  Tank boli vybraté na výstavu. Očarila ju neobyčajná 
obrazotvornosť autora, jeho zmysel pre humor, ako aj schopno-
sť spájať rôznorodé kolážové materiály do zaskakujúcich sochár-
skych foriem – hračiek spracovaných do najmenších detailov.

 

Porota sa rozhodla oceniť aj ďalších autorov za ich rôznorodosť 
techník, ako aj spôsob interpretácie, expresivitu a dynamiku pre-
zentovaných tém. Sú to:

Anna Demianiuk za obraz: Krásna kresba
Jan Mika za sochy: Pieta, Útek do Egypta
Julian Klamerus za sochu: Goralské znamenie II
Marta Fonferek za obrazy: Maska, Africký sen
Renata Zaremba za obrazy: Moje gazdovstvo, Žatva
Zofia Guzikiewicz za obrazy: Na aktivitách, Skladanie puzzlí
Aniela Stanek za obraz: Kedysi dávno v Nowym Targu
Stanisław Kozik za obraz: Sv. František
Mikuláš Majerčiak za sochy: Venuša 1, Venuša, Žena
Miroslav Potoma za obraz: Pred obedom
Andrea Jármayová za obrazy: Cirkus, Prízrak nevyhnutností

Porota vyjadrila obrovské uznanie súťaži Trienále insitného 
umenia a art brut poľsko-slovenského pohraničia Edwarda Sutora, 
ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti stého výročia významné-
ho nowotargského umelca, patróna súťaže. Vďaka predchádza-
júcim edíciám si bienále už vypracovalo svoju značku, cenenú 
medzi znalcami a milovníkmi umenia, preto treba v tomto druhu 
umeleckých stretnutí, ktoré objavujú nové zaujímavé osobnos-
ti a  talenty, určite pokračovať. Vďaka organizovaniu bienále sa 
Edward Sutor stal identifikovateľným a vysoko ceneným tvorcom 
nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. 

Grażyna Borowik-Pieniek
Predsedníčka poroty
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Rasťo Frič

Rasťo Frič (1970) vyrastal v Ružomberku. Počas základnej školy 
začal kresliť pod lavicou, ale táto vášeň u neho naplno prepukla až 
na Strednej priemyselnej škole strojníckej, kde neskôr študoval. V tej 
dobe sa začal tiež učiť hrať na gitare ako samouk. Ovplyvnili ho me-
talové kapely a grunge (Nirvana, Smashing Pumpkins…)

Po ukončení štúdia bol nezamestnaný a úplne sa začal venovať 
výtvarnej, hudobnej a dokonca aj literárnej tvorbe. (Jeho prvá kape-
la mala názov Zabriske Point). Po čase sa zamestnal ako hospodár 
a upratovač v špeciálnej základnej škole. V tomto období sa uňho za-
čali prejavovať zdravotné problémy, ktoré sa síce časom upravili, ale 
pracovný pomer musel i tak ukončiť. Opäť mal priestor pre vlastnú 
tvorbu. Rasťo má tri sestry a po smrti svojej mamičky žije sám a den-
ne tvorí. Okrem obrazov a komiksov vyrába originálne oštepy, kopi-
je, luky. Jedným z posledných Rasťových počinov je art brut projekt 
Moon Shoes Coming Soon. Spolu s kapelou, ktorej hudobný pod-
klad vytvárajú Martin Fábry (gitara) a Dušan Polák (zvuky objektov) 
tu Rasťo prezentuje svoje komiksové príbehy, ku ktorým sú naživo 
hrané a improvizované hudobné zložky.

Na verejnosti sa Rasťove obrazy prvýkrát objavili v roku 2013 na 
regionálnej výstave neprofesionálneho výtvarného umenia Jarný sa-
lón. V tom istom roku Liptovské kultúrne stredisko predstavilo Rasťo-
vu tvorbu vo svojich výstavných priestoroch na jeho prvej samostat-
nej a veľmi úspešnej výstave pod názvom Rasťo Frič – voľná tvorba. 
Tu Rasťo prezentoval bezmála 90 svojich obrazov.

… V Rasťových obrazoch dominuje expresionistická farebná škála. 
Motívmi je človek, často sám v meste, v bare, anjel zachraňujúci, sci fi by-
tosti, ktoré maľuje so surrealistickou symbolikou. Výjavy Rasťových ob-
razov evokujú možno strach, možno však nádej a vieru. Suverenita a sa-
mozrejmosť, s akou spája záhadné a trýznivé elementy obrazu, sa dá 
vo výpovedi porovnať s obrazmi označovanými ako magický realizmus. 
Všeobecný kľúč na rozlúštenie symboliky v jeho obrazoch nie je. Uplat-
ňuje sa tu surrealistický princíp narážok na nevedomé a potlačené…

Iný cyklus tém jeho obrazov ovplyvňuje hudba, atmosféra baru 
a výjavy, kde panuje intímna atmosféra interiéru a popíjajúce páry, 
s  pocitmi pominuteľnosti, scenérie mesta a človeka v ňom, často 
strateného, a znovu anjeli, ktorí zachraňujú a podnecujú ho k viere…

Beáta Kuviková
Podpredsedníčka poroty

Rasťo Frič (1970) wyrastał w Rużomberku. Podczas nauki w szkole pod-
stawowej zaczął ukradkiem rysować pod ławką, a ta pasja w pełni objawiła 
się dopiero w technikum mechanicznym, w którym kontynuował naukę. 
W tym czasie sam też zaczął uczyć się gry na gitarze. Pozostawał pod wpły-
wem zespołów metalowych i grunge (Nirvana, Smashing Pumpkins…)

Po ukończeniu nauki był bezrobotny i w pełni poświęcił się twórczo-
ści plastycznej, literackiej i muzycznej (jego pierwszy zespół nazywał 
się Zabriskie Point). Po pewnym czasie zatrudnił się w szkole podsta-
wowej specjalnej jako dozorca i sprzątacz. W tym okresie zaczęły nękać 
go problemy zdrowotne, które z czasem jednak minęły, ale z pracy i tak 
musiał odejść. Znowu miał czas na własną twórczość. Rasťo ma trzy sio-
stry, a po śmierci matki żyje sam i codziennie tworzy. Oprócz malowania 
obrazów i rysowania komiksów, wyrabia oryginalne łuki, oszczepy i ko-
pie. Jednym z jego ostatnich przedsięwzięć jest art brut projekt Moon 
Shoes Coming Soon. Wraz z zespołem we składzie: Martin Fábry (gitara) 
i Dušan Polák (dźwięki obiektów), zapewniającym podkład muzyczny, 
Rasťo swoje historie komiksowe prezentuje przy akompaniamencie 
muzyki na żywo, z elementami improwizacji.

Publicznie jego obrazy po raz pierwszy pojawiły się na regionalnej 
wystawie sztuki nieprofesjonalnej „Salon wiosenny 2013”. W tym samym 
roku Liptowski Ośrodek Kultury twórczość Rasťa przedstawił na pierw-
szej indywidualnej i cieszącej się bardzo dużym powodzeniem wysta-
wie pod tytułem „Rasťo Frič – twórczość swobodna”, na której znalazło 
się prawie 90 jego obrazów.

…W obrazach Rasťa dominuje ekspresjonistyczna skala kolorów. Moty-
wem jest człowiek, często sam w mieście, w barze, anioł stróż, istoty science 
fiction, które maluje z wykorzystaniem surrealistycznej symboliki. Sceny z jego 
obrazów ewokują może strach, ale może także nadzieję i wiarę. 

Swoboda i oczywistość, z jaką łączy elementy tajemnicze i przygnębia-
jące obrazu można w ich wymowie porównać z obrazami określanymi jako 
realizm magiczny. Do rozszyfrowania symboliki w jego obrazach nie ma jed-
nego klucza. Stosuje się tutaj surrealistyczną zasadę aluzji do niewiadomego 
i tłumionego…

Inny cykl tematów jego obrazów pozostaje pod wpływem muzyki, 
baru i scen, gdzie panuje intymna atmosfera wnętrza i popijające pary, 
z poczuciem przemijania, scenerie miasta i człowieka często w nim zagu-
bionego i znowu anioły, które go chronią i skłaniają do wiary…

Beáta Kuviková
Wiceprzewodnicząca jury
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Níekde, 2016, akryl, 64x35 cm

Zachraňujúci, 2016, akryl, 64x30 cm
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Agata Rachwał – ur. 05.02.1972 r. w Krośnie. Od urodzenia 
mieszka w powiecie brzozowskim w miejscowości Golcowa. Jej 
dom znajduje się w malowniczej okolicy, zwanej potocznie przy-
siółkiem Nowiny. Po ukończeniu szkoły podstawowej edukację 
kontynuowała w Iwoniczu Zdroju w zawodowej szkole o kierunku 
gastronomicznym. Nie podjęła jednak pracy w tym kierunku. Uro-
dziła dwoje dzieci. Kiedy przyszła choroba, ponownie zamieszkała 
w domu rodzinnym. Na miarę swoich możliwości pomagała w go-
spodarstwie, w wolnym czasie chętnie sięgała po robótki ręczne. 
Z ciekawością skorzystała z propozycji uczestnictwa w zajęciach te-
rapeutycznych - początkowo w WTZ w Starej Wsi, a obecnie w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Bliznem. Tu rozwija swoje 
umiejętności. Próbowała różnorodnych technik plastycznych, jed-
nak z największym zaangażowaniem realizuje się w rysunku i malar-
stwie. Jej prace posiadają własny, niepowtarzalny charakter. Najczę-
ściej rysuje kredkami ołówkowymi, tworząc sieć linii i rozedrganych 
kresek. Powstałe rysunki często łączy z farbami plakatowymi. W ten 
sposób powstaje obraz pełen transparentności kolorów i mnogo-
ści barw, któremu towarzyszy szczery i naiwny język wypowiedzi. 
W swoich pracach zazwyczaj przedstawia postacie ludzkie, które, 
jak twierdzi, przedstawiają jej dzieci, rodzinę, tęsknotę za tym, co 
było. Jej twórczość nacechowana jest dużym ładunkiem emocjo-
nalnym. Swoją pracę określa jako pewnego rodzaju „zauroczenie”. 
Stara się, by były dobre, „doskonałe.” Po ich ukończeniu odczuwa 
pewien niedosyt, uważa, że „mogło być lepiej”.

Prace pani Agaty pokazane zostały w ubiegłym roku podczas 
Przeglądu Twórczości Środowiskowych Domów Samopomocy 
w Tarnobrzegu. 

Sebastian Kaczmarski
Terapeuta

Agata Rachwał

Agata Rachwał sa narodila 5. 2. 1972 v Krosne a od narode-
nia býva v dedinke Golcowa v Brzozowskom okrese. Jej domov 
sa nachádza v  malebnej osade, hovorovo nazývanej Nowiny. Po 
ukončení základnej školy pokračovala vo vzdelávaní na Strednom 
odbornom učilišti v Iwoniczi Zdroji, v odbore gastronómia. V tejto 
profesii sa však nezamestnala. Narodili sa jej dve deti. Keď ochore-
la, opäť sa vrátila do rodičovského domu. Podľa svojich možností 
pomáhala na gazdovstve, vo voľnom čase rada siahala po ručných 
prácach. So záujmom privítala účasť v terapeutických dielňach, zo 
začiatku v  Stredisku pracovnej terapie v  Starej Wsi a  v  súčasnosti 
v Dome sociálnej starostlivosti v Bliznom, kde rozvíja svoje schop-
nosti. Vyskúšala rôzne výtvarné techniky, ale najviac ju zaujali 
kresba a  maľovanie. Jej práce majú vlastný, neopakovateľný cha-
rakter. Najčastejšie používa pastelky, ktorými  tvorí celú sieť línií 
a  rozkmitaných čiar. Vzniknuté kresby často spája  plagátovými 
farbami. Takto vznikajú pestrofarebné obrazy plné transparentných 
farieb, sprevádzané úprimným a  naivným jazykom výpovede. Vo 
svojich prácach obyčajne predstavuje ľudské postavy, ktoré podľa 
jej slov predstavujú jej deti, rodinu a clivotu za tým, čo už bolo. Jej 
tvorba sa vyznačuje silným emocionálnym nábojom. Svoju prácu 
charakterizuje ako Zvláštne omámenie. Snaží sa, aby obrazy boli 
dobré, až „dokonalé“. Po ich dokončení cíti určitý „deficit“, myslí si, 
že „mohli byť lepšie“. 

Práce pani Agaty boli prezentované minulý rok na Prehliadke 
tvorivosti Domov sociálnej starostlivosti v Tarnobrzegu. 

Sebastian Kaczmarski
Terapeut
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Łukasz Haduch
Łukasz Haduch - urodził się w 1985 roku w Brzozowie, gdzie miesz-

ka do dziś wraz z rodzicami. Po ukończeniu szkoły na poziomie pod-
stawowym, przez pewien czas przebywał w domu. Z powodu słabego 
zdrowia jedynym jego zajęciem było obserwowanie życia miejskie-
go zza okna. Z czasem zaczął malować to, co zaobserwował na ulicy. 
W 2002 roku zaczął uczęszczać na zajęcia plastyczne w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Do dziś w tej placówce tworzy coraz to nowe dzie-
ła. Wypracował swój własny styl, posługując się techniką malowania 
pastelą olejną. W swoim dorobku artystycznym ma trzy autorskie wy-
stawy, jest laureatem wielu konkursów plastycznych i malarskich na 
szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Jego prace znajdują 
się w  zbiorach miłośników i kolekcjonerów sztuki naiwnej. W autor-
skim katalogu Łukasza Piotr Klimek napisał: „Kiedy cztery ściany pokoju 
są jedyną scenografią twojego dzieciństwa, kiedy cały świat mija cię za 
oknem w nieodpowiedzialnych aluzjach wydarzeń i dźwięków, wyprawa 
za Siódmą Górę wiedzie do szkoły w  Brzozowie, a za Siódmym Morzem 
jest najbliższe miasteczko, wówczas zaczynasz śnić Sen o Wielkim Mieście. 
Są w nim samochody mogące pomieścić kilku milionerów na raz i garaże 
mogące pomieścić kilka takich samochodów. Plątaninę ulic i zakamarków 
przemierzają monstrualne ciężarówki i biedronkowate hatchbaki, parku-
jąc pod niebotycznymi wieżowcami i  ściśniętymi w pstrokatych stadach 
kamienicami. Upakowane w resorakowych pudełkach i pędzące po labi-
ryntach uliczek-ruchome symbole wolności. Blaszane anioły zwiastujące 
świat za szybą. Kolorowe obietnice Podróży w Nieznane. Autoportrety du-
szy stęsknionej za cywilizacją. Witamy w świecie niespełnionych marzeń 
Łukasza Haducha”. 

Ewa Mazur
Instruktor terapii zajęciowej

Łukasz Haduch sa narodil v roku 1985 v Brzozowe, kde dodnes žije 
u rodičov. Po ukončení základnej školy bol istý čas doma. Vzhľadom 
na chabé zdravie jeho jedinou činnosťou bolo pozorovanie mestského 
života z okna. Po určitom čase začal tieto pouličné výjavy maľovať. Od 
roku 2002 navštevuje stredisko pracovnej terapie – dielňu výtvarného 
umenia, kde neustále tvorí nové diela. Maľuje olejovými pastelkami, 
čím si vypracoval vlastný štýl. Vo svojom umeleckom živote má za se-
bou tri autorské výstavy, je laureátom mnohých celopoľských aj me-
dzinárodných výtvarných súťaží. Jeho práce sa nachádzajú v zbierkach 
milovníkov a zberateľov insitného umenia. Piotr Klimek v Lukaszovom 
autorskom katalógu napísal: „Keď sú štyri steny izby jedinou scénogra-
fiou tvojho detstva, keď ti celý svet plynie za oknom v  neadekvátnych 
alúziách na udalosti a zvuky, putovanie za „siedmu horu“ vedie do školy 
v Brzozowe a za „siedmou dolinou“ je najbližšie mestečko, vtedy začínaš 
snívať americký sen. Sú v ňom autá, do ktorých sa naraz zmestí niekoľko 
milionárov, ale aj garáže, do ktorých vojde až niekoľko takýchto áut. Po 
spleti ulíc a rôznych zákutí premávajú obrovské nákladné autá a lienko-
vité hatchbacky, alebo parkujú pri do neba sa týčiacich mrakodrapoch 
a  domčekoch zoskupených do farebných chumáčov. Sú ako pohyblivé 
symboly slobody obalené do pružinových krabičiek  náhliacich sa po 
labyrintoch uličiek. Plechoví anjeli zvestujúci svet za oknom. Farebné 
prísľuby cesty do neznáma. Autoportréty duše túžiacej po civilizácii. 
Vítame vo svete nesplnených túžob Łukasza Haducha.“ 

Ewa Mazur
inštruktorka pracovnej terapie Jesienne liście, 2017, kredka, farby plakatowe, 42x62 cm
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Adam Chryń

Adam Chryń - urodził się w 1992 roku, w małej miejscowości 
Golcowa w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Od urodzenia 
jest osobą nie w pełni sprawną intelektualnie i fizycznie, dlatego 
uczęszczał do szkoły specjalnej. Po ukończeniu szkoły, cztery lata 
temu rozpoczął rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sta-
rej Wsi. Postanowił tam uczęszczać na zajęcia pracowni plastycznej. 
Na co dzień chętnie pomaga ojcu w ogrodzie, a wolny czas spędza 
na rysowaniu i malowaniu. Podczas zajęć w pracowni plastycz-
nej doskonali swój talent. Ze względu na poczynione postępy, na 
dzisiaj można go uznać za początkującego artystę amatora. Prace 
Adama były prezentowane na kilku wystawach, między innymi 
w 2016 roku podczas finałowej wystawy 11 Ogólnopolskiego Kon-
kursu Malarskiego im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy.

Ewa Mazur
Instruktor terapii zajęciowej

Adam Chryń sa narodil v roku 1992 v malej dedinke Golcowa 
v Brzozowskom okrese v  podkarpatskej oblasti. Už od narodenia 
nie je úplne mentálne a fyzicky zdravý, preto navštevoval špeciál-
nu školu. Po jej ukončení pred štyrmi rokmi začal chodiť na rehabi-
litáciu do Strediska pracovnej terapie v obci Stara Wieś. Rozhodol 
sa pre dielňu výtvarného umenia. Vo všedný deň veľmi ochotne 
pomáha otcovi v záhrade a voľný čas trávi kreslením a maľovaním. 
V dielni výtvarného umenia si počas denných aktivít zdokonaľuje 
svoj talent. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky ho dnes môžeme 
uznať za začínajúceho amatérskeho umelca. Adamove práce boli 
prezentované na niekoľkých výstavách, okrem iného v  roku 2016 
na finálnej výstave 11. celopoľskej maliarskej súťaže Teofila Ociepku 
v Bydgoszczi. 

Ewa Mazur
inštruktorka pracovnej terapie

Na ryby,  2017, pastele olejne, 35x50 cm

Widok zza okna, 2017, pastele olejne, 70x50 cm
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Józef Tarnawski
Józef Tarnawski – ur. 11.04.1946 r. Rodowity mieszkaniec wsi 

Jasienica Rosielna na Podkarpaciu. Tam ukończył siedem klas szkoły 
podstawowej. Edukacji nie kontynuował, ponieważ potrzebny był 
w domu, do pomocy w gospodarstwie. Jak mówi: „zawsze lubił tam 
sobie coś dłubać”. Już od najmłodszych lat w wolnej chwili wyci-
nał z kory przy pomocy nożyka różne postacie ludzkie, zwierzęta, 
a nawet samochody, które chętnie podpatrywał w mieszczącym 
się nieopodal warsztacie mechanicznym. Służbę wojskową odbył 
daleko od domu, bo nad morzem… w Gdańsku Wrzeszczu. Z tam-
tych lat pamięta doskonale, jak wygląda czołg czy helikopter. Po 
powrocie pracował jako stróż w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosiel-
nej. Rodzice i rodzeństwo pana Józefa już nie żyli, kiedy uległ wy-
padkowi drogowemu. Mieszkał sam, a potrzebował wsparcia. Trafił 
więc do gminnego mieszkania socjalnego, a następnie na zajęcia 
terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w  Bli-
znem. Tutaj rozwinął swoje umiejętności manualne. Wyposażony 
w odpowiednie materiały i  narzędzia zaczął tworzyć swój mały 
świat: auta, maszyny rolnicze, pojazdy wojskowe, postacie ludzkie 
i zwierzęce, a także charakterystyczne dla rejonu budowle, np. mo-
del XV - wiecznego, drewnianego kościoła w Bliznem. Jego prace 
niejednokrotnie prezentowane były przez ŚDS na licznych wysta-
wach. Pan Józef był również bohaterem programu TVP Rzeszów, 
gdzie opowiadał o swojej twórczościi. 

Sebastian Kaczmarski
Terapeuta

Józef Tarnawski sa narodil 11. 4. 1946 v dedine Jasienica Rosiel-
na v podkarpatskej oblasti. Tam skončil sedem tried základnej školy 
a vo vzdelávaní nepokračoval. Bol potrebný doma na gazdovstve. 
Ako sám hovorí: „vždy veľmi rád niečo strúhal“. Už od detstva vo 
voľných chvíľach vyrezával nožíkom z kôry rôzne ľudské postavičky, 
zvieratá a dokonca aj autá, ktoré so záujmom pozoroval v susednej 
autodielni. Povinnú vojenskú službu absolvoval ďaleko od domova 
– pri mori v Gdansku Wrzeszczi. Z tamtých rokov si dokonale zapa-
mätal, ako vyzerá tank alebo vrtuľník. Po návrate pacoval v Gmin-
nom úrade v  Jasienici Rosielnej ako strážnik. Keď mal pán Józef 
autonehodu, nežili už ani jeho rodičia, ani súrodenci. Býval sám 
a potreboval opateru. Dostal gminný sociálny byt a možnosť zúča-
stňovať sa na terapeutických aktivitách v Dome sociálnej starostli-
vosti v Bliznom. Tu sa rozvinuli jeho manuálne schopnosti. Vybavený 
patričným náradím a materiálom začal tvoriť svoj malý svet. Autá, 
poľnohospodárske stroje, vojenské vozidlá, ľudské aj zvieracie po-
stavy, ale aj budovy charakteristické pre svoj región, napríklad dre-
vený kostol z 15. storočia v Bliznom. Jeho práce neraz DSS prezen-
toval na rôznych výstavách. Pán Józef bol tiež ústrednou postavou 
televízneho programu TVP Rzeszów, kde rozprával o svojej tvorbe.

Sebastian Kaczmarski
Terapeut

Czołg, 2010, model z drewna, 24x23 cm
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Koparko-spycharka, 2010,  model z drewna, 37x17 cm

Traktor z przyczepą, 2012, model z drewna, 40x16 cm
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Anna Demianiuk   

Piękny rysunek, 2017, rysunek flamastram, 132x113,5 cm
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Jan Mika

Julian Klamerus

Ucieczka do Egiptu, 2017, drewno polichromowane, 30,5x39x21 cm

Pieta, 2010, drewno polichromowane, 
37x16x16 cm

Góralski Znak II, 2017,  rzeźba, 103x88 cm
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Marta Fonferek

Afrykański sen, 2017; akryl, kredki akwarelowe, 100x70 cm

Maska”, 2016, akwarele, farby akrylowe, 50x70 cm 
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Renata Zaremba

Żniwa, 2017,  pastel, 45x32 cm

Moje gospodarstwo, 2016, pastel, 64x45 cm
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Zofia 
Guzikiewicz

Układanie puzzli, 2016, rysunek, kredka, 
42x29,5 cm

Na zajęciach, 2016, rysunek, kredka, 42x29,5 cm
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Stanisław Kozik

Andrea Jármayová

Cirkus, 2017, technika mieszana, 48x33 cm

Prízrak nevyhnutností, 2017, 
technika mieszana, 30x20 cm

Św. Franciszek, 1995-2010, pastel,, 50x35 cm
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Mikuláš Majerčiak

Žena, 2016, 
 rzeźba w drewnie, 30 cm

Venuša, 2016, 
rzeźba w drewnie, 15 cm

Venuša 1, 2016,  rzeźba w drewnie, 20 cm
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Miroslav Potoma

Pred obedom, 2016, olej, 70x50 cm
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Wykaz autorów i prac prezentowanych na wystawie
Zoznam autorov a prác prezentovaných na výstave

Tadeusz Batih (Nowy Sącz, Polska) 
Tryptyk portretowy /Barbara – Nela – Zosia/, 2015-2017; 
kredka, 30x63 cm 

Szczepan Bizub (Nowy Targ, Polska) 
Dialog, 2014; akryle na sklejce, 51x36 cm (ramka) 

Jozef Čekovský (Kežmarok, Słowacja) 
Mama, 2010; akryl, 26x38,5 cm, Zrod, 2008; olej, 44,5x43 cm

Adam Chryń (Brzozów, Polska) 
Na ryby, 2017; pastele olejne, 35x50 cm, Widok zza okna, 
2017; pastele olejne, 70x50 cm  

Anna Demianiuk (Bielsko-Biała, Polska) 
Aniołek, 2017; technika mieszana, 61x85,5 cm, 
Piękny rysunek, 2017; rysunek flamastrami. 132x113,5 cm

Aleksandra Domek (Nowy Targ, Polska) 
Autoportret, 2016; rysunek kredkami, 21x29,5 cm

Agnieszka Fic (Blizne, Polska) 
Bez tytułu, 2012; farby plakatowe, pastele olejne, 40x40 cm 

Marta Fonferek (Bielsko-Biała, Polska) 
Maska, 2016; akwarele, farby akrylowe, 50x70 cm, 
Afrykański sen, 2017; akryl, kredki akwarelowe, 100x70 cm 

Rasťo Frič (Ružemberok, Słowacja) 
Zachraňujúci, 2016; akryl, 64x30 cm, Niekde, 2016; 
akryl, 64x35 cm 

Zofia Guzikiewicz (Nowy Targ, Polska) 
Na zajęciach, 2016; rysunek, kredka, 42x29,5 cm, 
Układanie puzzli, 2016; rysunek, kredka, 42x29,5 cm 

Łukasz Haduch (Brzozów, Polska) 
Kamienica nr 1, 2016; pastele olejne, 30x40 cm, 
Jesienne liście, 2017; pastele olejne, 35x45 cm

Adam Hełdak (Nowy Targ, Polska) 
Przy choince, 2015; ołówek, kredka, 42x29,5 cm 

Jozef Horkavý (Svidník, Słowacja) 
Sarbov FSMP 063, 2017, akryl, 50x50 cm 

Andrea Jármayová (Liptovský Mikuláš, Słowacja) 
Cirkus, technika mieszana, 48x33 cm, Horiaca túžba, 
technika mieszana, 30x20 cm, Prízrak nevyhnutností, 
Kombinovaná technika, 30x20 cm 

Jacek Jarosz (Wadowice, Polska) 
Śmierć kliniczna, 2013; olej, 50x60 cm, Wesele w górach, 2014; 
olej, 40x60 cm 

Alex Johanson (Andrychów, Polska) 
W objęciach anioła, 2015; rzeźba w drewnie, 85x45x25 cm 

Róbert Kačanek (Stará Ľubovňa, Słowcja) 
Dharma, 2016, akryl, 40x40 cm, Náš milovany Rab, 2015, 
akryl, 40x40 cm

Julian Klamerus (Nowy Targ, Polska) 
Góralski Znak II, 2017; rzeźba, 103x88 cm 

Karol Košik (Poprad, Słowacja) 
Abbadon, 2015; akryl, 100x80 cm, Nájdená vec, 2013; akryl, 
70x50 cm

Monika Kowalczyk (Nowy Targ, Polska) 
Wzburzenie, 2017; pastel, 42x29,5 cm 

Stanisław Kozik (Nowy Sącz, Polska) 
Św. Franciszek, 1995-2010; pastel, 50x35 cm 

Maciej Jan Kudasik (Nowy Targ, Polska) 
Stary Kościół, 2017; pastel, farba, 30x25 cm

Weronika Lech, Paweł Opozda (Nowy Targ, Polska)
Muzyka, która w sercu gra, 2016; ceramika, 
forma przestrzenna, 26x26x36 cm
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Kacper Ligęza (Nowy Targ, Polska) 
Moje wariacje I, 2016; pastel, 42x29,5 cm, Moje wariacje II, 
2016; pastel, 21x29,5 cm

Józef Luberda (Pcim, Polska) 
Archanioł Michał walczący z diabłem, 1999; 
drewno polichromowane, 46x45x26 cm 

Paweł Łojas (Nowy Targ, Polska) 
Już jesień, 2016-2017; gobelin, 82x120 cm

Mikuláš Majerčiak (Liptovský Mikuláš, Słowacja), 
Venuša 1, 2016; rzeźba w drewnie, 20 cm, Venuša, 2016; 
rzeźba w drewnie, 15 cm, Žena, 2016; rzeźba w drewnie, 30 cm 

Jan Mika (Nowy Sacz, Polska)
Pieta, 2010; drewno polichromowane, 37x16x16 cm, 
Ucieczka do Egiptu, 2017; drewno polichromowane, 
30,5x39x21 cm

Barbara Mrożek (Nowy Targ, Polska) 
Korki w mieście, 2017; wyklejanka, 39x28 cm

Dalibor Novotný (Liptovský Mikuláš, Słowacja) 
Žena z Liptova, 2017; rzeźba w drewnie, 50 cm, 
Smutná žena, 2015; rzeźba w drewnie, 30 cm 

Paweł Opozda (Nowy Targ, Polska) 
Wakacje w Łebie, 2015; pastel, 42x29,5 cm  

Marta Ostwald (Nowy Targ, Polska) 
Przelot, 2016; pastel, 42x29,5 cm, Spotkanie, 2015; 
pastel, 21x30 cm

Eugeniusz Pastwa (Lipnica Wielka, Polska) 
Żołnierz, 2016; drewno polichromowane, kredka, 
flamaster, 27x14 cm 

Lilianna Pleńkowska (Żywiec, Polska) 
Matka Boska Anielska, 2014; linoryt 

Miroslav Potoma  (Svidník, Słowacja) 
Čakáme na bračeka, 2016; olej, 60x60 cm, V maštali, 2016; 
olej, 60x60 cm, Pred obedom, 2016; olej, 70x50 cm

Agata Rachwał (Blizne, Polska) 
Postacie, 2016; kredka, farby plakatowe, 42x62 cm

Krzysztof Rychtarczyk (Nowy Targ, Polska) 
Piknik lotniczy, 2016; ołówek, kredka, 29,5x21 cm

Agnieszka Sławęcka (Brzozów, Polska) 
Bieszczadzki Zakopior, 2016; pastel, 35x25 cm, Janosik, 2016; 
pastel, 42x30 cm, Góralska rodzina, 2017; pastel, 45x32 cm

Mária Soročinová (Svidník, Polska) 
Trikrát, 2016; akryl, 60x50 cm

Aniela Stanek (Chochołów, Polska) 
Dawno temu w Nowym Targu, 2013; malarstwo na szkle, 
40x60 cm  

Janusz Styrkosz (Krosno, Polska) 
Na koncercie, 2016; linoryt, A3, Szachownica, 2014; linoryt, A3 

Renata Szumal (Nowy Targ, Polska) 
Góralska rodzina, 2015; ceramika, 23x30x18 cm, Muzykant, 
2016; ceramika, 20x15x23 cm 

Józef Tarnawski (Blizne, Polska) 
Koparko-spycharka, 2010; model z drewna, 37x17 cm, 
Traktor z przyczepą, 2012; model z drewna, 40x16 cm, 
Czołg, 2010; model z drewna, 24x23 cm

Adrian Tkacz (Brzozów, Polska) 
W młynie, 2017; kredki ołówkowe, A3, 

Stanisław Waksmundzki (Waksmund, Polska) 
Wierni, 2017; rzeźby drewniane, 30 cm 

Krzysztof Wojnicki (Brzozów, Polska) 
Wróbelek, 2017; płótno, akryl, 24x30 cm, Żyrafa, 2017; 
płótno, akryl, 24x30 cm

Renata Zaremba (Brzozów, Polska) 
Moje gospodarstwo, 2016; pastel, 64x45 cm, Żniwa, 2017; 
pastel, 45x32 cm

Agnieszka Żółty  (Nowy Targ, Polska) 
Na wypasie, 2016; ołówek, kredka, 42x29,5 cm, 
Moje miasto, 2017; wyklejanka, 39x27 cm
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