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Szanowni Państwo
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ka-
talog 7 edycji Aukcji Sztuki XXI wieku. Licytacje z tej serii 
począwszy od grudnia 2015 roku zdążyły już na stałe wpi-
sać się w kalendarze wszystkich miłośników najnowszej 
polskiej sztuki. Co kwartał staramy się zebrać i zaprezen-
tować Państwu ofertę najbardziej obiecujących artystów 
obecnie tworzących. Ze względu na zróżnicowane oczeki-
wania estetyczne nasza oferta charakteryzuje się szerokim 
wachlarzem stylistycznym i tematycznym dlatego jesteśmy 
przekonani, że odnajdziecie w niej Państwo coś dla siebie.

Jak zawsze przy okazji tego krótkiego wstępu chcielibyśmy 
zwrócić Państwa uwagę na kilka prac z naszego katalo-
gu. Niezwykle ciekawą pozycję aukcyjną zaproponował 
debiutujący na Aukcjach Sztuki XXI wieku Ignacy Oboz 
(poz. 14), artysta z Wrocławia. Tym co przyciąga w jego 
pracy, poza nietuzinkową warstwą malarską jest sam temat 
dzieła, gdyż bohaterem jego wielkoformatowego obrazu 
jest warsztat artysty. Takie „odwrotne” podejście do obrazu 
jest niezwykle ciekawe i skłania do wielu refleksji na temat 
twórczości i problematyki złożoności procesu malarskiego. 
Artystką o zupełnie innym podejściu do sztuki jest nato-
miast Magdalena Laskowska, która na 7 Aukcję Sztuki XXI 
wieku przekazała obraz „Powrót Króla – Rybak” (poz. 10). 
Praca zdaje się jest oszczędna i bogata zarazem. Kompo-
zycja obrazu, oparta została na poziomych pasach, które 
mogą nasuwać skojarzenia z minimalistyczną abstrakcją, 
jednakże są to zdecydowanie przedstawiające motywy 
ukazujące niebo, drzewa, wodę. Na tym oszczędnym tle 
namalowana została niewielka postać rybaka w łódce. 
Jego postać gubi się w rozległym pejzażu co może nasu-
wać niezwykle bogate interpretacje. Poza pracami malar-
skimi w naszym katalogu odnajdziecie Państwo również 
silną reprezentację rzeźby. Nowym artystą na naszej aukcji 
realizującym się w tym gatunku sztuki jest m.in. Tomasz 
Wawryczuk. Olsztyński artysta prezentuje w katalogu cera-
miczną rzeźbę „Otwarta I” (poz. 33). Praca charakteryzuje 
się niebanalną, „przelotową” formą, którą można kojarzyć 
ze światowej klasy artystą – Henry Moore’em. Figura stwo-
rzona przez Wawryczuka to abstrakcyjne podejście do ko-
biecego aktu, oddanego z niezwykłym wyczuciem i finezją. 

Zdajemy sobie sprawę, że w tak krótkim wstępie nie mamy 
możliwości przybliżenia Państwu sylwetek wszystkich ar-
tystów z naszej oferty. Dlatego też gorąco zachęcamy do 
przestudiowania całego katalogu, w którym zawarliśmy 
wiele interesujących informacji na temat oferowanych prac 
oraz ich autorów. Pozostaje nam tylko zaprosić Państwa 
do udziału w aukcji i spędzenia długiego weekendu ma-
jowego w Sopocie. Życzymy Państwu samych owocnych 
licytacji!

Dilan Abdulla  
Katarzyna Dąbrowska 

Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern



01 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Saphire  2017

tempera żółtkowa, płyta, 100 × 90 cm, sygn. p.d.: 
'MM|XVII|KK'

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo 
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym 
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa 
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra 
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka 
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona 
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach 
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Bry-
tania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair 
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowo-
czesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną 
symboliką i językiem wyrazu.

Malarstwo dojrzewało we mnie długo. Gromadziłam w du-
szy obrazy ludzi, sytuacje emocjonalne, nastroje. Budowałam 
prywatne archiwum symboli, będących dla mnie drogowska-
zami i kamieniami milowymi w rozwoju duchowym. Z czasem 
symbole zaczęły przybierać konkretne kształty. Pojawiły się 
twarze, twarze kobiet, będące emanacją mojej wewnętrznej 
siły. Potrzeba dzielenia się tymi wizjami stawała się coraz sil-
niejsza, zaczęłam więc szukać sposobu na zwizualizowanie 
swoich przemyśleń. Początkowo jako medium wybrałam fo-
tografię. Interesowało mnie odnajdowanie w twarzach na-
potkanych kobiet śladów emocji i stanów duchowych, które 
obserwowałam już wcześniej. Starałam się dopasować obrazy 
do swoich artystycznych wizji. Szybko zrozumiałam, że bar-
dziej od rejestrowania realnego świata interesuje mnie niczym 
nieskrępowane, wolne od wszelkich kompromisów kreowa-
nie własnego,  intymnego uniwersum. Tak zrodził się świat 
„moich” kobiet. Zaczęły powstawać portrety, pełne ulotnej 
symboliki i metafor, które są dla mnie kluczem do zrozumienia 
zawartego w nich przesłania. Kobiety z moich obrazów przed-
stawiam na ogół w kluczowym dla nich momencie przemiany, 
kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. Jest to ma-
giczny moment, chwila kiedy zmienia się paradygmat, kiedy 
przeszłość przestaje mieć znaczenie. Jest w tym coś z buddyjskiego „tu i teraz”. Fascynuje mnie moment decyzji, punkt, za 
którym wszystko jest już inne. Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej natury. Prowadzę widza poprzez subtelne meandry 
kobiecego umysłu, pełne niedopowiedzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk miesza się tam z nadzieją, zimne wyrachowanie z żarem 
uczucia. Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace mają skłonić do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie pragnie-
nia ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która kiedyś została wybrana. Od początku mojej drogi malarskiej wybrałam 
technikę tempery jajecznej. Jest to świadomy zabieg formalny. Pracochłonna i żmudna budowa obrazu – tysiące drobnych 
pociągnięć pędzelka czasami o średnicy milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksję. Nie interesują 
mnie „krótkie formy”. Maluję powieści, gdzie kartka po kartce zapisuję swoje stany emocjonalne. Kolejne warstwy pigmentu 
zawierają „fizyczny” kod mojego życia, czasu spędzonego przy pracy. To także pewna tajemnica, którą zaklinam w każdej 
pracy. Malarstwo wykonane egg temperą jest kapryśne, pełne pułapek technicznych. To kolejna jego cecha, która odpowiada 
fizycznie psychologicznemu profilowi portretowanych kobiet. Egg Tempera (tempera jajeczna) jest jedną z najstarszych metod 
utrwalania obrazu. Sama przygotowuję emulsję, w której zgodnie z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka, 
dodaję do niej sypkie pigmenty, nie kupuję gotowych farb, jakość przygotowanej własnoręcznie tempery jest nieporówny-
walna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką szmatką to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego też nie 
werniksuję swoich prac, tempera którą stosuję nie wymaga tego. Temperą maluje się poprzez kreskowanie, nieosiągalne są 
tutaj łagodne przejścia tonalne jak np. w oleju. Uważam, że obrazy malowane temperą są jedyna w swoim rodzaju. Pozornie 
delikatne i ulotne w praktyce są niemal wieczne. Znoszą upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne 
czy akryle. Obecnie podkłady na których maluję wykonywane są ręcznie, specjalnie na moje zamówienie, grunt przygotowy-
wany jest również ręcznie specjalnie pod temperę, aby zapewnić trwałość i piękno moim pracom.

Katarzyna Kołtan
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02 Michał Kubiak
(ur. 1946)

Biegnący  2017

brąz, granit, wys. 71 cm

Studia w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) w la-
tach 1967–1972. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby Olgier-
da Truszyńskiego. Laureat wielu prestiżowych nagród w konkursach 
rzeźbiarskich. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbio-
rowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, Filharmonii Pomorskiej, Ope-
rze Nova w Bydgoszczy, galerii ZAR w Warszawie oraz w kolekcjach 
prywatnych. Autor wielu realizacji w przestrzeni publicznej o cha-
rakterze portretowym. Nauczyciel akademicki. Wybrane realizacje: 
2000 – Chrzcielnica Roku 2000 – Kościół Świętych Polskich Braci 
Męczenników, Bydgoszcz; 2002 – Jerzy Waldorff, rzeźba portretowa 
– Dom Pracy Twórczej, Radziejowice; 2003 – Karolina Miłoszowa, 
rzeźba portretowa – w zbiorach Czesława Milosza, Kraków; 2004 – 
Krucyfiks – Kościół św. Jadwigi Królowej, Inowrocław; 2005 – Marian 
Rejewski – rzeźba pomnikowa, Bydgoszcz; 2006 – Andrzej Szwalbe 
– rzeźba pomnikowa, Bydgoszcz; 2008 – Biegacze – multiplikacja, 
żywica – Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce; 2009/10 
– cykl rzeźb portretowych (terrakota); 2011–2016 – cykl rzeźb ka-
meralnych (brąz). Ostatnie wystawy: 2016 – „Portret rzeźbiarski 
a osobowość”, BWA Piła, Galeria Miejska BWA Bydgoszcz; 2014 
– „Medalierzy polscy”, Zamek Królewski, Warszawa.

Michał nie zajmuje się 
fetyszem XX wieku – 
przedmiotem, jego rzeźba 
jest po stronie człowieka. 
Jest to rzeźba bardzo 
polska w wyrazie, ciepła 
i bliska człowiekowi. 
Charakterystyczny motyw 
jego rzeźb – wędrówka, 
to wyraz egzystencjalnej 
koncepcji człowieka – 
wędrowca. U Kubiaka ta 
koncepcja towarzyszy 
człowiekowi niesionemu 
przez prąd życia i czasu. Jest 
to pełne empatii, przesycone 
liryzmem, „dotknięcie” 
kondycji człowieka, 
a może tęsknota za pewnym 
minionym światem, 
widzianym oczami bandosa – 
wiejskiego wędrowca. 

Stanisław Szwechowicz 
artysta rzeźbiarz
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03 Andrzej Żygadło
(ur. 1988)

Procesja – Morochów  2014

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

Absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu. W 2014 roku obronił 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka, oraz aneks do 
dyplomu z rysunku w pracowni dr hab. Bogusławy Bortnik-Morajdy, 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie student VI roku 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Pola twórczo-
ści: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, publicystyka naukowa. 
Zajmuje się również: dokumentacją i konserwacją zabytków, historią 
sztuki oraz ikonografią zabytków Podkarpacia. Stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/12, 
i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013/14. Brał udział 
w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znaj-
dują się m.in. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku oraz 
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Wybrane 
wystawy: IX-XII 2008 – wystawa pracy dyplomowej (realizowanej 
wspólnie z Ewą Szozdą); Galeria kolegiacka, Jarosław; IX-X 2012 – 
wystawa w sali wystawowej Klubu Dziennikarzy; Kraków I-II 2014 
– wystawa „Chram”; Art Agenda Nova, Kraków; IX-X 2014 – wystawa 
dyplomowa z malarstwa pt. „D.O.M.”; Art Agenda Nova, Kraków; 
VI 2015 – wystawa „D.O.M.”; Galeria Klubu Adwokatów, Kraków; 
2016/17 – wystawa indywidualna „Andrzej Żygadło. Zapis”, Desa 
Unicum, Warszawa.

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa indywidualna „Chram”, Art Agenda Nova, Kraków

Malarstwo Andrzeja Żygadły w warstwie stylistycznej celowo 
utrzymane w duchu „retro”, równocześnie doskonale wpisuje 
się w obecny we współczesnej sztuce polskiej powrót do 
tematyki historii pamięci, zarówno prywatnej jak i zbiorowej, 
nie wspominając o wciąż aktualnym zainteresowaniu 
regionalnym dziedzictwem.

Agnieszka Jankowska-Marzec, Chram. O obrazach Andrzeja Żygadły,  
„Wiadomości ASP”, nr 66, ASP Kraków, 2014, s. 101.
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04 Hanna Rozpara
(ur. 1990)

Camo Y  2017

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: 'Hanna Rozpara 
2017' oraz opisany na odwrocie

Absolwentka ASP w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Pła-
skiego (2014) oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach (2013). Obecnie doktorantka na macierzystej uczelni. Stu-
dia w programie Erasmus w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Antwerpii (Belgia, 2011/2012), w pracowniach prof. Ingrid Ledent 
i prof. Hugo Besarda. Wielokrotna stypendystka Prezesa Rady Mi-
nistrów (2004–2006) i Prezydenta Miasta Sosnowca (2009–2013). 
Autorka dziesięciu wystaw indywidualnych, m.in.; „Jasność tysiąca 
słońc”, ROK Zator, „Kamuflaż” galeria „Pracownia Portretu”, Łódź 
(2016) „Kamuflaż”, galeria „Absurdalna”, Katowice (2015); „Promie-
niowania” galeria „Na Strychu”, Dąbrowa Górnicza (2015); „Das ist 
Krieg!”, galeria „Nie zastawiać!!!”, Katowice (2014); „WWII”, Dom 
Sztuki SMB „Jary”, Warszawa (2013). Swoje prace wystawiała na 
ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: 42. Bien-
nale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, 8th Douro Biennial (Portugalia), 
18. International Print Biennial Varna (Bułgaria, 2015); XI Quadrien-
nale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, BWA Olsztyn „Pozdrowienia 
z KATO”, Galeria Sztuki Współczesnej „MD_S”, Wrocław (2014).

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna „Mimikra”, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków

Malarstwo traktuję jako bardziej pojemną, adekwatną do wyrażenia intuicyjnych odczuć formę 
wypowiedzi. Sztuka służy temu, aby przekazać to, co niewyrażalne słowami. Moje prace są rodzajem 
zapisu moich wyobrażeń, wizji i przemyśleń niemożliwych do przedstawienia w inny sposób. Staram 
się, aby strona formalna była intrygująca, eksperymentuję z różnymi mediami. Dążę do uzyskania 
obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady świadomości. 
Inspirację czerpię z historii współczesnej, (np. atak na Hiroszimę jest tematem cyklu grafik „Jasność 
tysiąca słońc”). Tematy które poruszam, takie jak; wojny, ataki, napady, inwazje, brutalna dominacja 
fizyczna i psychiczna, związane są z ludzką egzystencją, wpisane są w dzieje, są wielowątkowe. 
Moje prace są wyrazem przemyśleń nad nieprzemijalnością tych zjawisk. Nieprzerwanie istnieją, 
nabierają nowych znaczeń

tekst z katalogu 42 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”
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05 Jolanta Strzelczyk
(ur. 1986)

Przejście  2016

olej, płótno, 130 × 100 cm, opisany na odwrocie

W latach 2007–2013 studiowała na wydziale Malarstwa i Rzeźby na 
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 
Dyplom obroniła w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrza-
nieckiego oraz prof. Wojciecha Kaniowskiego (z zakresu Malarstwa 
Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej). W 2015 roku 
otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie malarskim „Mło-
dy Wawrzyn”, a w 2013 roku wyróżnienie w konkursie „Promocje”. 
Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Wystawy indywidualne: 
2014 – wystawa malarstwa „Dwa Światy”, Skwer (filia Fabryka 
Trzciny), Warszawa; 2014 – wystawa malarstwa, Galeria Szalom, 
Kraków; 2014 – wystawa malarstwa „W stronę światła”, Galeria Im-
pArt, Centrum Sztuki Impart, Wrocław; 2014 – wystawa malarstwa 
„Zapomnienie”, Galeria 26, Polkowice; 2013 – wystawa malarstwa 
„Zapomnienie”, Galeria Na Zakręcie, Wisznia Mała; 2013 – wystawa 
dyplomowa „Sentymentalny powrót do minionych lat”, BWA Awan-
garda, Wrocław. Wystawy zbiorowe: 2015 – pokonkursowa wystawa 
„Młody Wawrzyn”, Hotel Sofitel, Wrocław; 2015 – pokonkursowa 
wystawa „Piotrkowskie Biennale Sztuki 2015”, Piotrków Trybunalski; 
2014 – prezentacja prac pastelowych w Galerii Arttrakt, Wrocław; 
2013 – pokonkursowa wystawa malarstwa „Promocje 2013”, Galeria 
Sztuki, Legnica; 2013 – pokonkursowa wystawa malarstwa „Nowo-
odkryta”, Galeria Dominikańska, Wrocław; 2012 – pokonkursowa 
wystawa malarstwa „Kreatywny Wrocław”, Galeria Dominikańska, 
Wrocław; 2011 – poplenerowa Wystawa Malarstwa, Lewin Brzeski.
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Ernest Zawada
(ur. 1971)

Błękitny  2014

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego 
i doc. Krzysztofa Wyznera (1995). Dwukrotny stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1995, 2007). Nominowany do 
nagrody Ikara w 2006 roku oraz nagrody Marszałka Województwa 
Śląskiego. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego 
sztuki, a w 2009 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. Autor 70 wy-
staw indywidualnych. Dotychczas brał udział w 75 wystawach zbio-
rowych. Wystawiał m.in. w Waszyngtonie, Nowym Yorku, Izraleu, 
Niemczech, Włoszech, Brukseli, na Węgrzech, Ukrainie, Czechach, 
Słowacji z artystami tej miary co Igor Mitoraj, Reinhard Roy, Istvan 
Haas, Stefan Gierowski, Andrzej Gieraga, Aleksandra Jachtoma, Raj-
mund Ziemski i innych. Jego malarstwo reprodukowano w albumie 
wydanym przez Galerię Prezydencką w Warszawie, obok prac zna-
mienitych malarzy takich jak: Jerzy Nowosielski, Jan Tarasin, Henryk 
Stażewski, Władysław Hasior, czy Jerzy Tchórzewski. Prezentował 
prace podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Ulicy w Warszawie oraz Festiwalu Karuzela Cooltury (obok Fran-
ciszka Starowieyskiego). Autor książki „Nauka rysunku-ucz się od 
polskich mistrzów” (Wydawnictwo PWN). Zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, grafiką warsztatową, rzeźbą i instalacją. Jest autorem 
happeningów w przestrzeni publicznej. Aktualnie pełni funkcję kura-
tora Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej. Jego prace znajdują 
się w kolekcjach muzealnych (Acco-Izrael, Watykan, Bielsko-Biała) 
oraz prywatnych w kraju i na świecie (m.in. kolekcja Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, prof. Stefana Gierowskiego, Adama 
Małysza i Ryszarda Rynkowskiego).

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidulana „Ernest Zawada – Malarstwo”, Galeria BWA, Przemyśl

2015 – wystawa zbiorowa „Kochajmy naszych artystów. 70 lat obecności Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Bielsku-Białej. 1945–2015”, Galeria BWA, Bielsko-Biała

2014 – wystawa indywidualna „Obrazy mini-mal”, Galeria OD NOWA, ASP Łódź

Malarstwo Ernesta Zawady wywodzi się z tego nurtu w sztuce, który przy najmniejszej ilości ele-
mentów pragnie ujawnić najwięcej energii utajonych w kolorze. To co osobiste i odkrywcze wynika 
z wrażliwości kolorystycznej, trafności zestawień barwnych oraz traktowania planów przestrzeni. 
Jest to malarstwo zawsze z odbiorem barw dotykającym praw optyki i psychologii widzenia, ale 
równocześnie w swym skupieniu, pełne energii i treści sięgających do odczuć niewyrażalnych, do 
uprzedmiotowienia, które można wyrazić tylko abstrakcyjnym konkretem działania koloru. Ernest 
Zawada jest artystą, który w dzisiejszych powikłaniach sztuki i kultury nie miał problemu w odna-
lezieniu swojej osobistej drogi-malarza.

Prof. Stefan Gierowski [fragm. recenzji]
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07 Tadeusz L. Serafin
(ur. 1953)

2012 VIII  2012

technika własna, 82 × 84 cm, sygn. 'LTS 12 VIII'

W 1978 r. ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom 
w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Uprawia rysunek, malarstwo, 
pastele reliefowe, malarskie kompozycje przestrzenno-ażurowe. Ta-
deusz Serafin tworzy dynamiczne kompozycje na pograniczu ekspre-
sjonizmu i abstrakcji. Stale poszukuje nowych, niekonwencjonalnych 
środków wyrazu. Najnowsze prace to przestrzenne kompozycje, 
łączące tradycyjny rysunek z elementami rzeźbiarskimi. Ważniejsze 
wystawy indywidualne: 2016 – KOLAŻE, Galeria CPK, Warszawa; 
2016 – Między płaszczyznami, Galeria Wspólna, Bydgoszcz; 2015 – 
KOL-MAL, Galeria Kazamaty, Warszawa; 2014 – Malarstwo, Galeria 
Delfiny, Warszawa; 2014 – Pastele, Galeria van Golik, Warszawa; 
2014 – Galeria Ether, Warszawa; 2013 – Galeria DAP3, Warszawa; 
2011 – Galeria van Golik, Warszawski Festiwal Sztuki Ground Art, 
Warszawa.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Między płaszczyznami”, Galeria Wspólna, Bydgoszcz

2013 – wystawa indywidualna malarstwa, Dom Artysty Plastyka (DAP 3), Warszawa
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08 Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu  2017

olej, płótno, 100 × 200 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska 
2017 r.' oraz opisany na odwrocie

Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wy-
działu Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 
2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka 
Cześnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego, 
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego 
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta 
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni 
Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej 
boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Na 
50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła 
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. Brała udział 
w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”, 
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus, 
Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy 
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate, 
Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej 
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych 
obrazów”, ZPAP, Warszawa.

18–19



Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, szczerym wyznaniem, 
moim odbiciem na płaszczyźnie płótna. Pragnę uchwycić nieuchwytne 
„wynajdywać rzeczy niewidzialne kryjące się pod wygląd prawdziwych 
i utrwalić je ręką, tak by udowodnić, że to, czego nie ma – istnieje” 
[Daniel J. Boorstin, Twórcy. Geniusze wyobraźni w dziejach świata, 2002]. 
Szukam znaku, formy osobistego przekazu, szukam czegoś co z jednej 
strony wyrażałoby mój sposób myślenia i równocześnie określało moje 
emocje. Życie to brzemię, które człowiek dźwiga od początku do końca, 
chcę by mój obraz stał się wizualną formą jego treści. 

Sandra Arabska



09 Viola Tycz
(ur. 1973)

Na krawędzi RGB XXI  2015

akryl, płyta HDF, 100 × 60 cm, na odwrocie certyfikat 
autorski

Absolwentka ASP Wrocław, stypendystka Fundacji Joana Miro/Hisz-
pania, laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska 
MKiDN i stypendystka MKiDN. Uczestniczyła w wielu wystawach 
indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji 
grafiki współczesnej. Jest artystką multimedialną – uprawia grafik 
warsztatową, malarstwo, wideo, instalację. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynaro-
dowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. 
Prowadzi Pracownię/Galerię Violi Tycz, która działa m.in. w ramach 
Funduszu Unii Europejskiej. Prace wystawianie na aukcji Domu Au-
kcyjnym Christie’s w Londynie.

„Jestem zainteresowany ideami, a sztuka figuratywna jest, 
według mnie, nadal całkiem realnym wehikułem dla idei. 
Jestem po prostu podniecony prowokacyjną sztuką wykonaną 
manifestacyjną formą wizualną. Twoje prace są takie, ale nie 
są uwięzione tradycyjnymi technikami graficznymi. Raczej 
pozwalasz nowym technikom graficznym rewitalizować 
stare. Wydajesz się stosować sztukę figuratywną jako 
nośnik ambiwalentnej psychologii lub wieloznaczeniowości. 
Jakakolwiek jest Twoja intencja, wydajesz się być chętna do 
ukazywania wystarczającej dwuznaczności w Twoich pracach, 
aby zachęcić swoich odbiorców do partycypowania ich własnych 
doświadczeń na polu dwuznaczności. Dlatego też Twoja sztuka 
mnie ciekawi (...)”

Prof. Henry Klein, Museum of Fine Art, Los Angeles, 28.12.2006
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10 Magdalena Laskowska
(ur. 1985)

Powrót króla – Rybak  2015

olej alkidowy, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 
'Laskowska' oraz opisany na odwrocie

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2006–2011). Pra-
ce m.in. w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. Fed. Nie-
miec a.D. p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki P. Krzysztofa 
Musiała oraz w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum 
Narodowego w Gdańsku. W Kompasie Młodej Sztuki 2016 zna-
lazła się na miejscu 19 (l.p.58). Wielokrotnie wyróżniania na ogól-
nopolskich konkursach artystycznych, m.in.: laureatka wyróżnienia 
1. Pomorskiego Biennale Sztuki Młodych „Potok Sztuki” w Sopocie 
(2016); finalistka 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie (2016); finalistka 10. Triennale Małych Form Malarskich 
w Toruniu. Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczka 
wielu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 2016 
– „W drodze”, Galeria Next, Bydgoszcz; 2015 – wystawa z cyklu 
„Spotkanie z artystą”, Galeria CDEF, Olsztyn; 2012 – „Na skraju rze-
czywistości”, Galeria Ring, Legnica; 2011 – wystawa malarstwa, Gale-
ria U, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „WARSCHAU 
IST FEMININ!”, Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga (Niemcy); 
2016 – 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek 
Książąt Pomorskich, Szczecin; 2014 – „Landschaft, Landschaft…”, 
Galeria aTAK, Warszawa.

Amalgamaty

Prace Magdaleny Laskowskiej posiadają specyficzną wła-
ściwość, jaką jest zdolność do natychmiastowego przyku-
wania uwagi widza. Duże, występujące niejednokrotnie 
w kontrastowych zestawieniach połacie  intensywnego 
koloru, jasno zdefiniowane kadry i precyzyjnie wykreślo-
na perspektywa czynią tu zadość jednej z podstawowych 
zasad  kierujących  ludzkim  postrzeganiem  –  pragnie-
niu  równowagi.  Rozległe,  puste  krajobrazy  –  skąpane 
w sierpniowym słońcu pola, niezmącona najmniejszym 
podmuchem wiatru tafla jeziora czy zacieniony miejski 
park – wzbudzają natomiast, we współczesnym świecie 
coraz wyraźniej dominującą, tęsknotę za kojącym dzia-
łaniem natury.

Osiągnięcie takiej malarskiej formuły zdaje się być wyni-
kiem oddziaływania wielu artystycznych impulsów. Motyw 
przyhotelowego basenu odsyła wprost do realizacji autor-
stwa Davida Hockneya. Zimowe pejzaże zdradzają inspira-
cje Pieterem Breugelem starszym i japońskim drzeworytem 
ukiyo-e, a ukazane w dużym zbliżeniu kwiaty magnolii – 
twórczością Georgii O’Keeffe. W pracach artystki trudno 
nie dostrzec także swoistego odrealnienia w duchu oni-
rycznych krajobrazów Rene Magritte’a i Giorgia de Chirico 
czy wrażenia ponadczasowości, tak charakterystycznego 
dla obrazów Edwarda Hoppera. Zestawienia barwne zdają 
się niekiedy siostrzane z tymi stosowanymi przez Marka 
Rothko, a dbałość o detal i przejęty z fotografii sposób 
kadrażu bliskie są stylistyce hiperrealizmu.

Mogłoby się wydawać, że ten „malarski amalgamat” (jak 
roboczo pozwolę sobie określić opisany wyżej zbiór inspira-
cji) nie powinien mieć racji bytu.(…) A jednak jest w twór-
czości Laskowskiej coś niepowtarzalnie urzekającego. Coś, 
co sprawia, że nie można zarzucić jej braku spójności czy 
przypiąć łatki epigona. Jej obrazy, stanowiące konglomerat 
obserwacji własnych i zapożyczonych, pochwytują, a na-
stępnie angażują spojrzenie widza w akt konstruowania 
specyficznego – jednocześnie związanego z bezpośrednio 
daną wizualnością  i  swoiście ekspandującego poza nią 
– nastroju. Jakkolwiek mało popularna to obecnie idea, 
twórczość Laskowskiej, pomimo licznych historyczno-ar-
tystycznych odwołań, nie traci związku z naturalną rze-
czywistością, tym samym artystka uwzględnia jako istotny 
pierwotny związek malarstwa z ludzką wrażliwością.  

Aleksandra Kargul, Amalgamaty [fragm.],  
„Arteon”, nr 9 (197), wrzesień 2016, s. 29.
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11 Olga Gralewska
(ur. 1989)

Love  2016

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. l.d.: 'Olgi' oraz opisany 
na odwrocie

Absolwentka krakowskiej ASP w pracowni prof. Andrzeja Bednar-
czyka. Trzykrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa 
ASP. Ukończyła z wyróżnieniem ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie. 
Laureatka stypendium artystycznego 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 Ćmie-
lowie. W 2015 r. indywidualne 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 Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum 
Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Schodach”), Supraślu (Ogólno-
polskie Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu), Sopocie (SDA), 
Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Krakowie. Twórczość z zakresu 
malarstwa, grafiki, tkaniny artystycznej. Prace w kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Moje malarstwo to zbiór lapidarnych bon-motów, myśli 
rozwiniętych przez kolor i formę. Jest ono usytuowane, gdzieś 
między poetyką, a dramatem, nie ucieka od fabuły, ale domaga 
się dialogu z widzem, wrażliwym na niedopowiedzenia abstrakcji. 
Lubi barokowy koncept, ponadczasowy pure nonsens, żonglerkę 
kontekstami. Lubi zaskakiwać. Wskazówką interpretacyjną 
obrazów są ich tytuły.

Od początku tworzenia, a wręcz przynaglające do tworzenia 
było pragnienie wyrażenia NIEWYRAŻALNEGO, uchwycenia 
NIEUCHWYTNEGO, ale fakt, że materialnym wyrazem mojej 
twórczości są obrazy, mimo wszystko skłaniał mnie do 
„uchwycenia” jakiejś sceny.  Te sceny to niejako furtki do 
przestrzeni metafizycznych – czasem dla samego twórcy bardziej 
muśniętych, aniżeli dotkniętych.

Olga Gralewska
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12 Katarzyna Dyjewska
(ur. 1987)

Bez tytułu  2014

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

W 2015 uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Prof. Krzysztofa 
Wachowiaka. W 2014 uzyskała dyplom magisterski na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem Prof. Jana 
Słyka. Od 2016 roku studentka Międzywydziałowych Środowisko-
wych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Uczestniczka kilkunastu wystaw zbiorowych i indywidualnych. 
Nagrody, wyróżnienia: 2016 – Laureatka I Nagrody II Międzynarodo-
wego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty; 2016 – Laureatka 
Nagrody Miejskiego Ośrodka Kultury w Gorzowie Wielkopolskim 
w ogólnopolskim konkursie Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie; 2015 
– Finalistka konkursu o Nagrodę Artystyczną SIEMENSA; 2015 – 
Finalistka I Ogólnopolskiego Konkursu im. Fangora; 2015 – Laure-
atka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę 
dyplomową „Puste Miasto”; 2011 – Laureatka Nagrody im. Marka 
Marii Pieńkowskiego;

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Katarzyna Dyjewska - malarstwo”, Galeria Promocyjna, Warszawa;

2015 – wystawa indywidualna „Katarzyna Dyjewska – malarstwo”, Galeria Wiele Sztuki, Gmach 
TVP, Warszawa

2015 – wystawa indywidualna „Katarzyna Dyjewska”, EY Art Club, Warszawa

Uprawiam klasyczne malarstwo sztalugowe, poszukując 
równowagi pomiędzy treścią a formą. Syntetyczne kompozycje 
zderzające płaszczyznę koloru ze strukturą drobnych 
równoległych linii to wyraz fascynacji zjawiskami występującymi 
we współczesnym społeczeństwie. Główny przedmiot moich 
poszukiwań artystycznych – poczucie pustki i samotności 
jednostki, odnaleziony został w sposób metaforyczny 
w wyludnionych przestrzeniach pomiędzy budynkami.

Katarzyna Dyjewska
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13 Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura (leżąca)  2016

olej, płótno, 40 × 120 cm, sygn. p.d. 'mkg' oraz opisany 
na odwrocie

Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akade-
mię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa 
prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach 
w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywat-
nych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym 
konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w skład 
jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum, New York. W 2015 
ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universitat der Kunste 
w Berlinie.
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Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można umieścić w grupie realizacji o charakterze 
neofiguratywnym, gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to jednak malarstwo w bez-
pośredni sposób odnoszące nas do rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem 
przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są różnorodnym zabiegom stylistycznym, takim jak 
deformacja, syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest tu do kształ-
tów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia, swoistym 
znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało artystycznej ingerencji malarki. 
Sposób malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie odnosi nas do 
twórczości Teresy Pągowskiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne są we wcześniejszych obra-
zach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie artystka rozwija już indywidualny, bardziej dojrzały styl, który łączy 
w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze współistniejące ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę. 
Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane na tle bliżej nieokreślonej przestrzeni, niedo-
powiedzianego kontekstu. Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że 
kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji. 

Kama Wróbel



14 Ignacy Oboz
(ur. 1989)

Black Blood z cyklu „Egzekucje”  2016

olej, alkid, płótno, 150 × 110 cm, opisany na odwrocie: 
'I.Oboz 2016 Black Blood Egzekucje'

Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu – dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zdzi-
sława Nitki (2016). W latach 2008–2013 studia na Historii Sztuki 
na KULu. W latach 2010–2013 studia na Wydziale Artystycznym 
UMCS. Finalista konkursu Najlepsze Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, 
uczestnik wystaw: „My’16. Najlepsze dyplomy ASP we Wrocławiu”, 
Wrocław, BWA Awangarda (2016); Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, wystawa pokonkursowa, Warszawa, Galeria Katarzyny Na-
piórkowskiej (2016; II Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji 
Trzy Mosty, Warszawa (2016); Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej OPWA, Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
(2016); 4 Triennale Malarstwa „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów 
(2016); 26. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 
2016”, Legnica (2016); „Młodzi w Muzeum. Poziom najwyższy”, 
Wrocław, Muzeum Narodowe (2016); 10. Triennale Małych Form 
Malarskich, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia (2016); Ogólnopolski 
Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora, Gdańsk, Aula 
ASP w Gdańsku (2015).

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa pokonkursowa 4 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Kon-
frontacje”, BWA Rzeszów 

Interesuje mnie materialność warsztatu malarza – farby, płótna, 
krosna malarskie, pędzle, szpachle, noże etc. Materialność tą 
traktuję jako punkt wyjścia do czegoś w rodzaju przemiany 
alchemicznej – transformacji „ekwipunku malarza” w przedmiot 
(obraz), o którym sam wiem niewiele.
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15 Anna Zalewska
(ur. 1985)

Wolność w złoto się zamienia  2017

technika mieszana, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: 
'Zalewska' oraz opisany na odwrocie

Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać 
swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażo-
waniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inży-
nierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało 
wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz 
pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia 
dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, za’owocowała ory-
ginalnym i mocno wyróżniającym się efektem artystycznym. Sam 
proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształce-
niom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową 
pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań 
malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie 
dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz 
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość 
charakterystyczny styl: silna geometyzacja, wyraźne barwy, ostry 
kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na 
unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję, 
która pozwala stworzyć go tak, aby żył.
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16 Mateusz Rybka
(ur. 1986)

Autoportret w pracowni  2017

technika mieszana, płótno, 120 × 90 cm, sygn. p.d.: 
'M.Rybka ’17'

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.: 
2014 – „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 2012 
– KCK, Kostrzyn nad Odrą.
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17 Leszek Margasiński
(ur. 1986)

Zima  2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie

W latach 2008–2014 studiował na wydziale malarstwa Warszawskiej 
ASP. Dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego i pracowni 
Struktur Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. Członek nieformal-
nej grupy artystycznej „Oskar Karaś”. Zajmuje się malarstwem i wi-
trażem. Wybrane wystawy: 2017 – „Samotność jest złudzeniem”, 
wystawa zbiorowa, Galeria Latarka, Budapeszt; 2016 – „Eksploata-
cja”, wystawa indywidualna, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2015 
– „Dystopia”, wystawa indywidualna, Galeria UV21, Warszawa; 2015 
– „Beyond Graffiti Writing”, Galeria Miasto Ogrody, Katowice; 2015 
– „Umowa”, przestrzeń niezależna, Warszawa; 2013 – Wystawa 
finalistów konkursu na nagrodę artystyczną Siemensa, Galeria Salon 
Akademii, Warszawa; 2013- „Images of the Academy”- Akademia 
Sztuk Pięknych – Ryga, Łotwa; 2012- „Ghosts Become Real”, galeria 
V9, Warszawa; 2011 – „Oskar Karaś- floating fish 2043 – Blisko mo-
rza”, galeria Odra ZOO, Szczecin; 2011 – „Alias”, Biennale fotografii, 
Bunkier Sztuki, Kraków.
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18 Janusz Orzechowski
(ur. 1982)

Campbells condensed soup of pandora  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Janusz 
Orzechowski 2016' oraz opisany na odwrocie

Ukończył studia na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytko-
wej w Szczecinie w 2006 roku. Dyplom obronił w Pracowni Plakatu 
i Ilustracji. Po studiach zajmował się projektowaniem graficznym. 
Obecnie jego działalność skupiona jest na malarstwie, tworzy fi-
guratywne obrazy będące kolażem stylów pop-artu, realizmu i sur-
realizmu. Kreuje kompozycje swoich prac na kształt wizji sennych, 
poszczególne fragmenty tego świata zaczerpnięte są z filmu, komik-
su, znanych obrazów wielkich malarzy oraz otaczającej nas rzeczywi-
stości. Rządzące się swoimi prawami pejzaże są bogate w szczegóły 
i symbole. Obrazy są ilustracją jego czasów i przeżyć. Wielokrotnie 
wyróżniany w konkursach artystycznych i projektowych. Wybrane 
wystawy: 2016/17 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends V”, Ga-
leria przy Teatrze, Warszawa. 2016 – wystawa indywidualna „Why 
So Serious?”, Officyna art & design, Warszawa; 2015/16 – wystawa 
zbiorowa „Przez czwartą ścianę dramat Witkacego na płótnie”, Of-
ficyna art & design, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Produkt 
końcowy Produkt uboczny”, Galeria ZPAP, Szczecin; 2015 – wystawa 
zbiorowa „Salon Zimowy”, Galeria ORIENT – Filharmonia Szczeciń-
ska, Szczecin; 2014/15 – wystawa zbiorowa „Jasiński & friends III”, 
Galeria Przy Teatrze, Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa, Sin City 
Gallery, Las Vegas; 2012 – wystawa zbiorowa, AssoPolonia, Bari 
(Włochy); 2010 – wystawa indywidualna, Cafe 22, Szczecin.

WYSTAWIANY:

2016/17 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends V”, Galeria przy teatrze, Warszawa

Janusz Orzechowski sytuuje w świecie sztuki, której motywy czerpie z popkultury. Nie są to zresztą 
tylko migracje, ale wręcz sankcjonowanie na gruncie artystycznym tych zgoła skomercjalizowa-
nych desygnatów i form. Patrząc na obrazy Artysty odnosi się wrażenie, że owe surrealistyczne 
i pop-artystyczne sceny są immamentną częścią współczesnego świata. Bohaterowie zbiorowej 
wyobraźni zostają niejako ubezwłasnowolnieni w formie, w której ich jestestwo, indywidualna 
osobowość schodzą na dalszy plan, a priorytetem staje się dookreślanie za ich pomocą  świata 
ustrukturyzowanego w swojej futurystycznej dehumanizacji. 

Janusz Orzechowski afirmuje świat mimo jego zdekonstruowania – dynamizuje pokrętną logikę 
entropii. Jednocześnie ekstrapoluje humanizm docierający do granic możliwości, a odżegnujący się 
od metafizyki i transcendencji na rzecz hedonistycznego, wręcz frenetycznego rozpuszczania się 
w celebryckich kliszach. Dzieła tego Artysty wręcz demonstrują alinearność, ironicznie demaskując 
hermetyczność i nieprzygotowanie współczesnych ludzi na generowany przez nich samych szum 
informacyjny.

Tendencje autodestrukcji ponowoczesnego świata kreuje nie tylko forma, ale i dysharmonia barwna 
oraz kompozycyjna. Można powiedzieć, że Janusz Orzechowski dekonstruując paletę – konstruuje 
ją niejako od nowa; protestując przeciw harmonii barw – egzemplifikuje własną. Artysta potrafi – 
zapętlający się w kolorystycznej kakofonii, performatywny obraz nowoczesnych krajobrazów oraz 
metropolii, w których każdy jest jednocześnie reżyserem i aktorem, kreatorem i kreowanym, czy 
wręcz (by użyć tak śmiałego określenia) jednocześnie odpadkiem i sprzątającym – ująć w celne, 
subiektywne kadry. Być może takie właśnie myślenie – out of the box – powiązane ze swoistym, 
surrealistycznym theatrum mundi jest konieczne do antycypowania w sztuce zmian społecznych 
i technologicznych.

Aby Sztuka nie była sztuką dla sztuki na sztuki. 

Janusz Orzechowski 2015.
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19 Michał Saturnin Kamiński
(ur. 1979)

Bez tytułu  2013

olej, płótno, 140 × 120 cm, opisany na odwrocie: 
'KAMIŃSKI MICHAŁ 2013'

Absolwent Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. J. Dłu-
gosza w Częstochowie – specjalność malarstwo sztalugowe. Autor 
wystaw indywidualnych, uczestnik szeregu wystaw zbiorowych 
i konkursów artystycznych, m.in.: 2016 – wystawa indywidualna 
„Miejsca”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2015 – 42. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień 2015”; 2013/14 – 5. Ogólnopolski Konkurs 
na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika (wyróżnienie 
honorowe); 2014 – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJ-
ZAŻ WSPÓŁCZESNY, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2010 – 
4. Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana 
Michalika; 2010 – Indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Mithos, 
Częstochowa; 2009/10 – VII Triennale Sztuki Sacrum Dom – droga 
istnienia, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Miejsca”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

Miejsca
Zainteresowania tematyczne Michała Kamińskiego skupiają się na współczesnym pejzażu miejskim, 
składającym się z blokowisk, przestrzeni industrialnych, wyznaczonych miejsce relaksu i zabawy. 
Pierwszym wrażeniem dla widza jest kolor – mnogość zdecydowanych, intensywnych barw, mocno 
skontrastowanych. Dajemy się zwieść pozorom pozytywnego przekazu płynącego właśnie z uży-
tych barw, by po chwili odkryć, że trochę to dziwny krajobraz – miastu u Kamińskiego jest jak 
plaster miodu – stworzone wg ściśle określonego porządku, żeby nie powiedzieć „drylu”, przewa-
żają w nim nienaturalne linie proste, kompozycja geometryczna, rytm. Niepokój budzą elementy 
chaosu: płomienie w oknach, porzucone sprzęty, fragmenty zasieków. I całkowity brak ludzi. Czy 
jest to wizja miejsc odhumanizowanych, bezosobowych, stworzonych dla nich samych, nie dla 
człowieka – użytkownika, czy też apokaliptyczna wizja świata po tajemniczej katastrofie, bez ruin 
i zgliszcz, w której zniknęli wszyscy zamieszkujący naszą planetę ludzie, a cywilizacja wypierana 
przez bujną przyrodę już wkrótce ulegnie rozpadowi? Bez względu na kierunek literackich inter-
pretacji tych obrazów, malarstwo Michała Kamińskiego zdaje się bardzo pesymistycznym głosem 
artysty na temat współczesności – wymogów cywilizacji i zagrożeń zeń płynących, zaniku wartości 
humanistycznych, bezradności człowieka wobec świata, który sam stworzył.

Joanna Matyja
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20 Marek Ejsmond-Ślusarczyk
(ur. 1974)

13,7 miliarda lat temu z cyklu „Stosunki przestrzenne”  2013

akryl, płótno, 90 × 120 cm, opisany na odwrocie: 'Marek 
Ejsmond-Ślusarczyk |2013 r. |Stosunki przestrzenne (1/3) 
|> 13,7 miliarda lat temu <'

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pra-
cowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obro-
nił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. W 2014 roku uzy-
skał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscy-
plinie artystycznej sztuki piękne. Autor ponad 20-tu wystaw indywi-
dualnych. Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych 
przeglądów: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zdobył Nagrodę Woje-
wody Zachodniopomorskiego (2004), na II Warszawskim Festiwalu 
Sztuk Pięknych uzyskał 3 nagrodę (2006). W 2006 r. uczestniczył 
w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. Współ-
czesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki 
na Kostaryce oraz „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” Galeria 
Miejska BWA Bydgoszcz. W roku 2007 jego prace można było zoba-
czyć na 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA 
oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-art 2007” 
w Łodzi. W 2007 roku „za konsekwencję w tworzeniu własnego, 
niepowtarzalnego języka wypowiedzi oraz za nadzieję, którą dają 
jego obrazy, że we współczesnym świecie sztuki jest miejsce na ma-
larstwo w najbardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu” otrzymał 
nagrodę doroczną kwartalnika Exit – nowa sztuka w Polsce oraz 
był stypendystą Fundusz Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku odznaczony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za twór-
czość malarską oraz za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej 
odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa doktorska, Pałac Czapskich, 
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

Moje malarstwo to głównie mocno przetworzo-
ne syntetyczne przestrzenie. Czasem można tu 
mówić o skali makro (kosmos), a czasem o skali 
mikro (nanoświaty). Czasami łączę mikroska-
lę z makroskalą na jednym płótnie. Obrazy są 
zbudowane z charakterystycznych dla mnie 
eliptycznych kształtów i okręgów. Kształty te 
początkowo symbolizowały drzewa. Później 
stały się obiektami kosmicznymi, najmniejszy-
mi cząstkami materii lub formami życia, takimi 
jak bakterie. Budowane są wąską gamą kolo-
rów: błękity, odcienie miedzi, srebra, złota, bieli, 
szarości i czerni. Kompozycje są dość lapidarne. 
Ważnym elementem w moich obrazach jest po-
czucie przestrzeni – złudzenie trzech wymiarów 
w dwóch wymiarach płótna. Obrazy by je poczuć 
wymagają głębszej kontemplacji i wyciszenia. 
W najnowszej serii obrazów nadal poruszam 
problematykę przestrzeni, którą rozwijam już 
od ponad piętnastu lat. 

Marek Ejsmond-Ślusarczyk

42–43





21 Piotr Szwabe
(ur. 1975)

Taniec nagich dam nad jeziorem Lazaret  2016

technika mieszana, deska, 83 × 124 cm, opisany na 
odwrocie

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, performer, wokalista, 
kurator. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta College of Art 
w Londynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.Pomysłodaw-
ca, organizator i uczestnik Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego, 
Węzeł Kliniczna 2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa wielkoforma-
towego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współtwórca 
trójmiejskiej formacji artystycznej „Pracownia Ludzie Gdańsk” oraz 
malarskiej grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

Obrazy Piotra Szwabe sytuują się w obszarze napięcia miedzy sztuką figuratywną i abstrakcyjną, 
a ich konwencja podlega ciągłym przemianom. Luc Tuymans w jednym z wywiadów stwierdził, że 
obrazy, jeśli mają oddziaływać, muszą zawierać ogromną intensywność ciszy przed burzą. Ta cha-
rakterystyka doskonale oddaje specyfikę najnowszych prac Piotra Szwabe. (…) twórczości Szwabe 
daleko do jednomyślnego obrazu świata – w swoich pracach wciąż balansuje pomiędzy poetyckim 
komentarzem rzeczywistości, a jego całkowitym odrzuceniem. Ta równoległość teraźniejszości i za-
przeczenia jej ma swoje odzwierciedlenie w sposobie używania przez malarza koloru. Szare płótna 
i kolaże kwestionują możliwość uzyskania obiektywnego obrazu rzeczywistości. Sprowadzają go 
do jednego wymiaru. Odwracają uwagę od formy, koncertując się na treści. To egzystencjalna, 
refleksyjna strona sztuki Szwabe. Kolor pojawia się, gdy malarz chce opowiedzieć swoje historie 
inaczej, bardziej ekspansywnie, konkretnie i ironicznie. Ta powracająca, z różną intensywnością, 
rozpiętość buduje bogactwo jego malarstwa, powoduje że kompozycje Szwabe wciągają w głąb, 
hipnotyzują i pożerają emocjonalnie odbiorcę. Budzą niepokój niejednoznacznością i podskórnym 
napięciem – fascynują, choć trudno czuć się zaproszonym do tego świata. W efekcie twórczość 
Piotra Szwabe przede wszystkim prowokuje, a jego prace sytuuje w kategorii interaktywnego dzieła 
sztuki, o wartości definiowanej przez odbiorcę. Rola autora ogranicza się do zakreślenia pewnego 
pola interpretacyjnego, co jako pierwszy zasugerował Umberto Eco w „Dziele otwartym”. Szwabe 
z powodzeniem realizuje tę strategię w malarstwie, dając równocześnie świadectwo jego płyn-
ności, jak i własnych poszukiwań. A otwierając obraz na widza, czyni z niego swoje/jego własne, 
oryginalne medium komunikacji.

Przemysław Jędrowski
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22 Ada Plucha
(ur. 1987)

Obsydianowe słońce z cyklu „Ogrody świata” – Azja  2016/17

technika własna, złoto 23 3/4 kt, 100 × 70 cm, opisany 
na odwrocie: 'Z Cyklu „Ogrody świata – Azja” |złoto 
23:3/4 kt, tech. Własna, 70 × 100, W-wa, 2016-’17. 
|A. Plucha'

Urodzona w latach 80-tych w Lubaczowie na Podkarpaciu, absol-
wentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Dyplom 2010 r. w pracowni projektowania ubioru prof. Aleksandry 
Pukaczewskiej oraz w pracowni malarstwa prof. Marka Czajkowskie-
go. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem ubioru oraz rzeźbą, 
której pierwsze pomysły rozwijała w pracowni rzeźby prof. Zbigniewa 
Dudka. Uczestniczka IV Międzynarodowego Biennale Obrazu Quadro 
Art. 2014 w Łodzi, a także autorka „Złotej Kory” – Nagrody Grand 
Prix dla Fotografa Roku 2014 OM ZPFP. Obecnie mieszka i pracuje 
w Warszawie.

Początkowa część kolekcji inspirowana jest Azją oraz malarstwem 
japońskim. Sztuka charakteryzująca się pięknymi, intensywnymi 
barwami, oraz dbałością o detale, zyskała miano yamato-e (obrazy 
japońskie). Zdobiła parawany, przesuwne drzwi a także zwoje 
kakemono. W moich obrazach posługuję się techniką tempery, 
opartej na spoiwie jajowym, która jest jedną z najstarszych technik 
malarskich. W obrazie „Obsydianowe słońce” użyłam złota 
płatkowego 23.75 karata. dawniej złoto płatkowe uzyskiwane 
jest w procesie długotrwałego i wieloetapowego kucia. Jest 
to najważniejszy materiał w pozłotnictwie. Natomiast w całej 
kolekcji stosuję także złoto mineralne w pudrze, m.in. „złoto 
gwiazd” o najwyższej świetlistości i światłotrwałości. Jest to 
złoto pokryte tlenkami w skutek pracochłonnego procesu, które 
nie oksyduje, nie ciemnieje, a także nie trzeba go zabezpieczać.

Ada Plucha
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23 Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Dotsmen z cyklu „Fantomy”  2017

ceramika malowana podszkliwnie i naszkliwnie, 
74 × 33 × 20 cm (wraz z podstawą 102 × 33 × 24 cm), 
sygn. po wewnetrznej stronie szyi: logo autora i opis 
numeryczny – 1/8/2017

W latach 1994–1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera w Tar-
nowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 2004 
obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pracowni 
rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997–2003 uczestniczył 
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby – „Rucho-
me Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla 
osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów I kościołów. Jest autorem 
wystroju rzeźbiarskiego, designu i wykonania mebli ołtarzowych dla 
Kaplicy Św. Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom, 
Słowacja (2011–2013). Figur kruka i smoka do Ruchomego teatru 
z baśniami krakowskimi według projektu Awiszaja Hadari (Muzeum 
historyczne miasta Kraków pod płytą rynku krakowskiego, 2012). 
W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt 
Dydodecor, który ma na celu promocję marki dla rzeźby kameralnej 
w oparciu o tradycje i technologie wykorzystywane w manufakturach 
porcelany. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko 
pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasyczną i pop 
kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub z dowcipem 
i lekkością. Ważniejsze nagrody: 2015 – Pierwsza nagroda ex-aequo 
dla rzeźby „Słodka jak cukierek” w konkursie Rozdroża Wolności. 
Gdańsk. Realizacja. Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku; 2014 
– Nagroda w plebiscycie publiczności dla najciekawszej realizacji 
w konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk; 2014 – Pierwsza nagroda 
dla instalacji artystycznej “ Ułóż sobie wolność: w Międzynarodo-
wym Konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk. Ważniejsze wystawy: 
2015 – „Pół żartem-Pół serio”, Mariusz Dydo- Emilia Gąsienica Se-
tlak, Galeria sztuki współczesnej „Miasto Sztuki”, Kraków; 2013 – 
„Żubromachia”, Galeria Lipowa 4, Kraków; 2010 – „Chopin, dialog 
przestrzeni”, Filharmonia Krakowska, Kraków; 2008 – „W Ogniu 
Tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku”, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie.

Fantomy to cykl lawirujący pomiędzy lapidarium sztuki an-
tycznej, a „szokiem” wizyty w hipermarkecie. Superherosi, 
bogowie, pół i ćwierć bogowie na miarę wysokości pieca 
z którego wychodzą. Dekorowani na gorąco nieścieralną 
symboliką znaczeń. Lapidarni i ceramiczni. Torsy wzorowa-
ne na greckim ideale piękna są nawiązaniem do próby 
odpowiedzi na pytanie które do dziś frapuje badaczy. 
Rzeźba grecka nie była białym ukształtowanym mar-
murem lub surowym spiżowym odlewem jakie kojarzą 
nam się z sztuką klasyczną. Badania wykazały, że Grecy 
polichromowali swoje rzeźby. XXI wiek ma swoich boha-
terów z systemem atrybutów i kodów kolorystycznych 
ułatwiających rozpoznanie. Podobnie było w panteonie 
antycznym. Lapidarność cytatów ciała w połączeniu z ko-
lorystycznym finiszem jest próbą przywrócenia antycznych 
idei sięgając do „naskórka” znaczeń.

Mariusz Dydo
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24 Bartłomiej Koter
(ur. 1984)

Paris Scene II  2017

olej, płótno, 90 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Bartłomiej Koter' 
praz opisany na odwrocie: 'PARIS SCENE II |OLEJ |2 KW. 
2017'

Architekt, malarz, wprawny rysownik i ilustrator. Początki jego pasji 
sięgają najwcześniejszych lat życia, w okresie dorastania znalazły 
kontynuację poprzez zetknięcie się ze sztuką graffiti. Przełomem 
była wizyta u warszawskiego artysty/architekta, dzięki której młody 
pasjonat wszedł na nową drogę życia pełną pasji i determinacji. Od 
początku wiodącym nurtem pozostawał dla niego hiperrealizm. W tej 
konwencji powstało kilka wyjątkowo udanych dzieł, które pozostają 
w kolekcjach prywatnych autora. Współczesna twórczość nie jest in-
spirowana dawnymi mistrzami – tkwi w niej wiara, że w obszernym, 
postmodernistycznym świecie sztuki jest miejsce na specyficzną „ja-
kość”. Najtrafniej definiują go same prace, które poprzez oparcie na 
silnym architektonicznym warsztacie oraz malarskim doświadczeniu, 
zyskują na umiejętności przełożenia rzeczywistości na płótno. Oddają 
klimat przestrzeni prezentowanej sceny oraz całokształt walorów 
wizualnych ujęcia. W swoich pracach skupia się na relacji wielu aspek-
tów, takich jak relacje form, światła i cienia, barwy, proporcjach i in-
nych. Wszystko to sprawia, że pomimo często, artystycznej wariacji, 
jego prace są naturalne w odbiorze. Duże doświadczenie w rysunku 
oraz w trudnej technice malarskiej, jaką jest akwarela, ukształtowały 
niepowtarzalne spojrzenie artysty na świat, którego odzwierciedle-
nie możemy podziwiać w obrazach. Cechują się one oryginalnym 
stylem. Mimo, iż silnie zakorzenione jest jego zamiłowanie do archi-
tektury i przestrzeni zurbanizowanej, zdecydowanie warto zwrócić 
uwagę na różnorodność podejmowanych przez artystę zagadnień 
oraz dojrzałą świadomość poruszania się w nich. Pomimo młodego 
wieku ma na swoim koncie ciekawe publikacje oraz wystawy, w tym 
indywidualne, zaś jego obrazy z powodzeniem sprzedają się, usta-
lając nierzadko nowe rekordy, na aukcjach organizowanych przez 
domy aukcyjne, związane z rynkiem sztuki. Artysta współpracuje 
także z developerami/Cushman&Wakefield, Orange Property Gro-
up/, architektami, grafikami, agencjami reklamowymi oraz innymi 
galeriami w Polsce i Wielkiej Brytanii/Henley-on-Thames/. Opracował 
artystyczne materiały promocyjne dla Dowództwa Garnizonu War-
szawa, które przekazane zostały dowódcom europejskich garnizo-
nów stołecznych w ramach współpracy z Capital Commander’s Club 
(CCC). Doczekał się limitowanego znaczka, wyemitowanego przez 
Pocztę Polską z jego akwarelą przedstawiającą Grób Nieznanego 
Żołnierza na XX-lecie istnienia Dowództwa Garnizonu Warszawa. 
Podjął się również, otrzymanego od DGW zamówienia, na trzy dzieła 
przedstawiające rekonstrukcję Pałacu Saskiego we współczesnym, 
warszawskim kontekście urbanistycznym. Zilustrował książkę „Ten 
piekielny polski akcent” Zbigniew Ziembiński na brazylijskiej scenie – 
Aleksandry Pluty. Jest autorem obrazów do okładek płyt muzycznych 
„VNM ProPejn” oraz „VNM Klaud N9jn”, czołówka listy sprzedażowej 
w Polsce, wydawnictwo Prosto. Prowadzi w Warszawie autorski kurs 
rysunku i malarstwa, a jako architekt doradza w Biurze Infrastruktury 
Specjalnej MON. Jego obrazy spotyka się już na całym świecie.
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25 Aleksandra Hońko
(ur. 1984)

Bez tytułu  2016

akryl, płótno, 100 × 120 cm, opisany na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu oraz edukacji 
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie. Laureatka Nagrody Artystycznej 
Prezydenta Ebląga za rok 2013. Zawodowo związana z Liceum Pla-
stycznym w Gronowie Górnym. Pochodzi z Młynar, aktualnie od paru 
lat elblążanka, czynnie działająca na rzecz kultury i sztuki regionu. 
Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych 
w Polce i za granicą, m.in.: 2015 – Wystawa malarstwa, Galerie 
Sandhofer, Salzburg; 2014 – Wystawa malarstwa, Lisa Norris Galle-
ry, Londyn; 2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej, Warszawa; 2013 – Wystawa malarstwa, Centrum Sztuki, 
Galeria EL, Elbląg; 2011 – „Pistolety”, Galeria Rynek, Olsztyn.

52–53





26 Martyna Czech
(ur. 1990)

Spalone mosty  2017

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

Studentka V roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach, w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. Laureatka Grand Prix Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 42. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień 2015” w Bielsku-Białej. W swojej twór-
czości zajmuje się krytyką świata ludzkiego na podstawie własnych 
doświadczeń. W wielu pracach porusza temat cierpienia zwierząt. 
Jest wnikliwym obserwatorem zależności występujących między 
światem zwierząt i ludzi. Interesują ją sytuacje, w których zderzenie 
tych dwóch światów powoduje ból i cierpienie. Wystawy Indywidu-
alne: 2017 – „Swoja”, Galeria Pojedyncza, Katowice; 2016 – „Pewne 
konflikty”, Galeria Potencja, Kraków. Wystawy zbiorowe: 2017 – 
„Motion”, Galeria Gruning, Kraków; 2017 – „Fantastyczna Chemia: 
dysfunkcja dysfunkcji”, Galeria Różnia (kuratorzy Wiktor Kołowiecki 
i Karolina Plinta); 2016 – „KREW-WERK”, Fundacja Galerii Foksal, 
Warszawa (kurator Robert Kuśmirowski); 2016 – „Pusty Tarnów?”, 
Aspiranci, Tarnów; 2016 – „Studencki Obraz Roku 2016”, Galeria 
Rondo Sztuki, Katowice; 2015 – „Studencki Obraz Roku 2015”, Gale-
ria Sztuki Dagma-Art, Katowice; 2015 – XVI Festiwal Sztuki Wysokiej 
„Zaparowani...” Galeria Stalowe Anioły, Bytom; 2014 – XV Festiwal 
Sztuki Wysokiej „Nie taka sztuka straszna, jak ją malują”, Galeria 
Stalowe Anioły, Bytom.

(…) Czech z rzadka umieszcza na obrazach siebie, częściej malując ludzi ze swojego otoczenia na 
dodatek, tych, z którymi ma kosę. Rozwijany przez katowicką malarkę język jest więc podwójnie 
jadowity, bo i wymierzony w konwencjonalnie pojmowane „dobre” malarstwo. Obrazy Czech są 
wzorcowym, osobliwie pięknym wykwitem negatywnych emocji. Jak na zajęciach terapeutycznych 
w domach kultury, powie ktoś, no bo czy jeszcze możemy traktować serio malarstwo, które stawia 
sobie takie cele? Okazuje się, że możemy, zwłaszcza że obrazy Martyny Czech absolutnie uwodzą 
w warstwie malarskiej.

Jej podejście do tej dyscypliny można uznać za klasyczne love-hate relationship. Czech z jednej 
strony maluje szybko, niestarannie, z głębokim brakiem poszanowania dla „wyjątkowości” ma-
larstwa, jakby za punkt honoru stawiała sobie złamanie wszystkich wyuczonych zasad. Jednak 
mimo szybkiej, niemal taśmowej produkcji obrazów, dukt pędzla bywa wyważony, nawet ostrożny, 
a zestawienia płaskich plam i fakturowych zgrubień ujawniają niedostrzegalne a pierwszy rzut 
oka bogactwo, podobnie jak w przypadku zestawień barw, często krzykliwych, ale jednocześnie 
harmonijnie dobranych. Czech jest przy tym zdeklarowana obrończynią praw zwierząt, a jako 
zakamuflowana estetyka i w gruncie rzeczy sympatyczna osoba, która wszystko, co złe, zostawia 
na płótnach, szczególnym zamiłowaniem darzy urocze, puchate króliki (…)

Piotr Policht, Ornament to nie zbrodnia. Horyzont młodego malarstwa,  
„Szum”, nr 16, wiosna-lato 2017, s. 70.
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27 Grzegorz Worpus-Budziejewski
(ur. 1986)

Landscape 45 z serii „Sensual Landscapes”  2017

olej, płótno, 73 × 54 cm, opisany na odwrocie

Malarz, grafik, projektant. Powiązany ze sztuką od urodzenia dzięki 
rodzicom artystom. Edukację artystyczną rozpoczął już jako dziecko 
w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makow-
skiego w Łodzi, kolejno słuchacz Państwowego Studium Technik 
Filmowych i Teatralnych w Łodzi oraz student Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie uczęszczał do 
pracowni malarstwa prof. Włodzimierza Stelmaszczyka. Już jako 
student laureat wielu konkursów, kurator i uczestnik wystaw zbio-
rowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą.

Zmysłowe krajobrazy czy też krajobrazy duszy autorstwa Grzegorza Budziejewskiego. Wizje, które 
wybijają się w świeżej pamięci, tej która nie wyryła jeszcze na zawsze obrazów miast i miejsc tych 
odległych. Czas nie mieści się tutaj w schematach kolorystycznych. Głównymi kolorami można 
określić czernie i czerwienie, gdzie celowo wywyższają się akademickie bezwstydne cytaty. Wi-
brujące krajobrazy, które wynurzają się na teksturze: w doskonałej postaci wybiegają poza linie. 
Zatem odwołując się d o świtów lub zachodów słońca metropolii albo po prostu tych zmysło-
wych krajobrazów ryzykiem jest ożywienie obrazu (a może to tylko ich synopia?) wówczas linie 
horyzontów nie pojawiają się już więcej jako oniryczny wrak ale raczej jako skradzione najbardziej 
osobistej codzienności. Lekcja abstrakcjonizmu i wpływ mistrzów pierwszej połowy XX wieku tego 
nurtu jest najsilniejsza w dziełach Grzegorza. Wibruje, mimo że jego pociągnięcia pędzla są lekkie 
i pretensjonalne. Grzegorz ukazuje całą złośliwość i taktowną mądrość młodego artysty, który 
mimo to próbuje przemierzyć nowe ścieżki dzikiego świata sztuki. Jeżeli obraz wydaje się nie mieć 
większego zakresu wśród wielu eksperymentów to krajobrazy Budziejewskiego stanowią akty 
nieukrywanego obrazowego liryzmu. Czas i miejsce są niepowiązane ze sobą: pozostaje zabieg, 
który podkreśla najcenniejsze obrazy fantastycznych odcieni morza (być może mórz południowej 
Europy?) bądź niebieskich barw wysokiego nieba może nawet takiego samego jak „Polon cielo”, 
które Maria Leszczyńska nosiła w duszy.

Teobaldo Fortunato, Łódź 2015
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28 Anna Kmita
(ur. 1970)

Mohihanin  2013

olej, płótno, 140 × 110 cm, opisany na odwrocie

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim 
(1992–1994). Członkini warszawskiego oddziału Związku Polskich 
Artystów Malarzy i Grafików. W latach 1999–2011 związana z war-
szawskim rynkiem reklamy, pełniła wysokie stanowiska w prestiżo-
wych agencjach reklamowych. W 1998 roku otrzymała Nagrodę 
Specjalną podczas Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szcze-
cinie. Swoje prace prezentowała m.in. w Muzeum w Stargardzie 
Szczecińskim; Galerii pod Bocianem w Szczecinie; Galerii u Barbary 
w Szczecinie; Galerii pod Sukniami w Szczecinie; Trystero Gallery 
w Szczecinie.
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29 Noemi Staniszewska
(ur. 1991)

Singapur 14:13  2017

olej, płótno, 100 × 70 cm, opisany na odwrocie

Absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Obroniła dyplom z wyróżnieniem w 2014 r. pod kierunkiem 
prof. J. Ostrogórskiego wraz z aneksem z animacji pod kierunkiem 
dr. Roberta Turło. W roku 2013 studiowała na Royal Academy of Art 
w Hadze. Stypendystka MKiDN w okresie od 2013–2014 i Prezydenta 
Miasta Gdańska w latach 2011–2014. Otrzymała szereg nagród, 
m.in.: 2015 – główna nagroda w kategorii Malarstwo na „9th Arte 
Laguna Prize” w Wenecji; 2015 – druga nagroda w konkursie „Ale 
Sztuka! Młode Malarstwo Polskie w Krakowie”. Finalistka konkursów 
„Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie” w Poznaniu (2017); „Premio Lynx” 
Triest (2016); „Potok Sztuki – Pomorskie Biennale Sztuki Młodych” 
w Sopocie (2016). Wybrane wystawy: 2016 – indywidualna wystawa 
malarstwa „Droga/czas”, Galeria pod Baranami, Kraków; 2015 – 
„Promocje”, Galeria Sztuki, Legnica; 2015 – Wystawa pokonkursowa 
„Ale Sztuka”, Galeria Solvay, Kraków; 2015 – Premio Combat Prize, 
Museo Civico G. Fattori, Livorno; 2015 – Młode Malarstwo w Gdań-
sku. Dyplomy 2014 na ASP w Gdańsku, Gdańsk; 2014 – „Biennale 
Gdańskie”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2014 – BlackOut, Insty-
tut Sztuki Wyspa, Gdańsk; 2014 Wystaw zbiorowa podczas festiwali 
ArtNoble, Żyrardów; 2014 – Wystawa pokonkursowa „Artystyczna 
Podróż Hestii”, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, 
Wrocław; 2012 – „Last Minute”, Galeria Spotkań WOAK, Toruń.

Praca pochodzi z cyklu „Miasta i nieba” przedstawiającego 
fasady drapaczy chmur, biurowców, siedzib korporacji. Obrazy 
z tej serii są wynikiem przemyśleń na temat roli pracy w życiu 
człowieka. Współczesna architektura miejsc pracy różni się od 
przestrzeni mieszkalnej, ma dać poczucie, że jesteśmy nowocześni 
i wydajni, odbierając zarazem poczucie komfortu. Szklane ściany 
biurowców odbijając niebo zamykają je w architektoniczną 
ramę, systematyzują i tworzą podziały nieistniejące w naturalnej 
przestrzeni.
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30 Ryszard Litwiniuk
(ur. 1966)

Ewa – torso  2016

drewno, biała polichromia, 55 × 30 × 25 cm, sygn. na 
spodzie: 'R. Litwiniuk 2016'

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby. 
Dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka w styczniu 1992 r. W la-
tach 1998 – 2013 mieszkał i pracował w Kanadzie. Obecnie tworzy 
w Warszawie i na Żuławach. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką 
i instalacją. Jego prace prezentowano na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w galeriach w: Kanadzie (1998–2011) – m.in.: McMi-
chael Canadian Art Collection, MacLaren Art Centre, Samuel J. Zacks 
Gallery, York University, University of Toronto, Mount Carmel Museum 
& Art Gallery, Thames Art Gallery, Karsh-Masson Gallery Art Square 
Gallery, Living Arts Centre, Distillery District, Cambridge Sculpture 
Garden, Toronto Art Fair International; USA (2010) – Command So-
lutions Space, Buffalo, Nowy Jork; Polsce (1992 – 1997) – Galeria EL, 
Elbląg, BWA Sopot, Galeria Rzeźby Warszawa; Szwecji (1998) – Konst 
Fran Elblag – Kulturcentrum Ronneby; na Węgrzech (2016) – Small 
Gesture, Nature Alliance, Eco Avantgarde, Kunsthalle – Mucsarnok, 
Budapeszt. Uczestniczył w sympozjach i realizował projekty w Euro-
pie, Argentynie, Indiach, Korei, Kanadzie i USA. Laureat: nagrody fun-
dowanej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w konkursie 
„Konfrontacje Sztuki 2016”, nagrody specjalnej Fondo de las Artes 
Buenos Aires (Argentyna, 2000), pierwszej nagrody Vogtlangisches 
Holzbildhauer Symposium (Niemcy, 2001), srebrnego i brązowego 
medalu w Salonach Rzeźby w Warszawie (1994–1996), stypendysta: 
The Pollock Krasner Foundation Inc. New York (USA, 1994), Ontario 
Arts Council i Canada Council Grants (1998 – 2004) oraz rezydent 
w Vermont Studio Center (USA, 1999).

Poszukiwania jego własnej formy wyrazu podążają w stronę meta-
fizyki i energii ukrytej wewnątrz tworzywa, w którym pracuje. Inte-
resuje go stworzenie własnego języka rzeźby w kontekście systemu 
pracy oraz własnej metody traktowania materiału. W sferze 
jego zainteresowań znajduje się bryła w całej swej objętości, 
jej struktura i architektura oraz wewnętrzne molekular-
ne połączenia materii. Otwierając wnętrza drzewa czy 
kamienia uzyskuje przestrzenną formę rzeźb. Tworząc 
odrzuca zbędne narzędzia, eliminuje niepotrzebne 
detale, narrację i dekoracje których nadmiar często 
przeszkadza. Podporządkowuje swoje dążenia nie 
do formy końcowej, a do samego procesu tworze-
nia i do materiału, który w danym momencie ma 
do dyspozycji. Dzięki powtarzalności i multiplikacji 
mechanicznych cięć oraz elementów, rzeźby zacho-
wują pierwiastki podobieństwa, przy czym każda 
jest inna, unikatowa, mimo że powstała w ten sam 
sposób, z tego samego materiału. Elementy natury 
i geometrii zawierające się w jego twórczości roz-
wija równolegle w formie rzeźb, grafik i instalacji.
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31 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Jacht  2017

akryl, płótno, 120 × 80 cm, opisany na odwrocie

W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa i Gra-
fiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem w pracowni 
prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Mini-
stra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015 – „Pejzaż Horyzon-
talny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot; 2014 – Wystawa 
malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 2014 – Wystawa 
malarstwa “Przystań na chwilę...”, Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 – 
Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 – “Summertime”, 
Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – “Ein tag am meer” Galeria San-
dhofer, Innsbruck, Austria.

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy 
mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i upro-
ścić.  W sposób naturalny dokonuje się to w mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest 
czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach, jest uspokojony, nie ma w nim 
wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę zawieszenia 
mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności, 
którą jemu udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem klasycznym, 
to znaczy pochylam się nad kompozycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam złotego po-
działu i staram się panować nad elementami obrazu, żeby był rzetelny. Świat, który przedstawiam 
jest w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to konkretne miejsca. I choć korzystam 
również z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego, 
aby maszyna wyręcza mnie  w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na 
płótno zdjęć przefiltrowanych przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle 
po to, aby później je przetwarzać.

Tomasz Kołodziejczyk
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32 Marlena Lenart
(ur. 1984)

Unoszenie I  2016

akryl, płótno, 81 × 100 cm, opisany na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2010 roku 
obroniła dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru (aneks z malarstwa 
w pracowni prof. Wojciecha Ledera). Brała udział w wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, m.in.: Malarstwo, Muzeum Regionalne, 
Głowno; Malarstwo a2, Galeria OdNowa, ASP Łódź; Wystawa 24 
i 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Wspólczesnego, Zamek Książąt 
Pomorskich, Szczecin; „Made in Głowno”, Galeria Stara, Łódzki Dom 
Kultury, Łódź; Malarstwo, Galeria Bank & DM, Głowno; „Meeting 
Point”, Galeria ASP, Łódź; Malarstwo, Galeria To Tu, Rzeszów; „Zoom 
na Szczecin – punkty widzenia”, Galeria 4. Poziom, Filharmonia, 
Szczecin; „All the Worls’d Futures”, galeria Kobro, ASP Łódź; „Sy-
nergia 40”, Galeria Willa, Łódź; „Geometria w dyskursie – dyskurs 
w geometrii – Grid”, UJK Kielce.

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa doktorantów ASP w Łodzi, Galeria ASP, Łódź

2017 – Wystawa doktorantek DSŚ ASP w Łodzi, Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek (reprodu-
kowany w katalogu wystawy)

2016 – wystawa zbiorowa „Made in Głowno”, Galeria Bank & DM, Głowno

Maluję w technice akrylu na płótnie, a narzędzia jakich używam to aerograf, wałek malarski oraz 
pędzle. Tworzę prace abstrakcyjne, geometryczne, zahaczające o op-art. Obrazy powstały w wy-
niku kumulacji doświadczeń z formą, barwą oraz technologią, zapoczątkowanych jeszcze przed 
dyplomem. Formy, jakimi się posługuję, wypłynęły z fascynacji narzędziem – aerografem oraz 
badaniem możliwości, jakie oferuje. Malarstwo jest dla mnie poligonem doświadczeń, sposobem 
poznania rzeczywistości, a także odkrywaniem nowego i nieprzewidywalnego. Bardzo ważny jest 
dla mnie proces tworzenia i technologia, która wyłania się w wyniku eksperymentów. Odkryte 
środki wyrazu badam i eksploatuję. Prowadzę doświadczenia w trzech zasadniczych kierunkach. 
Pierwszym jest iluzja reliefu na płaskiej powierzchni (cykl „Reliefowe struktury”). Stworzyłam w tym 
celu autorską wieloetapową technologię. Drugi, to uzyskiwanie wrażenia przestrzeni oraz form 
przestrzennych przez nakładanie transparentnych barwnych płaszczyzn, które nawarstwiając się 
i przenikając, nasycają kolor. W tych działaniach koncepcja obrazu często jest pomysłem pewnego 
rodzaju ruchu na płaszczyźnie. Prace są opowieścią o jednej formie, która poddana została różnym 
zabiegom dynamicznym - na przykład kwadrat obracający się wokół jednego punktu lub porusza-
jący się po płaszczyźnie w określony sposób (cykle „Dynamika”, „Przestrzeń algorytmiczna”). Ruch 
figury połączony czasem ze zmianą jej wielkości udokumentowany został w swych regularnych 
fazach. Buduje różne struktury, generuje formy i przestrzenie. Działania, podjęte w celu stworzenia 
prac mieszczą się w definicji algorytmu. Powielenie form, czasem z ich stopniowym i rytmicznym 
powiększeniem lub przesunięciem na płaszczyźnie jest właśnie takim algorytmem. Zautomatyzo-
wane działanie minimalizuje ślad indywidualny artysty. Dzięki technologii efekt przypomina raczej 
pracę komputera niż człowieka i nie kojarzy się z klasycznym malarstwem. Trzecia droga to iluzja 
przestrzeni trójwymiarowej (cykle „Refleks”, „Unoszenie”). Prace inspirowane są rzeczywistością 
i wynikają z obserwacji zbudowanych wcześniej geometrycznych modeli przestrzennych. Istotne 
jest w obrazach światło oraz cień rzucony przez bryłę. Staram się oddać ich wizualną strukturę 
i niematerialność. 

Marlena Lenart

66–67





33 Tomasz Wawryczuk
(ur. 1966)

Otwarta I  2016

ceramika szkliwiona, wys. 26 cm, dołączony certyfikat 
autorski

Artysta rzeźbiarz. Mieszka i tworzy w Ługwałdzie koło Olsztyna. 
Tematem przewodnim w twórczości jest ciało ludzkie przedstawiane 
w niedopowiedzianych, abstrakcyjnych formach. Ulubionym mate-
riałem rzeźbiarskim jest brąz i ceramika, którą traktuje jako materię 
pozwalająca wykorzystać formy podstawowe do eksperymentowania 
z kolorem lub strukturą powierzchni szkliwionej (niekontrolowane 
wypały Raku). Wystawy: 2017 – wystawa indywidualna „Struktury 
ciał”, Olsztyńska Galeria Sztuki, Olsztyn; 2016 – wystawa indywidual-
na „Mówią i widzą”, Galeria Rynek, Miejski Ośrodek Kultury, Olsztyn; 
2015 – wystawa indywidualna, Browar Zamkowy Młyn, Olsztyn; 
2014 – wystawa indywidualna, Hotel Tifi, Olsztyn.

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna „Struktury ciała”, 
Olsztyńska Galeria Sztuki, Olsztyn

„Za każdym razem , gdy ktoś 
bierze się do rzeźby, powinien 
w nią tchnąć nowe życie”

Thomas Houseago
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34 Iwona Wojewoda
(ur. 1976)

Czerwony pokój  2017

olej, płótno, 70 × 50 cm, opisany na odwrocie

W latach 1997–2002 studiowała na Wydziale Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła 
w Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Wojciecha Sadleya, w Pra-
cowni Malarstwa prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz w Pracowni 
Struktur Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. W 2001 roku była 
stypendystką MKiDN. W 2004 roku otrzymała wyróżnienie w kon-
kursie „Obraz roku 2003” zorganizowanym przez „Art & Business” 
oraz honorowe wyróżnienie przyznane przez Fundację im. Franciszki 
Eibisch. Wybrane wystawy: 2016 – indywidualna wystawa malar-
stwa, Przystanek Kultura, Piaseczno; 2016 – wystawa zbiorowa „Art 
Fresh Festival VII”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2016 – indywidual-
na wystawa malarstwa, Galeria Na Wprost, Iława; 2015 – wysta-
wa zbiorowa „Art Fresh Festival VI”, Hotel Sheraton, Warszawa; 
2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Pod Arkadami, 
Łomża; 2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Vip Optimum 
Art, Katowice; 2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria 
Art Radzikowscy, Brodnica; 2014 – indywidualna wystawa malar-
stwa, Galeria Dzwonnica, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa 
malarstwa, Lex Gallery, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa 
rysunku, Galeria da Vinci, Jastrzębie Zdrój; 2013 – indywidualna 
wystawa malarstwa i rysunku, Galeria Dzwonnica, Warszawa; 2013 
– indywidualna wystawa malarstwa i rysunku, Galeria przy Kozach, 
Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Ether, 
Warszawa; 2007 – indywidualna wystawa malarstwa, White Stone 
Gallery, Kazimierz Dolny – oraz wiele innych.

(…) Spotykając się z twórczością Iwony Wojewody-Jedynak, odnosiłem zawsze wrażenie, że źródłem 
tej twórczości są próby głębokiego poznania przede wszystkim własnego wnętrza. Dokonywało 
się to zawsze w skupieniu, poprzez kontemplację światła, które – w moim odczuciu – zyskuje 
w obrazach artystki wymiar metafizyczny. Nie są to zwykłe wnętrza naznaczone zwykłym światłem 
lub zatopione w cieniu, zastane i utrwalone. Obraz tych pozornie zwykłych wnętrz osiąga - dzię-
ki pogłębionemu widzeniu artystki - wymiar duchowy, dając jeszcze jeden dowód na to, że aby 
zobaczyć to, co naprawdę niezwykłe, nie potrzeba szukać tego w wyobraźni, ale wystarczy (tylko 
i aż) prawdziwie głębokie zobaczenie otaczającej, bliskiej i pozornie znajomej – rzeczywistości, 
a następnie umiejętność wyrażenia tego w sztuce. Jasno, wyraziście, z pokorą i głęboko. Iwonie 
Wojewodzie – Jedynak udaje się taka właśnie Sztuka. 

Jacek Barszcz
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35 Krzysztof Jankowski
(ur. 1983)

Ptak duży  2016

brąz, wys. 39,5 cm, sygn. pod ogonem 'KJ'

Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii UMCS z tytułem magistra 
filozofii kultury i nauki o kulturze. Zajmuje się rzeźbą od 2004 roku. 
Początki twórczości to rysowanie. Wraz z upływem czasu, pojawiło 
się także zainteresowanie pracą w wosku, czego naturalną konse-
kwencją było tworzenie rzeczy przestrzennych. Swoje prace wyko-
nuje metodą na wosk tracony, co umożliwia łączenie brązu z kamie-
niem, drewnem czy innymi materiałami. Jego głównymi inspiracjami 
są otaczający świat, Salvador Dali, Alberto Giacometti. Rzeźbienie 
jest dla niego próbą pokazania subiektywnej rzeczywistości, która 
jest we nim. Żywi nadzieję, że odbiorcy odnajdą w jego pracach 
coś bliskiego, będą pomostem do innego świata, fascynującego, 
zastanawiającego, czasem i niepokojącego.
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36 Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 401  2016/17

technika własna, płótno, 150 × 150 cm, sygn. l.d.: 'S.J.A. 
Tomalak' oraz opisany na odwrocie

Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomen-
dowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej 
ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg 
lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu 
był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku 2000 coraz 
częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie 
eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie tech-
niki i technologie. Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własno-
ręcznie barwnikach i pastach fakturowych, w skład których m.in.. 
wchodzą mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie. 
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę ko-
lażu. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych: Galeria DOK Brzeg Dolny; DOK Wołów; 
Zespół Pocysterski Lubiąż; Galeria Awangarda Wrocław; Galeria Ar-
trakt Wrocław; Galeria DNA Wrocław; Galeria Na Antresoli Wrocław; 
Galeria Zapiecek Warszawa; Zamek Wojnowice; Pałac Królikarnia 
– Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; Finał konkursu Ar-
t&Business na „Obraz Roku 2004”, Warszawa, 2005; Laureat II Kon-
kursu Malarskiego „Zadra” 2009; wystawa indywidualna Marzec 
2011 Young Internationalb Contest of Contemporary Art.; II Edycja 
Międzynarodowej Wystawy: Magia Papieru Galeria Ether Warszawa, 
czerwiec 2011; 42 i 43 Salon Zimowy Radom 2011–2015; 7 Biennale 
Miniatury; Częstochowa 2012; „Pejzaż współczesny”; Częstochowa 
2013–2015; Bielsko-Biała 2013- Wystawa plakatu – Dekalog; Wo-
zownia Toruń 2013 – Triennale Małych Form; VII Międzynarodowe 
Biennale Malarstwa i Tkaniny – Gdynia 2013; VI Międzynarodowe 
Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013; IV Międzynarodowe Biennale 
Obrazu „Quadro-Art 2014”; Agora Gallery, Nowy Jork 2015.

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna „Fragmenty świa-
ta”, Galeria Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, 
Brzeg Dolny 

Od lat coś mnie nieustannie popychało do ma-
larstwa. Rozgrywce pomiędzy mną a kawałkiem 
płótna, płyty, czy papieru towarzyszy zwykle 
napięcie i niezadowolenie. Nieustannymi po-
prawkami psułem niektóre obrazy. Przez malar-
stwo pragnę wyrazić złożoność własnej natury. 
Fascynuje mnie malarska materia. Moja Sztuka, 
która ma korzenie głównie w pejzażu, oscyluje 
w stronę abstrakcji. W większości kompozycji 
jest podział na rozdzielone linią horyzontu niebo 
i ziemię. Powierzchnie moich obrazów są skoro-
dowane bo świat ulega korozji, która w swojej 
destrukcji jest malownicza. Nie jest to roztacza-
nie katastroficznych wizji, tylko stoickie akcep-
towanie nieodwracalnych reakcji chemicznych, 
a szczególnie wszechobecnego utleniania. Za 
pomocą malarstwa próboję oddać złożoność 
świata, emocje i lęki jakie mnie wypełniają. Za-
gęszczam materię, unikam kolorów lokalnych, 
obrabiam powierzchnię różnymi narzędziami. 
Czynności destrukcyjne traktuję jako twórcze, 
stosuję też kontrolowaną spontaniczność. Formy 
organiczne łączę z geometrycznymi. Nieustannie 
eksperymentuję, wykorzystując przy tym skrom-
ną wiedzę chemiczną.

Stanisław Tomalak
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37 Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Uchiwa  2017

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.: 'Urszula |Tekieli 
|2017r.' oraz opisany na odwrocie

W 1999 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absol-
wentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego (Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego 
w roku 2005). Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej 
sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka 
i tworzy w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych 
zbiorach w Polsce i Europie. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 
– „Malarstwo Urszuli Tekieli”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 
2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP.OPTIMUM, 
Katowice; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg, Szwecja. Wystawy 
zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vau-
xhall, Krzeszowice; 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”, 
Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Renata Fine 
Arts, Hudson NY (USA); 2012 – Kraków Art Expo, Tomaszowice; 
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 + 
1 Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2010 – Galle-
ri New Form, Trelleborg (Szwecja); 2003 – „Impresja” Galeria Pod 
Śrubką, Żywiec.
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38 Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

Zawiść  2017

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
'B.STĘPIŃSKI „ZAWIŚĆ” 2017'

Absolwent ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, wyróżniony 
przez obserwatora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Obecnie 
jest studentem V roku ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na wy-
dziale Grafiki i Malarstwa. W swoim malarstwie podejmuje próbę 
wiernego przedstawienia rzeczywistych struktur, łącząc je często 
z jednolitymi tłami, aby podkreślić ich złożoność. Czerpiąc inspiracje 
poprzez obserwacje rzeczywistości na swój warsztat bierze miedzy 
innymi takie zjawiska jak erozja skalna, próchniejące drewno czy 
korodujący metal, niegdyś silne struktury, które uległy rozpadowi. 
Te procesy, występujące w naturze, doskonale oddają temat upły-
wu czasu, przemijania, ale mogą też być dobrym nawiązaniem do 
mentalności ludzkiej. Zestawiając to wszystko z pewnymi środkami 
artystycznymi, artysta chce dodatkowo podkreślić temat swojej pracy 
oraz zbliżyć obserwatora do panującej w nim atmosfery.
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39 Magdalena Solich
(ur. 1989)

Bez tytułu  2014/15

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

Absolwentka Malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu oraz Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania 
Odzieży w Toruniu. Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskała 
w 2015 roku, pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego. W roku 2016 
artystka dostała wyróżnienie do wystawy DYPLOMY 2015 w CSW 
w Toruniu oraz Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK za cykl obrazów „Afirmacja życia i natury”. Jeden 
z obrazów tego cyklu dostał się do finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. Malarka ma na swoim 
koncie kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych w Toruniu, 
Kowalewie-Pomorskim, Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu, Biel-
sku-Białej oraz Bydgoszczy.

WYSTAWIANY:

2016/2017 – „Magdalena Solich. Malarstwo”, wystawa indywidualna, Galeria BRDA, Galeria Miejska 
BWA, Bydgoszcz

2016 – wystawa pokonkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkow-
skiego, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

2016 –  „Dyplom 2015”, wystawa zbiorowa wyróżnionych dyplomów absolwentów Instytutu Ar-
tystycznego oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, CSW, Toruń

2015/2016 – „Afirmacja życia i natury”, wystawa indywidualna, Centrum Kultury Browar B, Wło-
cławek 

2015 – „Afirmacja życia i natury”, wystawa indywidualna, Galeria Klubu Kopernik, Inowrocław 

2015 – Wystawa dyplomowa, Galeria na Wydziale Informatyki i Matematyki, UMK, Toruń

Tytuł Afirmacja życia i natury w sposób symboliczny i abstrakcyjny zilustrowany jest na obrazach 
pani Magdaleny. Pozytywna energia wychodząca z obrazów działa na widza i nastraja optymi-
stycznie. Afirmacja życia i natury oznacza pozytywny stosunek do istnienia, który wyraża Pani 
Magdalena w formie swoich prac malarskich energetycznym kolorem, czy lekkością pociągnięć 
pędzla. Afirmacja życia to miłość do otaczającej nas rzeczywistości – ludzi, przyrody i ich wzajem-
nego współistnienia, tak jak współistnienie i przenikanie się form malarskich istnieje na obrazach 
dyplomowych autorki.

dr Iwona Szpak-Pawłowska
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40 Patrycja Nurkan
(ur. 1988)

Bez tytułu  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Nurkan' oraz 
opisany na odwrocie: bez tytułu NURKAN 2016,100x100, 
2016

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem 
w 2015 roku w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Włodzimierza 
Cygana i Pracowni Malarstwa prof. Jarosława Chrabąszcza. Zajmuje 
się rysunkiem, malarstwem i drukiem eksperymentalnym. W 2015 
roku nagrodzona w XXXI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego „Sztu-
ki Piękne” przez Galerię Amcor (Łódź), Galerię Adi Art (Łódź) oraz 
Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo” (Łódź). Wybrane wystawy: 2017 
– wystawa zbiorowa „Made by hand”, Galeria ASP, Łódź; 2017 – 
wystawa zbiorowa „A1 Łódź-Gdańsk Gdańsk-Łódź”, ASP Gdańsk; 
2016 – wystawa indywidualna „Patrycja Nurkan. Obrazy”, Galeria 
Amcor, Łódź; 2016 – wystawa zbiorowa w ramach Międzynarodo-
wego Triennale Tkaniny Młodych YTAT, Centralne Muzeum Włó-
kiennictwa, Łódź; 2016 – wystawa zbiorowa „Tkaniny studentów 
ASP w Łodzi”, Galeria Kobro, ASP Łódź; 2014 – wystawa zbiorowa 
„Między kontynuacją a eksperymentem II”, Galeria Stara, Łódzki Dom 
Kultury i BWA Sieradz.
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41 Michalina Czurakowska
(ur. 1986)

Tęcza  2014

akryl, płótno, 150 × 150 cm, opisany na odwrocie: '2014 
MICHALINA CZURAKOWSKA'

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie w 2014 roku jej dyplom otrzymał ocenę celującą z wyróżnie-
niem. Prace dyplomowe inspirowane trzymiesięczną podróżą do 
Australii zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu 
„Najlepsze Dyplomy 2014” w Gdańsku. Tworzy obrazy, tkaniny, ilu-
stracje oraz projekty graficzne i scenograficzne. Pasjonuje się jogą 
i sztuką surrealistyczną. Od 2009 bierze udział w działaniach chary-
tatywnych Biura Młodych – Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
i wolontariatów w Krakowie i Warszawie. Jest autorką kilku wystaw 
indywidualnych oraz uczestniczką kilkunastu wystaw zbiorowych 
w Polsce i zagranicą.
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42 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Ulotność  2016

akryl, płótno, 140 × 80 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S.'

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna sty-
pendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom 
z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urba-
nistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych 
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Obec-
nie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa indywidualna „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Gale-
ria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regio-
nalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 
2012 – Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legni-
ca; 2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego 
„Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne 
sztuki”, Galeria U, Wrocław.

WYSTAWIANY:

2016 – 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego, Filharmonia Szczecińska, Szczecin

Światło jest dla mnie najważniejszym czynni-
kiem. To ono tworzy obraz. Działam nim, a przez 
jego natężenie i rozproszenie staram się wyrazić 
własne emocje. To ono modeluje bryły malo-
wanych przedmiotów. Światło w swoich pra-
cach buduję warstwami, za pomocą różnych 
narzędzi. Ślady pędzla, gąbki czy farby wcie-
ranej kawałkiem materiału są bardzo osobistą 
formą wypowiedzi. Natężenie światła reguluję, 
różnicując narzędzia. Światło raz jest miękkie, 
innym razem surowe, kontrastowe lub mocno 
rozmigotane w zależności od ekspresyjności po-
ciągnięć pędzla lub emocji, jakie w danej chwili 
chcę wyrazić. Zarówno kolor, kompozycja jak 
i forma powstają dzięki niemu. Światłem pod-
kreślam elementy, które są dla mnie najistot-
niejsze. Staram się przedstawić relacje pomiędzy 
przedmiotem, światłem i cieniem. Malując puste 
wnętrza, staram się nadać im nastrój tajemnicy. 
Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne 
miejsca i przedmioty zyskują wymowę symbo-

liczną. Chcę im dodać duchowej głębi, tak by wprowadzały człowieka w stan kontemplacji, skupie-
nia, melancholijnych emocji. Moje obrazy początkowo były dość mroczne. Światło było uwięzione 
w ramach namalowanych okien. Kolorystyka ograniczała się głównie do bladych błękitów, szaro-
ści, bieli i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć pozornie znajome wątki własnego malarstwa, 
rozszerzając tonację obrazów o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie, intensywne błękity, a nawet 
czerwienie. Światło zalewające moje płótna, świeci teraz ciepłem żółcieni, ożywiając je i sprawia-
jąc, że malowane wnętrza, stały się przyjemniejsze, cieplejsze, jakby bardziej bliskie. Przetwarzam 
światło i cień w taki sposób, by podkreślić to, co według mnie w danym kadrze jest najistotniejsze.

Sonia Ruciak
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43 Grzegorz Klimek
(ur. 1987)

Tancerka  2017

technika własna, płótno, 170 × 115 cm, sygn. na 
odwrocie

W latach 2008–2013 uczęszczał do wrocławskiej ASP, gdzie obro-
nił dyplomy w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Lupy 
i dr. Łukasza Huculaka; w pracowni malarstwa prof. Stanisława Korty-
ka i dr. Michała Sikorskiego oraz w pracowni rysunku prof. Przemysła-
wa Pintala. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany był w konkursach 
artystycznych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „D_konstrukcja”, 
Sofitel, Wrocław; 2014 – Galeria DNA, Wrocław; 2012 – Galeria 
DNA, Wrocław; 2012 – „Elementy większej całości”, Galeria _MD_S, 
Wrocław; 2011 – Melin Cafe, Wrocław; 2010 – Miejski Ośrodek 
Kultury, Kłobuck. Wybrane wystawy zbiorowe: 2014 – „Womens 
DNA”, POSK Gallery, Londyn; 2014 – „Positions”, Berlin Art Week, 
Berlin; 2014 – Wystawa laureatów nagrody Art Noble, PKIN, Warsza-
wa; 2014 – wystawa pokonkursowa V edycji konkursu im. Mariana 
Michalika, BWA, Częstochowa; 2014 – „Artgeschoss”, Wolfenbuttel 
(Niemcy); 2013 – „Prewiew Berlin Art Fair”, Berlin.

W malarstwie interesuje mnie dociekanie na temat struktur, 
które są elementem składowym każdego z otaczających 
nas przedmiotów. To ich relacje w mikro oraz makro 
przestrzeni warunkują widzianą przez nas „realność”. Próby  
odwzorowywania, multiplikowania, nawarstwiania, syntezy, 
odwzorowywania... – są żmudnymi dociekaniami, dążącymi do 
odkrycia oraz zrozumienia rzeczywistości.

Grzegorz Klimek
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44 Tomasz Prymon
(ur. 1986)

Dopaminium 2  2016

olej, płótno, 130 × 100 cm, opisany na odwrocie

Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Krakowie w 2011 roku. Wystawy 
indywidualna: 2016 – „Infinity”, Galerie Sandhofer, Salzburg 2016; 
2016 – „Iluminacje”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie; 2012 – „We-
wnątrz świateł i cieni”, Galeria Art Agenda Nova, Kraków; 2011 – 
„Bezkres”, CSW Solvay, Kraków; 2011 – „Cisza”, Galeria ASP w PWST, 
Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „90 wystaw w 7 dni”, 
Księgarnia/Wystawa, Kraków; 2017 – „Jego białe pióra, oświeco-
ne słońcem, błyszczały jak samo słońce”, Henryk, Kraków; 2016 
– „CUBE”, Polsko-Niemieckie Biennale, ASP Kraków; 2016 – „Wysta-
wa aukcji charytatywnej Razem Pamoja”, CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa; 2016 – „Flow zone”, Galeria Gruning, Kraków; 2016 
– „Endorfina”, Galeria Gruning, Kraków; 2015 – „Artyści z Krakowa 
generacja 1980–1990”, MOCAK, Kraków; 2014 – „Transcendencja 
w sztuce”, MCSW „Elektrownia”, Radom; 2013 – „Transcendencja 
w sztuce”, Galeria XX1, Warszawa; 2012 – „Sztuka a poznanie”, 
MCSW „Elektrownia”, Radom; 2012 – „Czym jest dzisiaj sztuka”, 
Galeria XX1, Warszawa.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Iluminacje”, Muzeum Rzemiosła, Krosno

Charakterystyczna w twórczości Prymona jest śmiała 
i zdecydowana kolorystyka oraz używanie linii do konstrukcji 
obrazu. We wcześniejszych pracach multiplikowana, drobna, 
wypełniająca gradientowymi przejściami cała powierzchnię 
płótna, po zdecydowane szerokie gesty pędzla tworzące 
ekspresyjne napięcie i relacje linii względem siebie. Obraz 
Dopaminium 2 jest jednym z pierwszych płócien najnowszego 
malarskiego cyklu artysty. Wyjątkowe jest w nim połączenie 
wczesnego etapu obrazowania, czyli gradientowej multiplikacji 
błękitnych z dużymi czerwonymi liniami,  charakteryzującymi 
obecną twórczość.
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45 Ksenia Kodymowska
(ur. 1988)

Bez tytułu  2016

olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. p.d.: ‚K. Kodymowska’

Artystka mieszkająca pomiędzy Berlinem a Warszawą, pochodząca 
z Gdańska. Obecnie kończy studia na Wydziale Malarstwa warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni niedawno zmarłego Ma-
rian Czapli. Swoje natchnienie czerpie z malarstwa europejskiego lat 
80. W swoich pracach utrzymuje harmonię z najnowszymi trendami 
świata sztuki zza oceanu pozostając w lojalności wobec berlińskiej 
bohemy. Poszukuje synergii formy z magią koloru. Tematy, które 
wybiera to macierzyństwo, pejzaż, abstrakcja, akt, których nadrzęd-
nym celem jest bezpośredniość – są bezkompromisowe, a zarazem 
pozbawione maniery. Prace znajdują się u prywatnych kolekcjonerów 
zarówno w Polsce jak i w Niemczech, Grecji i Stanach Zjednoczonych.

92–93





46 Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum LXV  2017

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

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego 
im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowany 
był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2017 – „LICHT-
PLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie Nielaba, Bern; 
2016 – „7 young painters” w Gallery Katarzyna Napiorkowska, 
Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego Nowy 
Obraz/Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 
– Wystawa finalistów ogólnopolskiego 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 PRACOWNI PROFESORA ADAMA 
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studen-
ci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 
– WYRÓŻNIENI, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku Kró-
lewskiego na Wawelu, Kraków.

Obrazy Mateusza Maliborskiego wydają się być doskonałym materiałem dla badań w ramach tzw. 
Motivkunde, dociekającej podobieństw i różnic w użyciu tego samego motywu. Krakowski artysta  
w sposób szczególny upodobał sobie galeryjne i muzealne wnętrza, które uwiecznia na płótnie 
tak, jak to czynili stulecia temu David Teniers, Huber Robert czy Frank Weller. Maliborski nie musi 
być jednak porównywany do poprzedników. Skupiwszy wysiłki i uwagę wyłącznie na przestrzeni 
wystawienniczej, stworzył kilkadziesiąt jej przedstawień, prowokując do zestawienia ich ze sobą 
i wynajdowania zależności między nimi. Mimo niemal obsesyjnie powtarzanego motywu, malar-
stwo to nie sprawia wrażenia monotonnego. Bynajmniej, jest różnorodne, jak różnorodne bywają 
miejsca eksponowania sztuki – od wytwornych sal, przybranych w klasyczną, historyzującą szatę, do 
hermetycznych, sterylnych white cube’ów. Podejmowanie wciąż na nowo tematu galerii świadczy 
nie tyle o fascynacji Maliborskiego czy kreowaniu przezeń typologii, ile o próbie odnalezienia prze-
strzeni doskonałej (…) Tym, co pociąga Maliborskiego we wnętrzach wystawienniczych, jest – jak 
sam przyznaje – ich sakralna czy raczej sakramentalna natura. To przestrzenie „uświęcające” przed-
mioty, a także miejsca kontemplacji (sugerowanej na niektórych płótnach sylwetkami ludzi) (…)

Wojciech Delikta, Galeria – miejsce (nie)doskonałe [fragm.], „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35
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47 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

FSNW  2017

akryl, wyprofilowana płyta MDF, 112 × 87 cm, sygn. na 
odwrocie: 'A. Bakalarz 2017 FSNW'

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów 
młodego pokolenia. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP 
w Krakowie. Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy 
w pracowni wklęsłodruku. Wybrane wystawy: 2016 – ART MIAMI 
CONTEXT, Miami; 2016 – Bal Fundacji TVN, Warszawa; 2016 – Abu 
Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 2016 – Art Connection, Fort 
Lauderdale, Floryda; 2016 – Wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH 
Warszawa; 2106 – CONTEXT ART NEW YORK, wyróżnienie „Work 
of the Day”; 2016 – Wystawa zbiorowa Grafika Roku, Galeria Mes-
sier42 Kraków; 2016 – „Endorfina”, Galeria Gruning, Kraków; 2015 
– Wystawa zbiorowa Grafika Roku, Galeria Galerii Lamelli Kraków; 
2014 – „Metafory”, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; 2014 – 
Wystawa zbiorowa, Galeria Hortar, Tarnów; 2014 – „Przemieniony”, 
Galeria Plus, Kraków; 2013 – „Action Calling”, Macerata, Włochy; 
2013 – Wystawa zbiorowa, Galeria MINI, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Memphis College of Art, Memphis. Jego prace znajdują 
się w kolekcjach w Polsce i za granicą.

(…) Uwielbiam kolor i fakturę starego metalu, jak w rzeź-
bach i grafikach Eduardo Chillidy, pobudzają one wyobraź-

nie i myślę o nich jak o fragmentach ludzkiego ciała. Bawią 
mnie rysunki „Konstrukcji trzech kobiet” Picassa i jego prace z lat 

30. Głównym źródłem inspiracji pozostaje dla mnie fotografia. Jest ona 
jednak bardziej impulsem do działania niż główną bazą na podstawie, której 

zostanie namalowany obraz. 

(…) Moje obrazy i grafiki są efektem wielu działań, podzielonych zasadniczo na kilka etapów. Fun-
damentem każdej pracy są oczywiście rysunki. W tym czasie postać ulega ciągłym przekształceniom 
i nierzadko zmienia się wcześniejsza koncepcja. Przy pracy często wspomagam się szarą plasteliną, 
dzięki czemu modelowane formy są dla mnie bardziej czytelne. Jest to najbardziej twórczy i najprzy-
jemniejszy etap pracy nad obrazem, zdaję się wtedy na wyczucie i intuicję artystyczną – podejmuję 
decyzję i odrzucam to co złe. Dokładnie wykańczam każdy obraz, wynika to z mojego technicznego 
podejścia do pracy. Nie lubię niedociągnięć i zabrudzeń. 

96–97





48 Filip Warzecha
(ur. 1994) 

Fast food  2017 

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 'Filip 
Warzecha' 

Student architektury i urbanistyki Politechniki Warszawskiej, ultrama-
ratończyk. Uprawia malarstwo abstrakcyjne, geometryczne. Sztukę 
traktuje jako najgłębszą formę przekazu rzeczywistości w postaci 
najprostszych elementów. Prace artysty znajdują się w zbiorach pry-
watnych w kraju i za granicą.
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49 Daria Rozmarynowicz 
(ur. 1966)

Bez tytułu, 2016
akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Rozmarynowicz' 
oraz opisany na odwrocie

Mieszka i pracuje w Katowicach. W latach 1987–1992 studiowała na 
ASP w Krakowie, filia – Wydział Grafiki w Katowicach. Początkowy 
okres (koniec lat 90.) wynikającego z własnej percepcji pejzażu ma-
larstwa nieprzedstawiającego (efekt studiów w pracowni Andrzeja 
Seweryna Kowalskiego, członka II Grupy Krakowskiej) został przeła-
many realistycznym zbliżeniem do przedmiotu.
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50 Magdalena Dreścik
(ur. 1992)

Osada, 2017 
olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
2011–16. Obroniła dyplom z Malarstwa w pracowni prof. J. Mo-
dzelewskiego (aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni 
Publicznej u prof. M. Duchowskiego). W 2016 roku została finalist-
ką konkursu „Promocje 2016” oraz zdobyła Grand Prix (ex-aequo) 
w „Konkursie o Grand Prix im. Franciszki Eibisch”. Wystawy: 2016 
– wystawa pokonkursowa, „Konkurs o Grand Prix im. Franciszki 
Eibisch”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2016 – wysta-
wa finalistów konkursu „Promocje 2016”, Galeria Sztuki w Legnicy; 
2016 – wystawa finalistów konkursu „Polygonum”, BWA, Bydgoszcz; 
2016 – wystawa dyplomowa, Fundacja Galerii Autonomia, Warsza-
wa. Artystka obecnie mieszka i pracuje w Warszawie

Sztuka Magdaleny Dreścik to nie tylko kreatywna, osobista 
rozmowa z tradycją malarską XX w., ale też próba uśmierzenia 
nomadycznej tęsknoty za zadomowieniem, zwrócenia uwagi 
na rozpad i śmierć drewnianej architektury miasta za pomocą 
wizualnego języka malarstwa niefiguratywnego, tylko na pozór 
zupełnie abstrakcyjnego. 

Michał Łukaszuk, fragment tekstu do katalogu wystawy „Ciepło, zimno. Nikogo tu nie ma”, Galeria Arsenał, Białystok
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51 Alicja Kappa
(ur. 1973)

Brzask  2017

olej, akryl, szlag metal, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: 
'A. Kappa 2017'

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we 
Wrocławiu (dyplom – 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni 
prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze 
wystawy i osiągnięcia: 2014 – Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna 
„BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 – Finalistka Międzynarodowego 
konkursu ArtSland 2, 3 i 5 rundy, USA; 2013 – Prix de Peinture 
de L’Ebouillanté 2014, Paryż; 2014 – Muzeum Sztuki Współczesnej 
we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, Toronto; 2014 – konkurs 
malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Między-
narodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria 
Profil CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa 
finalistów konkursu, Częstochowa.

Praca jest próbą zapisania rzeczy ulotnych. To poszukiwanie 
i odkrywanie przemijających stanów emocjonalnych. Owe 
stany, będące jedynie pretekstem do działań malarskich, 
wpisuję w pejzaż. Mój pejzaż jest bowiem ruchem, zmianą, 
wędrowaniem, wyruszaniem i powrotem, w zapatrzeniu po 
nigdy nie niknący horyzont.

Alicja Kappa
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52 Franciszek Ledóchowski 
(ur. 1981)

Apeiron 27  2016

akryl, emalia akrylowa, płótno, 110 × 90 cm, opisany na 
odwrocie

Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł 
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts 
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem, 
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go pro-
blem wielorakości perspektyw postrzegania świata. Posługując się 
różnymi stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) sta-
ra się wyrazić złożoność widzenia czy lepiej nadawania znaczenia 
zdarzeniom czy obrazom. Jego malarstwo pozwala się tłumaczyć na 
wiele sposobów nie preferując żadnego z tłumaczeń czy żadnego 
widzenia jako jedynego, właściwego. Wielokrotnie wyróżniany był 
na konkursach artystycznych, m.in.: 2012 – Konkurs Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, 2012 – I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny 
– „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”, 
Poznań; 2012 – „Triennale z Martwą Naturą”. Wybrane wystawy 
indywidualne i zbiorowe: 2016 – wystawa indywidualna „APEIRON”, 
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa 
malarstwa, Galeria MiTo, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa 
malarstwa, Galeria Elektor, Warszawa; 2012 – zbiorowa wystawa 
malarstwa, Galeria Opery, Kair (Egipt); 2011 – „Hangart”, Galeria 
Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa ma-
larstwa, Pałac Pod Blachą, Warszawa.

MG: Mimo wszystko, można chyba powiedzieć, że na polu pełnej abstrakcji zaczynałeś od zera?

FL: Te wszystkie eksperymenty, które robiłem z narzędziami i techniką, to była wielka przygoda 
i czułem się jak alchemik. Zapuszczałem się na zupełnie nowy teren – musiałem wyjść z konwencji, 
w której byłem wychowany i odkrywać „nowe”. Ten moment był jak wyzwolenie się z okowów, jak 
skok na bunji. Wiem, że dla części osób malowanie abstrakcji takich jak moje wydaje się proste. 
A jest dokładnie odwrotnie. Ja długo musiałem się uczyć malować abstrakcyjnie. Najtrudniejsze 
jest przejście do działania dużym gestem na dużym płótnie, czyli do czegoś co jest wbrew naturze 
realisty. Aby się przełamać próbowałem nawet wyzwalającej mocy alkoholu. Na szczęście dla mnie 
strategiczne rozpicie się nie przyniosło pożądanych rezultatów. Traciłem koordynację i precyzję.

Ludzi trzeba uświadomić, że malowanie abstrakcji jest bardzo trudne. Że trzeba mieć pomysł na 
strukturę obrazu, że potrzeba czasu na opanowanie techniki. Ja bardzo długo się przygotowałem 
do abstrakcji. Eksperymentowałem z narzędziami, najpierw różnymi pędzlami i szczotkami. W Hali 
Mirowskiej kupowałem różne szczotki do zamiatania w poszukiwaniu optymalnego włosia. Pró-
bowałem łączyć kilka pędzli, dopiero potem przeszedłem na szpachle budowlane. W ogóle w skle-
pach budowlanych bywam teraz regularnie. Potrzebuję na przykład dużych pojemników na farbę, 
wiader i misek różnego rodzaju. W tym malarstwie potrzebne są wielkie ilości farby, np. 5 litrów, 
a ponieważ kolory, na których mi zależy są osiągalne tylko dzięki farbom najwyższej światowej 
jakości, malowanie abstrakcji to spora kasa.    

„Apeiron. Przypadek kontrolowany”, fragment rozmowy przeprowadzonej z artystą przez Macieja Gajewskiego
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53 Alicja Domańska
(ur. 1984)

Physiology  2015

akryl, płótno, 110 × 110 cm, opisany na odwrocie: 
'PHYSIOLOGY 2015 |ALICJA ANNA DOMAŃSKA'

Malarka, projektantka przestrzeni, absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Mieszka i tworzy w Sopocie i w Warszawie. Ma 
za sobą wystawy m.in. w Warszawie, Sopocie, Gdańsku, Krakowie, 
Łodzi, a także w Paryżu, Londynie, Berlinie, Grodnie i Sztokholmie. 
Jest laureatką nagrody Sopocka Muza w Dziedzinie Kultury i Sztuki 
(2012); współprace z teatrem, projektantami mody, muzykami, ar-
chitektami. Jej obrazy wystawione są w galeriach i znajdują się we 
wnętrzach prywatnych oraz publicznych na całym świecie.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Insomnia Noir”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot (reprodukowany 
w katalogu wystawy)

Sztuka Alicji Domańskiej wywodzi się ze swobodnego malarskiego gestu, który swą siłę czerpie 
z jej witalności i energii (…)

Jednak chyba największą życiową i twórczą inspiracją artystki pozostaje czerń. Jest ona jej światem, 
jej celem i drogą; punktem wyjścia i punktem odejścia. Mówi się, że czerń to połączenie wszyst-
kich kolorów. Może stąd jej siła i symboliczność. Alicja Domańska lubi się w niej zanurzać i nigdy 
zdaje się nią nie nudzić. Odmienia ją przez wszystkie przypadki i mówi, że jej odmian może być 
nieskończona wielość (…) Powierzchnie błyszczące i matowe, te pierwszy odbijające, te drugie 
wchłaniające i wciągające, powierzchnie lustrzane i twarde, i te przeciwne, welurowo miękkie, ku-
szące by się w nich zanurzać, odnaleźć. Malarska robota, która jest nieodmiennym balansowaniem 
między czasem wręcz wykluczającymi się pomysłami, na to jak obraz ostatecznie ma wyglądać, 
jaką energią ma emanować, z jaką siłą przyciągać.

W pracach artystki dominuje zgaszona gama – czerń, szarość, beże i biele (…) Malarka uważa, 
że czerń to najpiękniejszy z kolorów. Problem w tym, że czerń, choć tak wszechobecna, za kolor 
raczej uznawana nie jest, a co najwyżej za jego brak. Co więcej, jako kolor, czarny jest symbolem 
zła, śmierci, zniszczenia i jeszcze wielu innych cech, które za pozytywne trudno uznać.

Bogusław Deptuła, Czarna materia malarstwa, „Insomnia Noir. Alicja Anna Domańska”   
(kat. Wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, s. 10–11 [fragm.]
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54 Ivo Nikić
(ur. 1974)

Bez tytułu  2013

akryl, płótno, 130 × 110 cm, sygn. na odwrocie

W 2003 obronił dyplom z malarstwa na warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Jego 
twórczość obejmuje malarstwo, fotografię, instalacje, obiekty, video 
i akcje w przestrzeni miejskiej. Interesuje go pejzaż miejski, cielesność, 
muzyka, „brud wewnętrzny”, odpadki i estetyczne zgrzyty. Czerpie 
ze street-artowej stylistyki – szablony i farby w spreju – którą łączy 
z techniką laserunku i malarstwem fakturowym; czasem maluje far-
bami magnetycznymi w celu mocowania dodatkowych, mobilnych 
elementów do płaszczyzny obrazu. Inspiruje się wykorzystywaną 
w muzyce techniką samplowania. Zaskakuje zestawieniami moty-
wów, nonszalancją estetyczną, poczuciem humoru. Stwarza atmos-
ferę grozy. Z mroku wydobywa rozmaite kształty, plamy które są 
śladami cielesnej egzystencji człowieka. Bawi się skojarzeniami, roz-
montowuje Świat na części, kwestionuje gotowe rozwiązania, prze-
wartościowuje kategorie piękna i brzydoty. Ivo Nikić od 2001 roku 
współtworzy (razem z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszewskim) 
grupe szu szu. W 2006 roku był stypendystą Artist-In-Residence 
w Bernie w Szwajcarii. Uczestniczył w licznych wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w kraju (m.in. CSW Zamek Ujazdowski, BWA 
Zielona Góra, Galeria Studio, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus 
Łódź Biennale) i za granicą (m.in.: Humboldt Berlin, Umspannwerk; 
Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Izraelu; 
Rotor w Grazu, Tokyo Fashion Week).

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa indywidualna „Nadawanie 
znaczenia”, Galeria Promocyjna, Warszawa

(…) Nie jest łatwo mówić o tym zagadkowym, 
bezimiennym cyklu. Dużo łatwiej się go ogląda, 
śledząc jak formy, motywy i znaki powtarzają 
się, przepływając i ewoluując z obrazu na obraz. 
Ten cykl jest nie tylko namalowany, ale także za-
pisany specyficznym wizualnym alfabetem. Ów 
zaś układa się nie tyle w słowa, ile w ciągi skoja-
rzeń – w momenty naładowane intensywną ero-
tyczną energią, we fragmenty nasycone lękiem 
i odrazą, w sugestie przestrzeni, aluzje do ciała. 

Właściwie Nikicia nie da się tu ani razu definityw-
nie przyłapać na figuracji, a jednak wrażenie, że 
te pozornie abstrakcyjne obrazy przedstawiają 
jest nieodparte – i słuszne. Pobrzmiewają w nich 
echa różnych estetyk – od geometrycznej moder-
ny, przez organiczną abstrakcję, po hip hop – zor-
kiestrowane przez surrealistyczną intuicję. Te ob-
razy wyglądają jak kolaże i choć formalnie rzecz 
biorąc nimi nie są, to rzeczywiście ich budową 
rządzi zasada montażu – reguła zestawienia, na 
różne sposoby, kilku obsesji. Kogo one prześla-
dują? Podejrzenie pada oczywiście w pierwszej 
kolejności na autora, ale niewykluczone, że per-
wersja tych płócien ukryta jest nie tylko w nich 
samych, lecz również w wyobraźni widza. 

Ivo nie dostarcza klucza, który pozwoliłby widzo-
wi przetłumaczyć wizualne formy z prezentowa-
nego cyklu na określone pojęcia. Udostępnia za 
to rodzaj wokabularza form i stwarza odbiorcy 
możliwość samodzielnego wypróbowania szcze-
gólnej gramatyki, która rządzi jego obrazami (…)

Stach Szabłowski, fragm. tekstu do indywidualnej wystawy artysty   
„Co się stało to się (nie) odstanie”, CSW Zamek Ujazdowski, 

Warszawa
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55 Joanna Pałys 
(ur. 1981)

Element modernistyczny – kadr 22  2016

akryl, płótno, 70 × 70 cn, sygn. na odwrocie

Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
(Dyplom z wyróżnieniem w 2008 roku). Laureatka nagrody Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom 2008” wrocław-
skiej ASP. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (2008 i 2010) oraz Prezydenta Wrocławia (2007/2008). 
W swym dorobku ma liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: 
Wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Pejzaż 
Współczesny”, Częstochowa (2014), finalistka międzynarodowego 
konkursu malarskiego Strabag Art Award, Austria (2014), I Nagroda 
w 7. Międzynarodowym Biennale Miniatury, Częstochowa (2012), 
I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagroda Ga-
lerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, nagroda Kwartalnika Artystycz-
nego Format w 18. OPMM Promocje 2008 w Legnicy. Brała udział 
w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą 
(m.in. Nord Art w 2014, 2011, 2009 i 2008 roku, Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 2010). Po studiach przez 
kilka lat mieszkała i tworzyła w Indiach. Aktualnie życie dzieli między 
Polskę, a Indie. Od 2013 związana z macierzystą uczelnią, gdzie 
pracuje jako asystentka w pracowni Malarstwa Architektonicznego 
i Sztuki w Przestrzeni Publicznej.

Obraz „Element Modernistyczny – Kadr 22” należy do najnowszego cyklu obrazów, który jest rezultatem 
czteroletniego pobytu artystki w Indiach. Wśród wielu egzotycznych rozwiązań, Joanna Pałys odnalazła 
tam bliski swojej estetyce modernizm. Jak mówi sama artystka: „Gdy na świecie królował modernizm, 
Indie były krajem, który niedawno odzyskał niepodległość i miał ambicje stworzenia nowoczesnego pań-
stwa. Ściągano tam światowej sławy architektów, między innymi Le Corbusiera, który wywarł ogromny 
wpływ na późniejsze budownictwo. To właśnie dzięki niemu zainteresowałam się indyjskim moderni-
zmem”. Europejskie wyobrażenie o formie indyjskiej architektury zdecydowanie odbiega od tego, co 
możemy zobaczyć na obrazach Pałys. „Zadaniem budownictwa w Indiach jest chłodzenie. Wymaga to 
gry światłem i cieniem. Światło padające na powierzchnie ścian trzeba tak sprytnie załamać, aby stwo-
rzyć jak największe strefy cienia i zatrzymać na zewnątrz piekielny żar, który przez większość roku leje się 
z nieba. Tak powstają monumentalne, użyteczne bryły, niczym nowoczesne rzeźby.” Wspomniane ostre 
światło, dynamiczne kompozycje, zdecydowanie cieplejsza tonacja to elementy, które odnaleźć można 
w „indyjskim” cyklu artystki.
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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
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

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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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@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: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

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
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WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 15 MAJA 2017 R.

młodasztuka

Zuzanna Zu Jankowska, Koi, 2017

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



Arabska Sandra | 8

Bakalarz Adam | 47

Czech Martyna | 26

Czurakowska Michalina | 41

Domańska Alicja | 53

Dreścik Magdalena | 50

Dydo Mariusz | 23

Dyjewska Katarzyna | 12

Ejsmond-Ślusarczyk Marek | 20

Gralewska Olga | 11

Hońko Aleksandra | 25

Jankowski Krzysztof | 35

Kamiński Michał Saturnin | 19

Kappa Alicja | 51

Klimek Grzegorz | 43

Kmita Anna | 28

Kodymowska Ksenia | 45

Kołodziejczyk Tomasz | 31

Kołtan Katarzyna | 1

Koter Bartłomiej | 24

Kubiak Michał | 2

Kwapisz-Grabowska Magdalena | 13

Laskowska Magdalena | 10

Ledóchowski Franciszek | 52

Lenart Marlena | 32

Litwiniuk Ryszard | 30

Maliborski Mateusz | 46

Margasiński Leszek | 17

Nikić Ivo | 54

Nurkan Patrycja | 40

Oboz Ignacy | 14

Orzechowski Janusz | 18

Pałys Joanna | 55

Plucha Ada | 22

Prymon Tomasz | 44

Rozmarynowicz Daria | 49

Rozpara Hanna | 4

Ruciak Sonia | 42

Rybka Mateusz | 16

Serafin Tadeusz L. | 7

Solich Magdalena | 39

Staniszewska Noemi | 29

Stępiński Bartosz | 38

Strzelczyk Jolanta | 5

Szwabe Piotr | 21

Tekieli Urszula | 37

Tomalak Stanisław | 36

Tycz Viola | 9

Warzecha Filip | 48

Wawryczuk Tomasz | 33

Wojewoda Iwona | 34

Worpus-Budziejewski Grzegorz | 27

Zalewska Anna | 15

Zawada Ernest | 6

Żygadło Andrzej | 3

INDEKS

        Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

Opracowanie katalogu: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

                           Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda

                       Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

                                               Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

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  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

KRAKÓW

ul. Rynek Główny 43, 

31-013 Kraków

tel. 12 429 12 17

krakow@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 572 628 354

bydgoszcz@sda.pl



Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 

Je� Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016

Artinfo.pl
portal rynku sztuki
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