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ARTYSTA NA START
Małgorzata Jastrzębska 18

KOLOR TO NIE ABSTRAKCJA!
Małgorzata Jastrzębska podział na malarstwo fi-
guratywne i abstrakcyjne uważa za uproszczenie. 
W jej malarstwie istotne są linie i kształty geome-
tryczne, ale kluczową rolę odgrywa kolor – kolor, 
który nie jest abstrakcją! Jastrzębska traktuje kolor 
jako zjawisko, właściwość świata, a więc właści-
wość całkowicie realną. Jako fizyczna wartość kolor 
nie jest czymś nieokreślonym. 

Tak jak dźwięk, który jest językiem muzyki, tak kolor 
jako język malarstwa sam w sobie jest znakomitym 
polem do artystycznej refleksji. Widać to szczegól-
nie w obrazach nazywanych przez Jastrzębską „pry-
zmatowymi”; oglądając je nie sposób nie zachwycić 
się walorem, bogactwem i zmiennością kolorów. 
Kompozycja tych obrazów zorientowana jest wokół 
diagonali, „linii kontrastu”. Artystka stroni od nada-
wania jej nieodwołalnych znaczeń, ale jak mówi: 
może to być linia zwrotu, przecięcia, przekreśle-
nia, zaprzeczenia, zapomnienia... Albo przeciwnie 
– cienka linia wewnętrznej siły, linia łącząca dwie 
przeciwstawne płaszczyzny. Jest nieuchwytna, ale 
mocna i napięta. I tak od geometrii niepostrzeże-
nie trafiamy w świat symboliki znaczeń już bardziej 
metafizycznych. Za to właśnie cenię geometrię – fi-
gury i elementy geometryczne wyrażają więcej niż 
widać na pierwszy rzut oka. Są umownym zbiorem 
znaków wzajemnie powiązanych, pod które można 
podstawić wiele znaczeń. Geometria z zasady jest 
symboliczna, a więc także metafizyczna, pozostając 
jednocześnie konkretną i realną.

Jastrzębska inspiruje się architekturą; ceni rozwią-
zania klasyków: Wrighta, Niemeyera, Barragana czy 
Calatravy. Natchnieniem może być też niecodzienny 
głęboki odcień barwy czy przypadkowy cień rzucony 
na ścianę – inspiracje to jednak zwykle jednorazowe 
bodźce podpowiadające pewien temat, a zazwyczaj 
obraz jest raczej zadaniem do wykonania, czaso-
chłonnym, angażującym procesem. Cytując Artystkę: 
A przecież jest to praca, czasem ciężka. Walka z ma-
terią. Na szczęście to, że muszę, nie wyklucza tego, 
że będzie to czas dobrze spędzony. Tym lepiej, jeśli 
obraz będzie dobry.

NR 483, 2016, olej, płótno, 50 × 50 cm

NR 377, 2015, olej, płótno, 33 × 33 cm
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Serie pojawiają się samoistnie, cykle rozwijają się 
z zarysów koncepcji istniejących w każdym obrazie, 
niuansów. Równie istotne jak skończone obrazy 
są dla Jastrzębskiej szkice, nawet pobieżne, które 
w pewnym sensie są już same w sobie realizacją 
idei i niekiedy nie warto tracić czasu na przekłada-
nie jej na płótno. Zdarza się, że praca nad obrazem 
to realizacja przemyślanego konceptu, ale czasem 
też dzieło powstaje od początku do końca na „czy-
stej karcie” płaszczyzny płótna.

Artystka nie uważa projektowania i sztuki użytko-
wej za podrzędne dla tzw. sztuki wysokiej. Prze-
ciwnie, bliskie są jej idee bauhausu, zbliżenia sztuki 
i życia, połączenia pozornie odległych sfer. 

Jastrzębska traktuje abstrakcję bardzo serio. Świad-
czy o tym naukowe niemal podejście do koloru, 
jak do całkowicie realnej, fizycznej reakcji, uznanie 
funkcjonalizmu sztuki, a także pojmowanie działań 
artystycznych jako rzeczywistej pracy. Obrazy nie są 
jednak wyłącznie ćwiczeniami na zadany temat czy 
estetycznymi kompozycjami. Geometrii niedaleko 
do metafizyki – jak sama Artystka przyznaje to dla 
niej bardzo ważne. Być może właśnie owe swobod-
ne dryfowanie między polami znaczeń i interpreta-
cji sprawia, że już w pierwszym, niezapośredniczo-
nym oglądzie dzieła Jastrzębskiej robią na widzach 
ogromne wrażenie.

Oprac. Aleksandra Migacz na podstawie 

rozmów z Małgorzatą Jastrzębską przeprowadzonych w styczniu 2017
NR 463, 2016, olej, płótno, 40 × 30 cm

NR 486, 2016, olej, płótno, 50 × 50 cm NR 490, 2016, olej, płótno, 50 × 50 cm
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Bez tytułu  2017

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Urodzona w Lipnie w 1991 r. Absolwentka malarstwa na Wydzia-
le Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa obroniła 
w 2015 r. pod kierunkiem prof. P. Klugowskiego, jednocześnie dyplom 
z malarstwa w architekturze i witrażu w pracowni prof. A. Kałuckiego. 

Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zafascyno-
wana architekturą i wnętrzami. W swoich obrazach stara skupić się 
na formie oraz rytmizacji przestrzeni.

Izabela Skierska01 
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Bez tytułu  2016–

2017

olej, płótno, 20 × 20 cm, sygn. 
na odwrocie

Absolwentka Malarstwa UMK 
w Toruniu oraz Policealnej Szkoły 
Projektowania i Konfekcjonowa-
nia Odzieży w Toruniu. Dyplom 
z malarstwa sztalugowego uzy-
skała w 2015 roku, pod kierun-
kiem prof. L. Wolskiego. W roku 
2016 artystka dostała wyróżnie-
nie do wystawy DYPLOMY 2015 
w CSW w Toruniu oraz Nagrodę 
Stowarzyszenia Przyjaciół Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK za 
cykl obrazów „Afirmacja życia 
i natury”. Jeden z obrazów tego 
cyklu dostał się do finału Ogólno-
polskiego Konkursu Malarskiego 
im. Leona Wyczółkowskiego. 
Malarka ma na swoim koncie 
kilkanaście wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w Toruniu, 
Kowalewie Pomorskim, Grudzią-
dzu, Włocławku, Inowrocławiu, 
Bielsku-Białej, Bydgoszczy oraz 
Sopocie. Od 2016 roku należy 
do ZPAP.

Magdalena 
Solich02 

Pejzaż morski XLII  2016

akryl, olej, płótno, 50 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent gdańskiej ASP, grafik, malarz pejzażysta. Uczestnik wielu 
wystaw, m.in.: 2015 – Nasze rewiry, Biblioteka Miejska, Radom; 2015 
– Malarstwo Współczesne, MOK, Sopot; 2015 – Malarze Kozieniccy, 

MDK, Kozienice; 2014 – Grafika warsztatowa, ASP, Gdańsk; 2014 – 
Najlepsze dyplomy, ASP, Gdańsk; 2014 – Mój Świat, MOK, Gorlice.

Piotr Majewski03
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Kobieca abstrakcyjność   

2016

akryl, technika własna, płótno, 100 × 70 cm, sygn. 
p.d.: Mm. oraz na odwrocie

Młoda projektantka, artystka specjalizująca się w gra-
fice komputerowej (malarstwo cyfrowe, animacja, 
projektowanie 2 i 3D). Laureatka wielu nagród 
i wyróżnień w konkursach krajowych i międzyna-
rodowych. Zainspirowana sztuką street artu wplata 
w nią motywy zwierzęce i kobiece. Jej zamiłowanie 
do kolorów metalicznych przywodzi na myśl sztukę 
aztecką. Obrazy porywają intensywnością kolorów, 
często są to kompozycje o charakterze dekoracyjnym. 
Swoje prace publikuje pod pseudonimem cakeQme.

Book-Birds  2015

akryl, płótno, 120 × 85 cm, sygn. p.d.: Orno Orońska

Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. Nagrody: I miejsce, Muzeum Naro-
dowe w Kielcach „Aforyzmy Rysowane”. Wystawy indy-
widualne: AKMERIS, Kielce; „Mitteleuropa”, Sztokholm; 
„Vintage Curtains”, Sztokholm. Artystka inspiruje się głow-
nie pytaniem o kondycję człowieka w odniesieniu do jego 
środowiska (konkretnego miasta czy grupy społecznej).

Monika Mrowiec04

Katarzyna Orońska05 
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Kolacja  2016

olej, płótno, 150 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Artysta niezależny. Malarstwo jest dla niego koniecznością i ciągłym 
poszukiwaniem swojego własnego stylu. Zaczynając od surrealizmu 

po kubizm i impresjonizm, czerpie inspiracje z klasyki, ewoluując pod 
wpływem dawnych mistrzów w nowe formy wyrazu świata i siebie.

Mikołaj Czechowski06
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Zmienna relacji  2017

technika mieszana, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: M.Rybka ’17 oraz na odwrocie

Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum 
Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż 
poszukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, 

m.in.: „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011); 
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).

Mateusz Rybka07 
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Devouring 
sound  2016

akryl, płótno, 80 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie: Anna 
Jakubiak-Sęk Devouring sound 
2016

Ur. w Lesznie. Studentka na Wy-
dziale Malarstwa i Rzeźby ASP we 
Wrocławiu. Stypendystka Rekto-
ra dla najlepszych studentów. 
Uczestniczka plenerów, wystaw 
indywidualnych i zbiorowych.

Bez tytułu  2016

olej, płótno, 90 × 65 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1988 r. Absolwent ASP im. J. Matejki 
w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Lau-
reat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich 
konkursach i przeglądach malarskich. Sty-
pendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa narodowego. Autor dwóch wystaw 
indywidualnych (Kraków, Warszawa) oraz 
uczestnik wielu zbiorowych. Brał udział 
w targach artystycznych (Warszawa, Wil-
no, Paryż). Zajmuje się malarstwem abs-
trakcyjnym. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Anna 
Jakubiak-
-Sęk

08 

Bartosz Pszon09 
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Akt  2017

olej, płótno, 140 × 50 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1964 r. Absolwent PWSSP we Wrocławiu na 
Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Prze-
mysłowego. Dyplom z aneksem malarstwa obronił 
w pracowni prof. Józefa Hałasa. Na swoim koncie 
ma udział w wystawach indywidualnych i zbioro-
wych. Zajmuje się malarstwem i grafiką użytkową.

Jan Derek10 
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Przed prysznicem  2016

olej, płótno, 76 × 61 cm, sygn. na odwrocie

Artysta-malarz, podróżnik, deklamator, pisarz, kulturysta, wielbiciel 
francuskich jabłek. Rewolwerowiec, miłośnik Szekspira. Absolwent 
ASP w Gdańsku. Dyplom obronił w 2013 r. Uczeń prof. M. Olszewskie-
go – wybitnego artysty-plastyka, erudyty, reformatora, rekina polskie-
go malarstwa. Laureat wielu prestiżowych konkursów artystycznych 
w kraju i poza jego granicami. Przyjaciel bretońskiego rzeźbiarza 

Xaviera Tanguy. Szczęśliwy zdobywca I nagrody za najlepszą pracę 
malarską w XI Międzynarodowym Konkursie „Pole Sztuk” w 2011 r. 
Prace artysty prezentowane są obecnie na wystawie w Katalonii, or-
ganizowanej przez konsulat RP w Hiszpanii. Jego dzieła znajdują się 
w wielu prywatnych kolekcjach w Anglii, Portugalii i ZSRR.

Aaron Beker11



12

Materia 4 
– inspiracje 
mikroświatem   

2017

olej, płótno, 
100 × 150 cm, sygn. p.d. 
oraz na odwrocie

Artysta tworzy kompozy-
cje bazujące na świecie 
w najmniejszej skali, jego 
molekularnej budowie 
oraz biologicznej budowie 
materii. Są to interpretacje 
gdzie artysta w sposób in-
dywidualny posługuje się se-
kwencjami struktur, fakturą, 
nieregularnymi oraz regular-
nymi formami, zachowując 
przy tym malarski charakter 
kompozycji abstrakcyjnych

Polski 
Thomas12

Pokój hotelowy  2012

olej, płótno 110 × 150 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Zawierciu. W 2011 ukończyła z wyróżnieniem Liceum 
Plastyczne im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej. W tym samym roku 
rozpoczęła studia na wydziale Malarstwa ASP w Katowicach. Dyplom 
z wyróżnieniem zrealizowała w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały, 
natomiast prezentację dodatkową w pracowni rysunku prof. Macieja 

Linttnera. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP, Prezydenta miasta 
Zawiercie, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) 
i Prezesa Rady Ministrów (2011). Dwukrotna laureatka Nagrody Pre-
zydenta miasta Zawiercie. Ma na swoim koncie wiele wystaw zbio-
rowych i kilka indywidualnych.

Katarzyna Wieczorek13
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Nenufary (wg 
Moneta)  2016

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. 
na odwrocie

Mieszka i pracuje w Gdańsku. Malarz 
samouk, grafik i pasjonat malarstwa. 
Uczestnik kilku wystaw zbiorowych 
i plenerów w kraju i za granicą. W swo-
jej sztuce skupia się głównie na abs-
trakcyjnych reinterpretacjach wielkich 
dzieł sztuki z różnych epok.

Stairway to 
Heaven  2014

akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Absolwentka krakowskiej ASP 
w pracowni prof. Andrzeja Bed-
narczyka. Trzykrotnie wyróżniona 
przez Radę Wydziału Malarstwa 
ASP. Ukończyła z wyróżnieniem 
ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie. 
Laureatka stypendium artystycz-
nego Prezydenta Miasta Lublin 
w 2007/2008 r. oraz stypendium 
Rektora ASP w Krakowie dla naj-
lepszych studentów w 2014/2015 
r. oraz w 2015/2016r. W 2013 r. 
indywidualna wystawa „Dialog 
ze światem” w Galerii van Rij 
w Ćmielowie. W 2015 r. indy-
widualne wystawy malarstwa – 
„Ping – pong ze sztuką” w Galerii 
Floriańska 22 w Krakowie oraz 
„Olgi Gralewskiej Retrospektywa” 
w CSW Solvay w Krakowie. Udział 
w wystawach zbiorowych w Lu-
blinie (m.in. Galeria Malarstwa 
Polskiego Muzeum Lubelskiego na 
Zamku, Galeria „Po Schodach”), 
Supraślu (Ogólnopolskie Biennale 
Tkaniny Artystycznej w Supraślu), 
Sopocie (SDA), Wrocławiu (DNA 
Gallery), Warszawie (Desa Uni-
cum), Kazimierzu Dolnym nad Wi-
słą i w Krakowie. Twórczość z za-
kresu malarstwa, grafiki, tkaniny 
artystycznej. Prace w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

Maciej 
Niedźwiedź14 

Olga 
Gralewska15 
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Nimfy 
drzew  2017

akryl, płótno, 
2 × 100 × 70 cm 
(dyptyk), sygn. na 
odwrocie

W l. 2002–2007 stu-
diował na Wydziale 
Malarstwa PAT w Kra-
kowie pod kierunkiem 
profesorów: R. Oramu-
sa, R. Łaciaka i G. Bed-
narskiego. W 2008 r. 
ukończył Studium Po-
dyplomowe na Poli-
technice Krakowskiej 
z dziedziny Architektu-
ry, Konserwacji i Aran-
żacji Wnętrz Obiektów 
Sakralnych. Uczestni-
czył w wielu krakow-
skich wystawach oraz 
w Międzynarodowym 
Plenerze w Rawennie 
w 2007 r.

City  2016

olej, płótno, 95 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Plastycznej. 
Studia odbył na Wydziale Malarstwa i Rzeźby 
ASP we Wrocławiu pod kierunkiem prof. M. W. 
Kuczmy, prof. J. Jaroszewskiego, prof. J. Mer-
kla. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, 
assamblage. Uczestnik wielu wystaw i konkur-
sów. Inspiruje się pejzażem, przyrodą i otocze-
niem, które przetwarza na własny sposób. Prace 
artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą.

Dominik 
Smolik16

Bartosz Hoppe- 
-Sadowski17
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NR 505  2016

olej, płótno, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie: MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA | 27.XII.2016 | 505

W 2001 r. obroniła dyplom na Wydziale Artystycznym UMCS w Lu-
blinie. Zajmuje się głównie malarstwem geometrycznym, w którym 
główną rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja i kolor. Wystawy indy-
widualne i grupowe w kraju i za granicą, m.in.: 2015 – Japońskie 
inspiracje; wystawa polskiej sztuki współczesnej, Warszawa; 2014 

– 19 Wschodni Salon Sztuki, Lublin; 2012 – Dom Kobro, Łódź; 2012 
– Hasior – Reinkarnacje, Zakopane; 2009 – Poza czasem, Warszawa; 
2009 – Geometrie der Farben, Hannover, Niemcy; 2008 – O obrotach 
barw, Warszawa; 2007 – Kalejdoskop, Warszawa; 2006 – Geometria 
oka, Warszawa.

Małgorzata Jastrzębska18



16

Bez tytułu z cyklu Geometria ujarzmiona  2016

akryl, elementy wydruku 3D, płótno, 100 × 100 × 4 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wy-
działu Malarstwa krakowskiej ASP, gdzie w 2013 r przygotowywała 
pracę końcową pod kierunkiem prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Próbu-
je połączyć dziedzinę architektury i malarstwa. Tworzy minimalistyczną 
architekturę, jednak jej największą pasją jest malarstwo i to jemu po-
święca się obecnie najaktywniej. Przekornie inspiruje się pustką, która 
może działać bardziej niż zatłoczona rzeczywistość. Widoczne jest to 

między innymi w cyklu obrazów „Spokojnie”. Artystka lubi ekspery-
mentować. W pracach pojawiają się elementy wydruku 3D, głównie 
w cyklu obrazów „Geometria ujarzmiona”, w którym to widoczna jest 
walka sił natury z mocą umysłu ludzkiego. Jej obrazy często składają 
się z kilku połączonych blejtramów, przez co powstają przestrzenne 
kompozycje, przenoszące widza w coraz to nowe wymiary.

Urszula Kozieł19 
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Miasto 
350  2017

akryl, technika 
własna, płótno, 
100 × 120 cm, 
sygn. na odwrocie

Ostatnie wystawy 
i projekty: 2015 
– Kortez „Bume-
rang”, sesja okład-
kowa płyty „Bu-
merang”, teksty na 
płytę, wideoklipy 
(„Od Dawna Już 
Wiem”, „Zostań”, 
„Krótki film o Im-
birze”, rejestracje 
l ive),  projekty 
okładek „Jazzboy 
Session EP” i „Od 
Dawna Już Wiem 
EP”; 2013 – wysta-
wa Miami SCOPE 
Art Fair – grafika 
k o m p u t e r o w a ; 
2012 – Ania Dą-
browska „Bawię się 
świetnie” – zdjęcie 
okładkowe, teksty 
na płytę; 2012 – 
wystawa zbiorowa 
(rzeźba), Gallery 
Le Logge, Assisi 
(Włochy); 2012 – 
wystawa fotografii 
w ramach projektu 
Art Takes Times 
Square, New York.

Winter  2016

olej, płótno, 17 × 20 cm (trójkątny 
blejtram), sygn. na odwrocie

Ur. w 1982 r. w Warszawie. Absolwent-
ka kursu malarstwa i rysunku w Autor-
skiej Pracowni L. Michny (2006–2013). 
Ukończyła ASP w Łodzi na wydziale Ry-
sunek i Malarstwo (dyplom 2014).

Magdalena Karwowska20 

Anna 
Kołakowska21 
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Wczesna wiśnia  2016

technika własna, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: Smorodin 2016

Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie w rodzinie artysty. W l. 2002–
2008 studia na Wydziale Grafiki Państwowej Akademii Projektowa-
nia i Sztuki w Charkowie. Od 2012 r. członek Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Rosji, Szwajcarii, Australii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Wystawy 
indywidualne: 2010 – Miejska Galeria Sztuki, Kremenczug, Ukraina; 
2011 – Sala Wystawowa Związku Artystów Fotografików, Zaporoże, 
Ukraina; 2014 – “Estampe”, Dom Norymbergi, Charków, Ukraina. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2006 – Triennale „Grafika – 2006”. 

Kijów, Ukraina; Biennale Akwareli Krymu, Simferopol; 2006, 2007, 
2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa Wystawa Małych Form Gra-
ficznych, Cadaques, Barcelona, Hiszpania; 2009 i 2013 – II Między-
narodowe Biennale Grafiki, Guanlan, Shenzhen, Chiny; 2010, 2011, 
2012, 2014 – I Międzynarodowe Biennale Akwareli, Belgrad, Serbia; 
2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Her-
cegowina; 2013 – IV Międzynarodowe Biennale Akwareli “Woda + 
farba”, Połock, Białoruś.

Artem Smorodin22 
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Low Tide Port Isaac  2017

akryl, deska, 50 × 70 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1985 r. w Płocku. W roku 2006 ukończył LP im. M. Rościszew-
skiej w Płocku. W latach 2009–2012 pracował nad serią obrazów 
„Havana”. Główne inspiracje to architektura kolonialna, renesansowa, 

klimat starych historycznych miast, małych miasteczek. Tematami prac 
jest przestrzeń miejska i architektura oraz sceny rodzajowe z różnych 
stron świata.

Michał Janicki23
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Miasto pomarańczowe  2013

olej, szlagmetal, płyta, 65 × 120 cm, sygn. p.d.: JHaluch 2013

Mieszka i tworzy w Krakowie. Z zawodu jest architektem. Projektuje 
i wykonuje wnętrza użytkowe i prywatne. Jest autorką wielu kra-
kowskich, i nie tylko, restauracji. Specjalizuje się w metaloplastyce 
użytkowej. Artystka ma słabość do tego materiału, który umożliwia 
tworzenie unikalnych lamp, form przestrzennych i wszelkich przed-
miotów. Ale bardziej intymną sferę jej twórczości stanowi malarstwo. 

Jej działania twórcze przenikają się, ale to malarstwo pozwala sięgnąć 
„w głąb”, jest sposobem na dotknięcie tego, co nie jest oczywiste. To 
przemiana doświadczeń w coś, co napędza, by iść dalej. Artystka upra-
wia malarstwo olejne, olej traktowany jak akwarela, tusz, i najprostszy 
– ołówek. Jej działania twórcze znalazły podsumowanie w autorskiej 
wystawie w Galerii prof. Dousy w Krakowie w 2011 r.

Jolanta Haluch24 
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Zaczarowany świat  2017

olej, szlagmetal, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: A.Kappa 2017r. oraz na odwrocie

Absolwentka ASP im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu, którą ukoń-
czyła w 2000 r. Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkow-
skiej i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: 2014 – Ogól-
nopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 
– Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA; 
2014 i 2013 – Prix de Peinture de L’Ebouillanté, Paryż; 2014 – Mu-

zeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, 
Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek 
Książ, Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń 
Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale 
malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

Alicja Kappa25
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Bez tytułu  2016

olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w Rybniku w 1988 r. Studiowała na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach pod kie-
runkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje 
się malarstwem mało- i wielkoformatowym. 
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. 
W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa 
podświadomość. Obraz powstaje jako od-
powiedź na wewnętrzne impulsy i jest czysto 
intuicyjnym zapisem.

Krajobraz tropikalny  2016

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole 
Humanistycznej we Wrocławiu. W 2011 roku przed-
stawił w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu 
instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku 
zdobył nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta 
Wrocławia na pokazie „Ubrać Wrocław” za strój 
inspirowany Iglicą. Łukasz Jankiewicz inspiruje się 
impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach 
przez połączenie intensywnych barw. Brał udział 
w wielu wystawach w kraju i za granicą, w tym 
w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.

Anna 
Jarzymowska26

Łukasz 
Jankiewicz27 
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Fauny w plenerze   

2017

akryl, olej, płótno, 120 × 150 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. W okresie 
studiów rozwijał umiejętności w zakresie malarstwa abstrakcyjnego 
oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która była tematem dyplo-
mu. Po ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszu-
kując rozwiązań artystycznych i technicznych, obejmujących także 
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł wartości 

techniczne wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na malarstwo 
surrealistyczne. W ostatnim czasie wyklarował swój charakterystyczny 
styl, łącząc ze sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilustracyjne 
z formami ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń 
traktuje lekko, utrzymując kierunek gestu oraz zachowując warunki 
poprawnego operowania kompozycją.

Dunaj  2016

akryl, olej, płótno, 100 × 110 cm, sygn. 
na odwrocie

Ur. w 1988 r. Studiuje Edukację artystyczną 
w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej ASP, w pracowni 
prof. Adama Brinckena oraz w pracowni 
rysunku prof. Rafała Borcza.

Maciej Cieśla28 

Teresa 
Kazimierczak29 
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Szachiści  2017

akryl, technika własna, 
płótno, 100 × 140 cm, sygn. 
na odwrocie

Absolwent PLSP w Lublinie 
(2000). Po uzyskaniu tytułu 
zawodowego technik-plastyk 
otrzymał indeks Wydzia-
łu Artystycznego Instytutu 
Sztuk Pięknych UMCS. Pro-
ces akademicki, zakończony 
otrzymaniem tytułu Magistra 
Sztuki na specjalizacji Pro-
jektowanie graficzne (2007), 
pozwolił na oszlifowanie wie-
lu umiejętności artystycznych. 
Posiada zdolności plastyczne 
z uwzględnieniem dziedziny 
rysunku, malarstwa, fotogra-
fii oraz grafiki komputerowej, 
które umożliwiają mu swobo-
dę w kreacji za pośrednictwem 
rozmaitych mediów. Inspiruje 
się malarstwem europejskim 
przełomu XIX/XX wieku, 
a w szczególności twórczością 
Jacka Malczewskiego, Gusta-
wa Klimta i Alfonsa Muchy. 
Podczas studiów podróżował 
po świecie poznając różne 
kultury, co nie pozostało bez 
wpływu na osobowość twór-
czą artysty (USA 2004–2006, 
Szwecja 2012–2015) oraz 
kilkanaście krótszych wypraw.

Shark  2016

akryl, olej, płótno, 50 × 70 cm, 
sygn. p.d.: campio oraz na 
odwrocie

Artysta wszechstronny. Interesu-
je się różnymi dziedzinami twór-
czości artystycznej. Poza malar-
stwem sztalugowym zajmuje się 
graffiti, fotografią oraz site-speci-
fic. W swoich pracach poszukuje 
ciekawych kontrastów, zarówno 
formalnych jak i ideowych. Brał 
udział w wielu wystawach zbio-
rowych oraz konkursach sztuki 
współczesnej.

Łukasz 
Czernicki30

Campio31 
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Gra muzyka  2015

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie 

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 
Jako pedagog, instruktor plastyki, hotelarz, restaurator i manager wi-
działa jak ciepłe wnętrza ocieplają także ludzi. Dlatego zdecydowała, 
aby jej akwarele i obrazy olejne były radosną wersją dnia codziennego. 

To kolorowe impresje na pograniczu świata realnego i bajkowego, 
a poprawność formalną łączy z nieudolnością dziecięcych koloro-
wanek.

Alicja Kogut32
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Plaga  2016

akryl, olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP w Łodzi w 1994 r. – grafika warsztatowa 
(aneks malarstwo).

Witold Domański33 
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Lotos wietnamski  2016

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Warszawie. W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem tytuł 
magistra na ASP w Warszawie na wydziale Grafiki. Zajmuje się grafiką 
warsztatową, komputerową oraz malarstwem. Obrazy charakteryzuje 
graficzno-rysunkowy realizm z geometryczną oprawą. Prace mają 
często charakter humorystyczny, zawierają zaskakujące metafory, 
przy wykorzystaniu niekonwencjonalnej symboliki, a także posiadają 
ładunek emocjonalny. Artystka brała udział w wystawach grupowych: 
Kissprint, Warszawa 2013 oraz 2016; MUZA – Magdalena Abakano-

wicz, Warszawa, 2015; Wystawa pokonkursowa na Międzynarodo-
wym Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia, 2016; Pokonkursowa wystawa 
finalistów Artystycznej Nagrody Siemensa z Galerii Salon Akademii, 
Warszawa, 2016; indywidualnych: Alternatywna Geometryczność, 
Boska Praga, Warszawa, 2016, a także w performance w Galerii Foksal 
w ramach wystawy Jiri Skala, Bohdan Mrazek JABBERWOCKY (2016). 
W l. 2013–2015 współorganizowała festiwal artystyczny Art Fresh 
Festival. W 2016 została finalistką Artystycznej Nagrody Siemensa.

Zuzanna Zu Jankowska34
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Władza  2016

akryl, olej, płyta, 114 × 90 cm, sygn. 
na odwrocie

Ur. w 1979 r. w Sandomierzu. Od za-
wsze pasjonowało go malarstwo i od-
kąd pamięta próbował swoich sił w tej 
dziedzinie. Samouk, wciąż dopracowu-
je i rozwija swoje techniki, szukając tej 
optymalnej. Na swoim koncie ma około 
kilkaset prac, które znalazły swoich od-
biorców i fanów. Jego marzeniem od 
zawsze było zaistnienie w kręgu ludzi 
wybitnych i bycie zauważonym jako ar-
tysta, oraz możliwość utrzymania się ze 
sztuki, bo to ona daje mu największe 
spełnienie.

Królewska purpura  2016

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa w Łodzi. Dyplom 
w 2013 roku w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych po kie-
runkiem prof. K. Wawrzyniaka, aneks w Pracowni Malarstwa 
I Otwarta Księga prof. A. Bartczaka, uzyskała z wyróżnieniem. 
W 2012 roku zdobyła II Nagrodę w 6.Konkursie na Małą For-
mę Graficzną dla studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych 
w łódzkiej Galerii Amcor Rentsch, a w 2013 Nagrodę Międzyna-
rodowego Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino w XXX 
Konkursie im. Władysława Strzemińskiego Sztuki Piękne. Udział 
w Sympozjum graficznym w Urbino we Włoszech w 2012, 
staż graficzny w Kaus Urbino Włochy 2013, oraz warsztaty 
graficzne Komplementarność Technik Graficznych w druku ar-
tystycznym, prowadzonym przez prof. Juji Kobayaschi w 2013 
roku. Wystawa indywidualna w Galerii Bałuckiej 2014, Wysta-
wa Najlepszych Dyplomów 2013 roku w Centtralnym Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. Udział w innych wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, m.in.: Urbino z Wi-
szącego Ogrodu 2, Galeria Baucka; Hommage a Strzemiński 
2013; The Rape of Europe, Lizbona 2013; Rhinos are coming, 
Brazil, Poland, South Africa 2014; Zgierz Tkacz, Dom Kultury 
w Łęczycy. Uczestnictwo w Trzecim Niezależnym Salonie Łódz-
kich Młodych Twórców 2016.

Mirosław 
Nowiński35

Joanna Aninowska36
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JUDITH II  2016

olej, płótno, 160 × 90 cm, sygn. p.d.: JM 2016R

Ur. w 1972 r. w Nowym Targu. W latach 1995–2000 związany z Ga-
lerią BWA Jatki w Nowym Targu. Od 2001 r. wraz z przyjaciółmi 
prowadził działalność artystyczną skupioną wokół kawiarnio-galerii 

PLAMA. Od 2011 r. tworzy własną pracownię. Malarstwem olejnym 
zajmuje się od 20-stu lat. Bliskie jest mu malarstwo secesyjne, surre-
alizm oraz sztuka prerafaelitów angielskich.

Janusz Magiera37
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Filodendron na 
czerwonym tle  2016

olej, płótno, 80 × 90 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1988 r. W 2007 r. ukończył PLSP im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
a następnie studia na kierunku malarstwo 
w pracowni kolorystycznej prof. Mieczy-
sława Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych 
w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił 
w 2012/2013. Obecnie zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem, fotografią oraz grafiką. 
Brał udział w wielu plenerach oraz wysta-
wach o charakterze międzynarodowym 
– w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie. 
Obrazy artysty znajdują się w prywatnych 
kolekcjach.

Łukasz 
Breintenbach38

Park Skaryszewski  2016

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1993 r. w Elblągu. Obecnie jest stu-
dentem trzeciego roku warszawskiej ASP 
w pracowni prof. St. Baja oraz dr. A. Kara-
pudy. Uczestnik dwóch wystaw indywidu-
alnych w Elblągu oraz pięciu zbiorowych 
w Częstochowie, Tarnowskich Górach, 
Zaborku, Warszawie oraz Bolonii. W ma-
larstwie interesują go dwa bieguny, jeden 
z nich charakteryzuje się pracą w plene-
rze, ekspresją plam, kolorem oraz fakturą. 
Drugim przedmiotem zainteresowań jest 
dążenie do budowania nastroju wyrazu 
podmiotu pomiędzy widzem a obrazem 
poprzez formę, delikatność modelunku 
oraz stonowane barwy.

Wojciech 
Adam Bański39 
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bez tytułu cykl Brzozy  2008

olej, płótno, 100 × 50 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Artystycznego Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukację zakończył obroną 
dyplomu z projektowania graficznego w pracowni prof. A. Desperaka 
(2005). Prywatnie i zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, ściennym, projektuje dekoracje, uprawia fotografię. Inspiracje 
znajduje w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów, Symbolistów. 
Głównie jednak inspiruje się Naturą. Jego obrazy to zazwyczaj cykle 

tworzące opowieści z pogranicza fantastyki i grozy, których to nurtów 
jest zwolennikiem. Wystawy zbiorowe: Apoteoza Muzy, biblioteka 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014; Spójność różnorodności, Galeria Bro-
Wart, Wrocław, 2016. Udział w konkursach plastycznych: Biennale, 
Piotrków, 2015; Bielska Jesień, 2015; Trzy mosty, 2015; Fama, 2015; 
VII Triennale Martwej Natury w Sieradzu, 2015; Konfrontacje Sztuki, 
Warszawa, 2016; Trzy mosty, 2016.

Dariusz Franciszek Różyc40
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W pogoni  2016

akryl, płótno, 50 × 100 cm, sygn. p.d.

Artystka pochodząca z Jaworzna. Ukoń-
czyła częstochowską Akademię im. Jana 
Długosza. W swoich pracach kładzie na-
cisk na zagadnienie wpływu koloru na 
formę i treść.

Kolorowe kłębki  2016

olej, płótno, 80 × 50 cm, sygn. p.d.: Некрасова М.

Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na 
Wydziale Malarstwa Charkowskiej Państwowej Akade-
mii Projektowania i Sztuk Pięknych w l. 2006–2012. Od 
2012 roku jest członkiem Narodowego Związku Artystów 
Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na Ukrainie. Wystawy 
indywidualne: 2009 – “Wędrówki landszaftami”, Kiro-
wograd, Ukraina; 2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 
– Komsomolsk, Ukraina. Wybrane wystawy zbiorowe: 
2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepropietrowsk, Ukra-
ina; VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukraina; 
2009 – 165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło 
– różne ruczaje”, Kirowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa 
zbiorowa, X Międzynarodow festiwal teatralny „Dobry 
teatr”, Energodar, Ukraina; 2011 – XIV Międzynarodo-
we Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; XXXI 
Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, 
Cadaques i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza 
Ukraina”, Zaporoże.

Anna 
Noszczyńska41

Maria Niekrasowa42 
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Miles Davis i ja  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm,  
sygn. p.d.

Teresa Demidziuk, chociaż urodzi-
ła się w Głogowie, to jednak – jak 
sama przyznaje – z wyboru jest wro-
cławianką. We Wrocławiu ukończy-
ła PLP oraz uzyskała dyplom ASP na 
Wydziale Rzeźby i Malarstwa. Jest 
również absolwentką studiów filo-
zoficzno-teologicznych wrocławskiej 
uczelni. Prezentuje swoje prace na 
wystawach indywidualnych i zbio-
rowych, a także bierze udział w kra-
jowych i międzynarodowych plene-
rach malarskich oraz sympozjach. 
Wrocław jest miejscem, w którym 
mieszka i pracuje. W tym dynamicz-
nie rozwijającym się mieście kultury 
– teatr, muzyka, film, wywierają zna-
czący wpływ na twórczość artystki.

I Love L.A.  2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. na odwrocie

W 2008 r. ukończyła Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Nałęczo-
wie zdobywając tytuł artysty plastyka 
w specjalizacji meblarstwo. Na Wy-
dziale Artystycznym UMCS w Lublinie 
w 2013 r. zdobyła tytuł licencjacki 
w pracowni malarstwa sztalugowe-
go. W 2016 r. otrzymała tytuł magi-
stra sztuki ze specjalizacją malarstwo 
sztalugowe. Interesuje się stylem retro 
i pop-art, które łączy z malarstwem 
realistycznym. W obrazach często wy-
korzystuje motywy animalistyczne.

Teresa 
Demidziuk43 

Karolina Fox44 



34

Moją siłą jest siła  2016

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.

W latach 1988–1993 studiował na ASP w Krakowie oraz na Wydzia-
le Grafiki w Katowicach. Uzyskał dyplom w pracowni projektowej 
doc. T. Jury i w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. S. Kowalskiego. 

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych w Polsce i w Niem-
czech, a także w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Turcja, 
Słowacja). Uprawia malarstwo, plakat i grafikę.

Rafał Bojdys45 
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Żubr XL no CLIX  2016

ceramika malowana podszkliwnie 
i naszkliwnie, szkliwiona, 
22 × 27 × 14 cm, sygn. od spodu 
logiem autora, numeracja 159/2016

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblar-
stwo Artystyczne w PLSP w Tarnowie, do-
stał się na wydział rzeźby krakowskiej ASP, 
którą ukończył w 2004 r. Przed i w trakcie 
studiów działał w Autorskiej Grupie Arty-
stycznej Jacka Kucaby „Ruchome Święto”. 
W trakcie studiów brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, 
na zaproszenie Commune de Lorentzwe-
iller, Luksemburg w projektach malarskich 
„Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże 
Lorentzweiller”. Po ukończeniu studiów 
był laureatem nagród i wyróżnień dla ob-
razów z cyklu www.cykl.dy oraz nagrody 
Artystycznej Miasta Kraków. W roku 2007 
otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa w którym wykonał wiele zamó-
wień kontraktowych dla osób prywatnych, 
filmu, reklamy, muzeum Trasy Turystycznej 
Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta 
Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Ba-
zyliki Św. Krzyża na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem 
Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe 
cykle rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, 
które tworzą markę Marius Dydo. W roku 
2013, wraz z drugim inwestorem powołał 
do życia projekt Dydodecor, który ma na 
celu promować markę oraz artystów za-
proszonych do jej budowy. Jest autorem 
projektu figur do wielkopomnikowego 
założenia architektonicznego dla Fundacji 
Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczo-
ści inspiruje się liniami przecięć mitologii 
i sztuki, tradycją mistrzów i wizytą w hi-
permarkecie.

The Dwarf of 
Wall Street  2016

technika własna, płótno, 
70 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: Marcin Błach, 
2016.

Absolwent malarstwa w Ko-
legium Sztuk Pięknych UMCS 
w Kazimierzu Dolnym. Dy-
plom w 2012 pod kierunkiem 
dr hab. Mariusza Drzewiń-
skiego. Studia drugiego stop-
nia na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. W 2014 
uzyskał tytuł magistra sztuki 
w pracowni dr hab. Wiesława 
Procia. Zajmuje się głównie 
malarstwem. Tworzy obrazy 
na płótnie oraz w przestrzeni 
miejskiej. Od wielu lat intere-
suje się szeroko rozumianym 
street artem.

Mariusz Dydo46 

Marcin 
Błach47 
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Kocie haiku  2011

akryl, płótno, 65 × 50 cm, sygn. p.g.: 
MK oraz na odwrocie: Marta |Michalska-
Kurczyńska 2011 oraz Haiku: wyspał się kot 
wstaje i ziewając, idzie na amory. Issa.

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróż-
nieniem PSP w Warszawie, broniąc dyplom 
z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. Absolwent-
ka Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Au-
torka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, 
legenda, mit – symbolika japońskich netsuke”. 
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki 
Orientu, obecnie Instytutu Studiów nad Sztuką 
Świata. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu kon-
kursach plastycznych, m.in. na projekt biżute-
rii dla firmy Kruk. Brała udział w wystawach 
artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” 
w warszawskiej galerii Kuluary/Studio oraz wy-
stawie „Love is in the air” w salonie SDA na 
Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami. Jej obrazy znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych. Inspiracją 
jej malarstwa jest ludzka postać, portret ciała 
i duszy, zakomponowane w odrealnionym, 
zgeometryzowanym tle zdecydowanych barw. 
Natchnieniem pozostaje także estetyka i sztuka 
japońska.

Złota  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. p.d.: MĘŻYŃSKI

Mieszka w Warszawie, gdzie 
tworzy w technice olejnej. Za-
fascynowany przestrzeniami 
miejskimi i próbujący uchwycić 
ich magiczną atmosferę. Przez 
wiele lat zajmował się grafiką 
cyfrową i fotografią.

Marta 
Kurczyńska48

Arkadiusz 
Mężyński49 
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Muzeum LVI  2017

olej, płótno, 110 × 130 cm, sygn. i opis. na odwrocie: MATEUSZ |MALIBORSKI |„Muzeum LVI” |2017 |Mateusz Maliborski

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium 
fundowanego im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidu-
alną w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie 
prezentowany był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2016 
– „7 young painters”, Gallery Katarzyna Napiorkowska, Bruksela; 2016 
– Wystawa finalistów konkursu malarskiego Nowy Obraz/Nowe Spoj-
rzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015 – Wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki 
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – Wystawa finalistów 
25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2015, 

Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 – Wystawa finalistów ogólno-
polskiego konkursu malarskiego im. Wojciecha Fangora, Duża Aula 
ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa Najlepsze dyplomy 
2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFESORA 
ADAMA W., Galeria STALOWA, Zamość; 2015 – Wystawa finalistów 
Konkursu na DZIEŁO, Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 2015 – Z PRA-
COWNI PROFESORA ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
Kraków; 2014/2015 – Studenci ASP w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 
2014 – Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2013 – WYRÓŻNIENI, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Kraków.

Mateusz Maliborski50
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Modliszka 
Storczykowa  2017

tempera, akryl, olej 
wodorozcieńczalny, płótno, 
30 × 30 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1986 r. we Wrocławiu. 
Absolwent OSSP we Wrocławiu 
(2005) i Wydziału Malarstwa 
i Rzeźby na ASP im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu (2010). 
W 2011 r. rozpoczął współpracę 
z Gdańską Szkołą Muralu i artystą 
Rafałem Roskowińskim przy two-
rzeniu murali. W malarstwie inte-
resuje go światłocień – subtelna 
gra między mrokiem a wydobywa-
jącym się z niego oświetlonym de-
talem; budowanie klimatu obrazu 
za pomocą czerni i szarości. Fa-
scynuje go sposób, w jaki światło 
ożywia martwą materię. Wybra-
ne wystawy indywidualne: 2015 
– Muzeum Dom Carla i Gerharta 
Hauptmannów, Szklarska Poręba; 
2015 – Galeria Ypsos; 2014 – Ga-
leria Krzywy Komin; 2013 – Gale-
ria Eko Centrum; 2012 – Galeria 
Coffee Kalaczakra; 2008 – Galeria 
pod Psem, Wrocław; 2005 – Gale-
ria Pirania, Jarosław.

Homo Vietnamensis  2016

olej, płótno, 40 × 30 cm, sygn. d.

Ur. w Warszawie w 1982 r. Absolwent 
PJWSTK (Nowe Media). Stypendysta i stażysta 
na Uniwersytecie w Granadzie (staż w Cen-
trum Nauk), Student Grafiki na ASP (studia 
przerwane na czas nieokreślony). Dorobek ar-
tystyczny: wystawa indywidualna SemiNomad 
i SemiNomad 2.0, Warszawa, 2015; wysta-
wa grupowa Backstreet Bazaar, Seattle, USA, 
2015; wystawa indywidualna Cross Section, 
Winny Przystanek, Warszawa, 2014; wystawa 
grupowa Art Fair at Luxe Art Museum, Singa-
pur, 2013; wystawa grupowa Bank Art Fair, 
Hongkong, 2013; wystawa indywidualna Kidz 
With Guns, Warszawa, 2010; wystawa indy-
widualna Zapach Zahtaru, Warszawa, 2010; 
wystawa grupowa Warszawa nad Kamienną, 
wystawa grupowa, Ostrowiec Świętokrzyski, 
2008

Emil Goś51 

Zbigniew 
Dąbrowski52 
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Konstrukcja  2016

akryl, płyta, 96 × 51 cm (oprawione), sygn. p.d.

Ur. w 1981 roku w Szczecinie. Absolwent Liceum Plastycznego 
w Szczecinie na kierunku formy użytkowe. Absolwent Wyższej Szkoły 
Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika – obrona dyplomu 
w listopadzie 2006 pod kierunkiem prof. Leszka Żebrowskiego. Sty-

pendysta miasta Szczecina (2006 r.). Należy do ZPAP. Obecnie zajmuje 
się malarstwem (sztalugowym, naściennym, autorskie, kopie, portrety 
itp.), ilustracją, identyfikacją wizualną, plakatem, zdobnictwem mebli 
oraz polichromią wolnostojących elementów rzeźbiarskich.

Maciej Wierzbicki53
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Kokony  2016

akryl, lakier, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p.d.: Hanna Rozpara 2016 oraz na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Sosnowcu. Obecnie doktorantka w ASP w Katowicach. 
Absolwentka ASP w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Płaskiego 
prof. Józefa Budki (2014) oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach (2013). Studiowała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w Antwerpii w ramach programu Erasmus (Belgia, 2011/2012), 
w pracowniach prof. Ingrid Ledent i prof. Hugo Besarda. Wielokrot-
na stypendystka Prezesa Rady Ministrów (2004–2006) i Prezydenta 
Miasta Sosnowca (2009–2013). Autorka 10 wystaw indywidualnych, 

m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Zatorze. 
Swoje prace wystawiała na ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą, m.in.: 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, 
8th International Printmaking Biennial of Douro 2016 (Portugalia), 
18. International Print Biennial Varna (Bułgaria, 2015); „Pozdrowie-
nia z KATO”, Galeria Sztuki Współczesnej „MD_S”, Wrocław (2014). 
Tworzy w wielu technikach graficznych, zajmuje się intermediami, 
fotografią, malarstwem, projektowaniem i muzyką.

Hanna Rozpara54 
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Muza w czerwonej 
sukience (ostatni 
lot)  2016

akryl, płótno, 120 × 100 cm, 
sygn. p.d.: V.Bąbol oraz na 
odwrocie

Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydzia-
łu Artystycznego UMCS w Lublinie. 
W 2013 r. obroniła dyplom z malar-
stwa „757 Pokus”, za który uzyska-
ła wyróżnienie Dziekana Wydziału 
Artystycznego. Artystka zajmuje się 
malarstwem i ilustracją. Wizerunek 
kobiety jest główną tematyką prac. 
Muza w jej obrazach jest odzwier-
ciedleniem marzeń sennych, jest 
kobietą, z którą się utożsamia. 
Muzy łączą świat wyobrażeń z rze-
czywistością, przez co pojawiają się 
elementy surrealistyczne. Artystka 
brała udział w kilku wystawach 
m.in. wystawa prac pedagogów 
i studentów wydziału artystycznego 
UMCS w Teatrze Małym w Galerii 
Obok w Tychach (2013); Biennale 
Sztuk Plastycznych Łęczna (2014); 
Festiwal Sztuki ART INN w Galerii 
Labirynt Lublin (2015).

Viola Bąbol55 

Bez tyt. 57.  2016

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. 1988 r. w Zielonej Górze. Jest ab-
solwentem Instytutu Sztuk Wizual-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 
2015 w pracowni prowadzonej przez 
profesora Stanisława R. Kortykę. Pra-
cuje głównie w farbach olejnych, 
choć i akwarele nie są mu obce. 
Głównymi tematami jego prac są 
pejzaż i portret. W obu przypadkach 
stara się unaocznić problem egzy-
stencjalny człowieka. Czy to za po-
mocą ekspresyjnego portretu, czy za 
pomocą pejzażu próbuje przemycić 
kondycję współczesnego człowieka 
silnie sprzężonego ze zwykłą codzien-
nością. Za cykl dyplomowy pt. „Szkice 
do portretu” otrzymał wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie sztuk 
wizualnych Pro Arte (2016).

Cezary 
Bednarczyk56 
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She 14  2016

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: Amonaria

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzyny Ko-
bro w Zduńskiej Woli, na specjalizacji Reklama Wizu-
alna. Studia pierwszego i drugiego stopnia ukończyła 
w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na specjali-
zacjach: Projektowanie Multimedialne i Reklama. Brała 
udział w wystawach zarówno zbiorowych jak i indy-
widualnych. Głosami internautów wygrała interdyscy-
plinarny konkurs „Muza 2014” organizowany przez 
redaktor naczelną portalu kulturalnego Art Imperium. 
Obrazy Amonarii wyróżniają się przede wszystkim 
subtelnością, wprowadzają w świat, który zdaje się 
być poetyckim odzwierciedleniem rzeczywistości, jakby 
były złudzeniem lub urywkiem snu. Malarka próbuje 
przekazać odbiorcy połączenie stanów emocjonalnych 
i uczuć jakie doświadcza, łącząc bodźce dostarczane 
przez duszę, umysł i ciało w jeden niepowtarzalny 
obraz. Efektem tych działań są unikatowe akty kobie-
ce. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce, Belgii, Niemczech, Anglii, Australii i Stanach 
Zjednoczonych.

Refleksja Narcyza  2015

akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. l.d. 
oraz na odwrocie

Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z rysun-
ku i tytuł magistra sztuki obronił na wydziale 
pedagogiki pod kierunkiem Anny Tyczyńskiej. 
Licencjonowany kulturoznawca, grafik oraz 
specjalista od spraw reklamy. Artysta inter-
dyscyplinarny, zajmuje się zarówno malar-
stwem, rysunkiem, instalacjami, jak i szero-
ko pojętą sztuką teatralną. Współzałożyciel 
offowego teatru Teorikon. Obecnie kustosz 
oraz kurator wystaw w Filharmonii Kaszub-
skiej. Wybrane wystawy: 2003 – IV Bienna-
le Rysunku i Malarstwa Szkół Plastycznych 
w Koszalinie, 2006 – „Iluzja” Wejhrowskie 
Centrum Kultury, 2013 – „Tu nie ma miejsca 
na emocje” Fabryka Kultury, 2016 – „De Re-
rum Natura” Filharmonia Kaszubska, 2017 
– „Magja” Galeria Engram Miasta Ogrodów 
w Katowicach.

Gdzie jesteśmy, gdy w łagodnym zatrace-
niu pogrążamy się we własnych myślach 
(H. Arendt)? Oblicze medytującego zdradza 
paradoks dwoistej obecności – jako jedno-
czesne bycie „tu oto” w postaci cielesnego 
mikrokosmosu i przybywanie „gdzieś in-
dziej”, jakby w innym wymiarze, do którego 
drogę zna tylko ten, kto oddaje się samotnej 
zadumie. 

 dr Robert Dolewski

Amonaria  
Magda Maciaszek57 

Karol Formela58 
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Rainbow Hunter  2016

akryl, farby metaliczne, płótno, 100 × 70 cm, 
sygn. p.d.

W 2001 roku obroniła dyplom na ASP w Gdań-
sku, wydział rzeźby. Na co dzień prowadzi pra-
cownię Vera Sparrow Creative Studio. Formy 
ekspresji twórczej: ceramika, rysunek, słowo, 
video, fotografia.

Weronika 
Wróbel59 

Nadzieja  2017

olej, płótno, 60 × 81 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1955 r. w Świdniku. Ab-
solwent ASP w Warszawie. 
Dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni prof. A. Rudzińskiego oraz 
aneks w pracowni malarstwa 
prof. E. Markowskiego (1980). 
W dorobku artystycznym udział 
w kilkudziesięciu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, 
krajowych i zagranicznych. Prace 
w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą. Wyróżnienia: Grafika 
Roku – Lublin 1981,1985, 1988. 
Uprawia malarstwo, grafikę, rysu-
nek, rzeźbę. Malarstwo artysty za-
wiera ukryte znaczenia – strzępek 
nieodgadnionego świata, pełne-
go niedopowiedzeń, aluzji, żartu, 
konkretu i symboliki zarazem. Po-
przez płótna artysta dzieli się z od-
biorcą swoimi fascynacjami oraz 
lękami. Jest to także pewnego 
rodzaju komentarz do wszystkich 
zdarzeń bliskich twórcy.

Zbigniew 
Olszewski60 
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Ruda z zielonym drinkiem  2017

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1978 r. Studiowała w łódzkiej ASP im. Wł. Strzemińskiego 
na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W 2004r. uzyskała dyplom z wy-
różnieniem w pracowni rysunku i malarstwa prof. A. Gieragi 
i pracowni projektowania druku odzieżowego prof. K. Jagu-
czańskiej. Ważniejsze osiągnięcia: Podwójna nagroda w kon-
kursie „Projekt 2004”, Rok.2006 – Indywidualna wystawa ma-
larstwa w Galerii „Rynek Sztuki” w Łodzi. Rok 2014- wystawa 
zbiorowa E-Lanie w Galerii Urzędu Miasta w Łodzi.

Chills  2016

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Mateusz 
Dolatowski, Chills

Absolwent Malarstwa na Wydziale Pedagogiczno-Arty-
stycznym w Kaliszu (UAM). W 2012 r. uzyskał dyplom 
licencjacki, a dwa lata później magisterski, w I Pracowni 
Malarstwa prof. dr hab. J. K. Hrycka. Ukończył również 
studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych na tej samej uczelni. Dwukrotny stypendysta 
rektora dla najlepszych studentów. Obrazy maluje techniką 
olejną, stosując laserunki i przecierki, dzięki którym uzyskuje 
ciekawe efekty światłocieniowe. Główną rolę w twórczo-
ści artysty odgrywa portret oraz akt kobiecy. Inspiracją do 
działań twórczych jest piękno kobiecego ciała. W obrazach 
stara się też wskazywać na indywidualne cechy portreto-
wanych osób, stąd koegzystują w nich obok siebie piękno 
cielesne – powierzchowne, ale i wewnętrzne – szlachetne 
piękno. Artysta brał udział w wielu wystawach zbiorowych, 
w Polsce i za granicą.

Sylwia Szyszkowska-
-Sitarek61

Mateusz 
Dolatowski62 
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Warm 
Afternoon  2013 ●

akryl, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. p.d.: Sęk

Ukończyła z wyróżnieniem ASP 
w Łodzi w 1999 r. Dyplom z ma-
larstwa i projektowania ubioru, 
zdobyła nagrodę Prezydenta 
Miasta Łodzi w 2000 r. W 2004 r. 
miała wystawę zbiorową z najzdol-
niejszymi absolwentami pracowni 
malarskiej prof. M. Wagnera 
i M. Wilczyńskiego. Zajmuje się 
głównie malarstwem akrylowym 
(tematem są ludzie, zwłaszcza in-
teresuje ją świat Kobiet) i ilustracje.

Z upływem minut 
od wszystkiego się 
odrywasz  2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.

Absolwentka ASP w Łodzi. Dyplom obro-
niła w 2008 r. na Wydziale Edukacji Wi-
zualnej w Pracowni Malarstwa i Rysunku 
prof. W. Stelmaszczyka, aneks do dyplomu 
– książka artystyczna w Pracowni Projekto-
wania graficznego adi. W. Morawskiego. 
Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuk 
wizualnych, głównie malarstwem. Boha-
terami czyni postacie lub obiekty uwikła-
ne w „teatrze sytuacji”. Wierzy w ciągłą 
zmienność sztuki. To przekonanie prze-
myca w swych pracach stosując różne 
konwencje. Autorka wystaw indywidual-
nych i uczestniczka wystaw zbiorowych. 
Wybrane wystawy: 2014 – „Inspiracje 
filmowe”, Muzeum Kinematografii, Łódź; 
2014 – „Artygiel”, 2 kielecka wystawa 
artystów regionu; 2012 – „12 + 1”, Pe-
dagogiczna Biblioteka Publiczna, Zgierz; 
2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, Łódź; 
2009 – „Akcja Re: akcja”, Muzeum Sztuki 
2, Łódź; 2009 -„Najlepsze dyplomy”, Biała 
Fabryka, Muzeum Włókiennictwa, Łódź; 
2008 – Wystawa rysunków, Galeria „Pod 
Napięciem”, Łódź.

Małgorzata 
Sęk63 

Monika Dałek64 
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W słonecznym deszczu  2016

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: T.Wojtysek 
16 oraz na odwrocie

Ur. w 1983 r. w Częstochowie. Studiował na Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 
2002–2007. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pra-
cowni malarstwa prof. Wernera Lubosa. Należy do 
ZPAP Okręgu Częstochowskiego. W latach 2008, 
2011 i 2012 otrzymał stypendium artystyczne Pre-
zydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie plastyki.  
Jego prace znajduję się w zbiorach prywatnych w kra-
ju i za granicą. Autor wystaw indywidualnych i zbio-
rowych w Polsce, Niemczech, Rumunii i Chinach.

Ciche rozmowy  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: 
monogramem RENMAG oraz na odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie 
Ludowym, gdzie pod kierownictwem A. Ki-
jowskiego uzyskała dyplom z malarstwa i tka-
niny artystycznej. W l. 2002–2006 studiowała 
na Wydziale Sztuki UR. Ukończyła specjalizację 
malarstwo w pracowniach prof. S. Białogłowicza 
i prof. T. Boruty. W 2014 r. ukończyła ASP w Kra-
kowie na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem 
prof. A. Bednarczyka i obroniła aneks z rysunku 
w pracowni dr. W. Kubiaka. Wybrane wystawy: 
2015 – Wystawa zbiorowa, Akademicki Klub 
Żak, Lublin; 2015 – Wystawa zbiorowa, MDK, 
Kazimierz Dolny; 2015 – „Kobieta w obrazie”, Ka-
zimierz Dolny; 2014 – Wystawa zbiorowa, Klub 
Kadr, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa, Ho-
tel Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa zbiorowa, 
Stary Browar, Poznań.

Tomasz Wojtysek65 

Renata Magda66 
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Kiedy zakwitnie 
czosnek  2017

olej, akryl, płótno, 160 × 60 cm, sygn. p.d.: 
J.MISZTAL 2017

Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ce-
ramiki i szkła. Malarstwo studiowała w pracowni 
prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich artystki 
widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzen-
nej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz 
użycie różnorodnych odcieni złota nadaje im spe-
cyficzny i niepowtarzalny wygląd. Prace artystki 
znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także 
osób prywatnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Joanna Misztal67 

Rybka  2017

szlagmetal, akryl, płótno, 70 × 70 cm (układ 
diagonalny), sygn. d.: ALICJA PULIK 2017

Ukończyła Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona 
w Warszawie w 2008 roku. W 2011 roku wyróżniona 
Nagrodą Dziekana licencjackiego dyplomu graficznego 
i aneksu malarskiego w Kolegium Sztuk Pięknych w Ka-
zimierzu Dolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. W 2011 roku otrzymała roczne stypendium 
Erasmus na Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze na 
Słowacji. W 2013 roku wyróżniona za magisterski dyplom 
malarski na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w wielu 
wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej sztuka jest 
barwnym kalejdoskopem.

Alicja Pulik68 
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MAGDALENA IN 
PARIS  2017

olej, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. p.d. oraz na odwrocie

Mieszka i tworzy w Gdyni. Uważa, 
iż do właściwego odbioru jego ma-
larstwa nie jest konieczna znajomość 
biografii, gdyż ta ujawnia się niejako 
sama – przemawiając poprzez płót-
na językiem wyjątkowym, specyficz-
nym i indywidualnym, a przecież 
jednak znanym i rozpoznawalnym. 
Dla artysty ważne jest, aby dzieło 
przemawiało do tego jedynego od-
biorcy, choć w swoich pracach stara 
się podkreślać także uniwersalność 
przekazu, czyniąc odniesienia do 
doświadczenia ogólnoludzkiego, co 
pozwala zachować autentyzm prze-
kazu, a także tworzyć dialog z od-
biorcą. Jak twierdzi artysta – sztuka 
jest przeciwieństwem marketingu.

Mózg z waty  2016

technika mieszana, płótno, 70 × 50 cm,  
sygn. na odwrocie

Samouk artystyczny. Absolwent Kulturoznaw-
stwa na Warszawskim SWPS. Instruktor kultury-
styki. Brał udział w wernisażu „Hochsztaplerzy” 
w Pracowni Wschodniej razem z Martyną Bałką, 
Karoliną Pietrzyk i Beatą Pofelską. Aktywny arty-
stycznie na ulicy.

Piotr Ignacy 
Kopczyński69

Milionerboy70 
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Baran XL no 6  2016

ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, 
26,5 × 33 × 15 cm, logo autorki i wydawcy 
od spodu rzeźby, opis numeryczny- 6/2016

Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krako-
wie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. S. Borzęckiego. W latach 1991–1998 
asystentka u prof. B. Chromego na krakowskiej 
ASP. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, a od roku 
2014 ceramiką tworząc pod logiem marki Ma-
rius Dydo. Jest autorką ponad 200 medali, kil-
kudziesięciu statuetek dla instytucji publicznych 
i osób prywatnych.

Gęsi  2014

akryl, płótno, 100 × 120 cm,  
sygn. p.d.

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu. Sopocianka, 
obecnie mieszka i tworzy w Warsza-
wie. Artystka maluje obrazy olejne 
i akrylowe na płótnie, korzystając 
z technik laserunkowych, dzięki cze-
mu obrazy uzyskują głębię. Tematyka 
prac artystki odnosi się do osobistych 
przeżyć i wspomnień. Duże formaty, 
żywe kolory, kontrasty i charaktery-
styczne cienie, przenoszą nas w rado-
sny, pełen słońca i przestrzeni świat 
Magdaleny. Obrazy artystki znajdują 
się w prywatnych kolekcjach w kraju 
i za granicą. Wielokrotnie uczestni-
czyła w wystawach indywidualnych, 
zbiorowych i w plenerach malarskich. 
Obecnie współpracuje z galerią „Za-
toka Sztuki” w Sopocie, gdzie od 
2013 r. cyklicznie prezentuje swoje 
prace.

Małgorzata Kot71 

Magdalena 
Jankowska72 
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Florencja  2016

olej, akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.: PP

Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie. W twórczości stara się łączyć 
różne techniki plastyczne. Inspiruje się naturą. Zajmuje się głównie 

malarstwem. Ważne jest dla niego światło. Brał udział w plenerach 
malarskich w kraju i za granicą.

Piotr Przybyła73 
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Druga  2017

olej, szlagmetal, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1977 r. W 2001 r. ukończyła studia w Instytucie Plastyki WSP 
w Częstochowie. Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof. W. 
Maszkowskiego. Od 2005 r. należy do Związku Pastelistów Polskich 
w Nowym Sączu. Zajmuje się również ilustracją książek dla dzieci, 
m.in.: „O jamniku” (Wyd. Fama), „Czterolatek kocha przedszkole” 
(Wyd. Edukacyjne), „Wesoła szkoła i Przyjaciele” (WSiP). Wybrane 
wystawy: 2012 – wystawa zbiorowa „Wątki Maryjne w twórczości”, 

Galeria Konduktorownia, Częstochowa; 2008 – wystawa indywidu-
alna „Ilustracje”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2008 – wy-
stawa indywidualna „Recycling”, Galeria Gaude Mater, Częstochowa; 
2008 – wystawa indywidualna „Koty”, Filharmonia Wrocławska; 2008 
– wystawa zbiorowa, Wrocławskie Centrum Prasowe Galeria 62a, 
Wrocław.

Sylwia Perczak74
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Madonna Karmicielka  2017

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Kro-
śnie. Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szko-
łach Artystycznych oraz Edukację artystyczną w zakresie 
sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
W 2014 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się malar-
stwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. 
Od niedawna współpracuje z krakowskim teatrem Pleja-
da w charakterze scenografa. Brał udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych, w kraju i zagranicą.

Historie  2016

akryl, deska, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pochodzący z te-
renów dzisiejszej Ukrainy. Obecnie mieszka i pracuje pod 
Krakowem, gdzie najbliższe otoczenie stało się dla niego 
źródłem inspiracji. Uczestniczył w wielu wystawach indy-
widualnych i zbiorowych oraz aukcjach charytatywnych 
organizowanych m. in. przez fundację „Mimo Wszystko” 
Anny Dymnej. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2016). 
Wybrane wystawy: 2016 – Oblicza Madonny, Zamek Kró-
lewski na Wawelu, Oddział w Stryszowie; 2015 – Malar-
stwo – wystawa indywidualna, Galeria Klitka, Warszawa; 
2015 – III Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny”, Kalwaria 
Zebrzydowska.

Tomasz Tajak75

Borys Fiodorowicz76 
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Dziewięć  2017

olej, płótno, 82 × 65 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Wadowicach. Absolwentka Wydziału 
Malarstwa krakowskiej ASP. Studiowała w pracowni 
prof. Adama Brinckena. Stypendystka programu Erasmus 
w roku akademickim 2014–2015 we Francji. Uczestniczka 
licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Papugi  2017

akryl, płótno, 70 × 80 cm, 
sygn. p.d.: S. Wojtysek 2017

W latach 2000–2006 uczęsz-
czała do Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Sztuk Pięk-
nych im. Jacka Malczewskiego 
w Częstochowie – specjaliza-
cja jubilerstwo. Studiowała 
w Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie w latach 
2006 – 2011, gdzie obroniła 
dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni malarstwa prof. Werne-
ra Lubosa (2011). Zajmuje się 
malarstwem oraz projektowa-
niem graficznym. Prace artystki 
znajdują się w zbiorach pry-
watnych i muzealnych, w kra-
ju i za granicą. Brała udział 
w wystawach zbiorowych: 
14. Festiwal Sztuki Wysokiej 
2013 – „To, co Cię napędza...” 
Galeria Sztuki Użytkowej Sta-
lowe Anioły, Bytom (2013), 
1st International Art. Sympo-
sium – Kolto (Colta), Rumunia 
(2011), Wystawa poplenerowa 
Hadle Szklarskie 2009 – „Za-
czyn sztuki”, Galeria Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia, Rzeszów (2009–10), Wy-
stawa podyplomowa, Gaude 
Mater, Częstochowa (2006).

Weronika Piórek77 

Sonia 
Wojtysek78 
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Tulipany  2017

olej, płótno, 60 × 60 cm,  
sygn. l.d.

Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. 
Studiowała na Wydziale Malar-
stwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP 
we Wrocławiu. Dyplom obroniła 
z wyróżnieniem. Tworzy abstrak-
cyjne kompozycje inspirowane 
naturą, muzyką, pejzażem. Malu-
je także martwe natury i portrety. 
Posługuje się różnymi technikami, 
m.in. akwarelą i mozaiką szklaną. 
W swojej twórczości wykorzystuje 
doświadczenia dotyczące materii 
oraz struktury obrazu. Kolor, ma-
teria, kompozycja to podstawowe 
zagadnienia, którymi się zajmuje.

Bezsenność  2014

olej, płótno, 90 × 110 cm, sygn. na odwrocie: 
Olga Prokop-Miśniakiewicz, Bezsenność, 2014

Absolwentka Wydziału Architektury PW (1992 
r.) oraz Faculty of Architecture University of De-
troit (1990 r.). W 2013 r. ukończyła z wyróżnie-
niem studia podyplomowe na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
(pracownie prof. Andrzeja Grendy i prof. Mariana 
Kępińskiego). W 2016 r. uzyskała tytuł magistra 
sztuki w Instytucie Edukacji Artystycznej APS 
w Warszawie, gdzie obroniła dyplom w pracowni 
rzeźby prof. Macieja Zychowicza, uzyskując po-
dwójne wyróżnienie (za pracę artystyczną i teo-
retyczną). Malarka i rzeźbiarka – w swojej twór-
czości zwraca się ku człowiekowi, jego cielesności 
domagającej się wiecznego święta i duchowości 
marzącej o poście. Organizatorka wydarzeń 
artystycznych: Forum Sztuki 2013, Współorga-
nizatorka Art Fresh Festival edycja 2015–2017 
oraz Ochota na Sztukę 2016. Mieszka i tworzy 
na warszawskiej Ochocie. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

Inez White79 

Olga Prokop- 
-Miśniakiewicz80 
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Późną jesienią  2016

olej, płótno, 73,5 × 99,5 cm, sygn. p.d.

Absolwent Malarstwa wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych (obrona dyplomu 
20.06.2008). Malarstwem olejnym zaj-
muje się od 2000 roku. Autor ponad 
150 obrazów o różnorodnej tematyce. 
Jego prace zdobią mury kilku kościołów 
Powiatu Średzkiego (woj. Dolnośląskie) 
jak również są w posiadaniu prywatnych 
osób w kraju i za granicą. Główne gatunki 
eksplorowane przez artystę to: abstrakcja 
geometryczna (malarstwo modułowe), 
malarstwo sakralne, portret, pejzaż.

Maciej Szynal81 

Kazimierz 
Dolny  2017

akryl, płótno, 40 × 50 cm, sygn. 
p.d.: Piekut D. 2017 oraz na 
odwrocie

W l. 1980–1984 studiował w In-
stytucie Wychowania Artystycz-
nego UMCS w Lublinie. Dyplom 
z grafiki obronił w pracowni dru-
ku płaskiego prof. D. Kołwzan-
-Nowickiej. Obecnie zajmuje się 
rysunkiem i malarstwem. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą 
(Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, 
Belgia, Australia) oraz w Muzeum 
w Lubaczowie, NCK w Krakowie, 
Hrubieszowskim Domu Kultury, 
BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum 
w Bielsku-Białej. W 1997 r. sty-
pendysta MKiS. Członek Stowa-
rzyszenia Artystycznego Matt Ro-
berts Arts w Londynie. Uczestnik 
kilkudziesięciu wystaw w Polsce, 
Niemczech, Litwie, Włoszech, 
Czechach, Słowacji, Ukrainie, 
Australii i Tajlandii. W 2010 r. 
laureat Certyfikatu Najwyższej 
Jakości (Honorary Certificate of 
the Highest Quality – Short List) 
VII Międzynarodowego Biennale 
Rysunku w Pilznie. Otrzymał kil-
kanaście nagród i wyróżnień za 
twórczość w dziedzinie rysunku 
i malarstwa w konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych

Dariusz Piekut82 



I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia

500 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

Powyżej 20 000 2 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
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Wlastimil Hofman (1881–1970), Portret dziewczynki, 1935 r. 
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ZLECENIE  L ICYTACJ I
66 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

Warszawa, 9 marca 2017 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosi-
my czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż  
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:  
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Amonaria Magda Maciaszek ----------57

Aninowska Joanna ----------------------36

Bański Wojciech Adam ------------------39

Bąbol Viola --------------------------------55

Bednarczyk Cezary ----------------------56

Beker Aaron -------------------------------11

Błach Marcin ------------------------------47

Bojdys Rafał -------------------------------45

Breintenbach Łukasz --------------------38

Campio  ------------------------------------31

Cieśla Maciej ------------------------------28

Czechowski Mikołaj ---------------------- 6

Czernicki Łukasz --------------------------30

Dałek Monika -----------------------------64

Dąbrowski Zbigniew --------------------52

Demidziuk Teresa ------------------------43

Derek Jan ----------------------------------10

Dolatowski Mateusz --------------------62

Domański Witold ------------------------33

Dydo Mariusz -----------------------------46

Fiodorowicz Borys -----------------------76

Formela Karol -----------------------------58

Fox Karolina --------------------------------44

Goś Emil ------------------------------------51

Gralewska Olga --------------------------15

Haluch Jolanta ----------------------------24

Hoppe-Sadowski Bartosz --------------17

Jakubiak-Sęk Anna ----------------------- 8

Janicki Michał -----------------------------23

Jankiewicz Łukasz -----------------------27

Jankowska Magdalena -----------------72

Jarzymowska Anna ---------------------26

Jastrzębska Małgorzata ----------------18

Kappa Alicja -------------------------------25

Karwowska Magdalena ----------------20

Kazimierczak Teresa ---------------------29

Kogut Alicja -------------------------------32

Kołakowska Anna -----------------------21

Kopczyński Piotr Ignacy ----------------69

Kot Małgorzata ---------------------------71

Kozieł Urszula -----------------------------19

Kurczyńska Marta -----------------------48

Magda Renata ----------------------------66

Magiera Janusz ---------------------------37

Majewski Piotr ----------------------------- 3

Maliborski Mateusz ---------------------50

Mężyński Arkadiusz ---------------------49

Milionerboy  ------------------------------70

Misztal Joanna ----------------------------67

Mrowiec Monika -------------------------- 4

Niedźwiedź Maciej ----------------------14

Niekrasowa Maria -----------------------42

Noszczyńska Anna ----------------------41

Nowiński Mirosław ----------------------35

Olszewski Zbigniew ---------------------60

Orońska Katarzyna ------------------------ 5

Perczak Sylwia ----------------------------74

Piekut Dariusz -----------------------------82

Piórek Weronika --------------------------77

Polski Thomas  ----------------------------12

Prokop-Miśniakiewicz Olga ----------80

Przybyła Piotr -----------------------------73

Pszon Bartosz ------------------------------ 9

Pulik Alicja ---------------------------------68

Rozpara Hanna ---------------------------54

Różyc Dariusz Franciszek ----------------40

Rybka Mateusz ---------------------------- 7

Sęk Małgorzata ---------------------------63

Skierska Izabela --------------------------- 1

Smolik Dominik ---------------------------16

Smorodin Artem -------------------------22

Solich Magdalena ------------------------- 2

Szynal Maciej------------------------------81

Szyszkowska-Sitarek Sylwia ----------61

Tajak Tomasz ------------------------------75

White Inez ---------------------------------79

Wieczorek Katarzyna --------------------13

Wierzbicki Maciej ------------------------53

Wojtysek Tomasz -------------------------65

Wojtysek Sonia ---------------------------78

Wróbel Weronika -------------------------59

Zu Jankowska Zuzanna ----------------34

INDEKS ARTYSTÓW

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, Łukasz Łoboda 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jędrzej Łoś, Activa Studio  DRUK: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka



30�MARCA�2017�R.
�
W�SIEDZIBIE�SOPOCKIEGO�DOMU�AUKCYJNEGO

WARSZAWA,�UL.�NOWY�ŚWIAT�54/56�

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Julian Fałat (1853 Tuligłowy – 1929 Bystra), Bystra, 1913 r.,  akwarela, papier, 122 × 59 cm, sygn. i dat. l.d.: J. Fałat, 1913
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Mateusz Rybka
Zmienna relacji   2017
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Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
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