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Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Warszawie 
(2006). Artystycznie interesuj¹ go sny, realizm ma-
giczny, œwiêta geometria, paradoksy i ezoteryka. 
Laureat nagrody W³oskiej Telewizji "ARTE 24" 
(2011).  Wspó³pracuje z wydawnictwami Okultura 
i Nieznany Œwiat. Jego prace zilustrowa³y w¹tki 
dotycz¹ce szamanizmu w filmie The Pharmacratic 
Inquisition (2007, USA).

Artysta plastyk, zajmuj¹cy siê malarstwem, rysunkiem oraz ceramik¹. Prace malarskie artysty w czêœci nawi¹zuj¹ 
do kierunku  w sztuce zwanego futuryzmem, gdzie artysta d¹¿y do wyra¿enia ruchu, ekspresji, ekspansji oraz do 
zburzenia wszystkich dotychczasowych tradycji. Malarstwo to jest te¿ nieco poetycko - bajkowe, pe³ne alegorii 
przewa¿nie tematycznie zwi¹zanych jest z miastem i postaciami, gdzie widoczna jest fascynacja artysty 
migoc¹cym kolorem, barw¹ i symbolik¹ bajkowych postaci. Zdobywca nagrody starosty ³obeskiego w dziedzinie 
Kultura i Sztuka (2013 r.)

Urodzi³ siê w ma³ym bia³oruskim miasteczku Smorgon w pobli¿u granicy z Litw¹. 
Po ukoñczeniu czteroletniej szko³y artystycznej rozpocz¹³ studia na uniwersytecie 
w Grodnie na Wydziale Sztuki i Projektowania. W 2010 roku m³ody artysta napisa³ 
opowiadanie science fiction "Przez czas i przestrzeñ". Zainteresowa³ siê edycj¹ wideo 
i zacz¹³ tworzyæ psychodeliczne filmy ze swoich abstrakcyjnych zdjêæ.
 W wolnym czasie artysta aktywnie zacz¹³ pisaæ muzykê. Po ukoñczeniu uniwersytetu 
rozpocz¹³ kursy re¿yserii filmowej w Odessie. Obecnie artysta opanowa³ aerograf 
i stworzy³ wiele prac w tej technice.

Z wykszta³cenia jest logistykiem, którego najwiêksz¹ pasj¹ jest malarstwo 
olejne. Stosuje czasoch³onn¹ technikê laserunkow¹, dziêki której stara siê 
uzyskaæ efekt g³êbi i tajemniczoœci. Najlepiej czuje siê w tematyce 
surrealistyczno-fantazyjnej. Obrazy artysty posiadaj¹ element realizmu, 
który w po³¹czeniu z piêknymi wizjami pobudzaj¹ wyobraŸniê i zachêcaj¹ do 
wychodzenia poza swoje ograniczenia i indywidualne wyobra¿enia na temat 
rzeczywistoœci i œwiata. Zapraszaj¹ do odkrywania œwiata w nowej postaci, 
pobudzaj¹ wyobraŸniê, odrywaj¹ od codziennoœci. Sprawiaj¹ wra¿enie 
bycia na pograniczu jawy i snów. £¹cz¹ w sobie elementy krajobrazu, 
postaci, symboliki.

Rumuñski artysta - surrealista. Mieszka i tworzy w Navodari 
(Konstanca). Obecny w domach aukcyjnych na ca³ym œwiecie 
(m.in. SaatiArt), zafascynowany malarstwem Salvadora Dali. 
W swoim malarstwie inspiruje siê po³¹czeniem rzeczywistoœci 
z fantastyk¹. Nie unika tematów kontrowersyjnych jak np. swo-
bodna interpretacja religii. Uwielbia operowanie kolorem. Spe³nia 
siê równie¿ w kierunku hiperrealizmu.

Indywidualista, który porzuci³ sztywne kanony uczelni i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ jako artysta niezale¿ny. Byæ mo¿e 
dziêki temu jego nieska¿one malarstwo wyró¿nia siê oryginalnoœci¹ i œwie¿oœci¹. Nie jest zwolennikiem has³a 
"sztuka dla sztuki", a perfekcyjny warsztat nie przes³ania g³êbokich przemyœlanych treœci, tworz¹c specyficzny 
nastrój niepokoj¹cej melancholii, ubranej w statyczn¹ formê. Jego twórczoœæ nawi¹zuje - w³aœnie poprzez symbole 
elementy kosmicznej wrêcz fantastyki - do podstawowych problemów jednostki ludzkiej i wspó³czesnej cywilizacji 
z jej licznymi zagro¿eniami. Poza g³ównym nurtem swojej twórczoœci z powodzeniem uprawia równie¿ malarstwo 
pejza¿owe.

Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Prusa w Sosnowcu; Policealne Studium Re-
klamy Handlowej i Wizualnej im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach; Wydzia³ Artys-
tyczny Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Edukacjê zakoñczy³ obron¹ dyplomu 
z projektowania graficznego w pracowni prof. Andrzeja Desperaka (2005). Prywatnie 
i zawodowo zajmuje siê malarstwem sztalugowym, œciennym, projektuje dekoracje, 
uprawia fotografiê. Inspiracje znajduje w malarstwie impresjonistów, surrealistów, 
symbolistów. G³ównie jednak inspiruje siê natur¹.

Studia i dyplom na WSP w Czêstochowie u profesora Andrzeja Niekra-
sza. Inspiracj¹ do jego obrazów jest literatura: Ken Kesey, Gabriel 
Marquez, Umberto Ecco i muzyka: Pink Floyd, Emerson Lake 
& Palmer, Dead Can Dance. Technika jak¹ najczêœciej maluje to olej 
na p³ótnie, laserunek. Jego obrazy powstaj¹ d³ugo, trwa to czasami 
miesi¹c i d³u¿ej, ale maluje codziennie po kilka godzin s³uchaj¹c 
muzyki.

Studiowa³ na wydziale form przemys³owych Akademii 
Sztuk Piêknych w Krakowie. Tworzy w konwencji magicz-
nego realizmu fantastycznego, bazuj¹c na precyzyjnej 
wzorowanej na dawnych mistrzach technice obrazowania 
Hieronima Boscha, Pietera Bruegla. Preferuje stare tech-
niki malarskie, olej/akryl na p³ótnie, tempera, tusz. Od roku 
1994 wspó³pracuje z wieloma wydawnictwami w kraju 
i zagranic¹. Zilustrowa³ kilkadziesi¹t ksi¹¿ek dla dzieci 
i doros³ych dla wielu znacz¹cych wydawnictw.

Urodzi³ siê w 1963 roku w Bia³oruskim mieœcie Mozyrz. W 1985 roku 
ukoñczy³ bobrujsk¹ uczelniê artystyczn¹. Od 2004 roku mieszka w 
Niemczech. Tworzy w stylu science fiction. Jego sztuka w stylu 
Steampunk jest reprezentowana licznymi obrazami prezentuj¹cymi 
lataj¹ce statki i pojazdy l¹dowe, obrazy prezentowane s¹ w formie 
pejza¿y i scenerii.

Absolwent Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikê artys-
tyczn¹ i u¿ytkow¹. W latach 1987-90 wielokrotnie bywa³ goœciem miesiêcznika Fan-
tastyka oraz Nowa Fantastyka. Jego obrazy prezentowano tak¿e w postaci pocztówek 
i folderów. Tworzy³ te¿ ok³adki ksi¹¿ek. Obrazy artysty znajduj¹ siê w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granic¹ oraz w zbiorach galerii sztuki wspó³czesnej. Jego prace 
by³y wystawiane na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach. Prace prezentowane 
by³y miêdzy innymi w Polsce, Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech i Belgii.

W swojej twórczoœci nawi¹zuje do nurtu surrealizmu oraz realizmu magicznego. 
Preferuje malarstwo olejne, jednak nie jest jej obcy równie¿ rysunek i akwarela. Stara siê 
w swoich obrazach uchwyciæ coœ niedopowiedzianego, niepokoj¹cego, coœ co czai siê 
na skraju podœwiadomoœci. Twórczoœæ artystki  to ulotne chwile stanu duszy uchwycone 
na p³ótnie. Inspiruje j¹ przyroda, cz³owiek, tajemnice wszechœwiata. Instynktownie 
kieruje siê ku pytaniom o przemijanie, cykl rozpadania, odrodzenia natury. Poprzez 
swoje prace chcia³aby oddzia³ywaæ na podœwiadomoœæ widza, poruszyæ go, spo-
wodowaæ chwilê zadumy, wzbudziæ potrzebê zastanowienia. Obecnie mieszka, pracuje 
i tworzy w Rzeszowie.
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