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ARTYSTA NA START
Kamil Kmiecik 29

Początki twórczości
Wybór malarstwa jako środka wyrazu nie był dla 
mnie świadomym wyborem. Moja wczesna twór-
czość narodziła się z wewnętrznej potrzeby. Niektó-
rzy czują podobne zacięcie do sportu, śpiewu bądź 
innych dyscyplin. W moim przypadku padło na ma-
larstwo. Dziś dla mnie działania plastyczne określane 
terminem malarstwa to dużo szersze pojęcie niż na 
początku mojej drogi. Żyjemy w bardzo ciekawym 
czasie wszechobecnej ewolucji, która dotyka wszyst-
kich dziedzin naszego życia. Malarstwo dzisiaj dla 
mnie to złożony proces, a każda z warstw tego pro-
cesu wpływa na finalny efekt twórczości. 

Street-art
Pierwsze świadome kroki w dziedzinie malarstwa 
stawiałem w Liceum Plastycznym w Kaliszu. To 
był przede wszystkim okres poznania i zbierania 
doświadczeń. Wyjazdy na plenery malarstwa oraz 
pierwsze wystawy. W czasie tym wsiąkłem również 
w rodzący się wówczas nurt street-artu. O ile na 

Twórczość dziś to dla mnie próba 
zrozumienia chwili. Każdy mój 

obraz traktuję jako skrawek 
mojej rzeczywistości, obraz 
chwil, które przeżyłem oraz 
miejsc, które odwiedziłem.

Beverley Minster, 2016, akryl, płótno, 100 × 80 cm

Parix, 2016, akryl, płótno, 100 × 70 cm

Ombrasorta, 2015, akryl, płótno, 100 × 100 cm
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zachodzie Europy był on już doskonale rozwinięty, o tyle w na-
szym kraju zaczynał dopiero raczkować. Owszem, istniało graffiti, 
które jednak niekoniecznie mnie wówczas przyciągało, zbyt mało 
miało do zaoferowania. Nielegalne malowanie literowych skró-
tów kłóciło się z moim spojrzeniem na sztukę. Street-art dawał 
dużo więcej, był bardziej kreatywny oraz zrozumiały dla odbior-
cy. Zadawał pytania często zostawiając odbiorcę z dowolnością 
odpowiedzi.  Lata 2008-2013 były dla mnie czasem podróży po 
polskich i europejskich miastach. Uczestniczyłem w wielu więk-
szych i mniejszych festiwalach street-artu. Szczególnie wspomi-
nam „Up fest” w 2012 roku w Bristolu. Miałem wówczas okazję 
wymienić się poglądami w kwestii sztuki ulicznej z czołowymi 
twórcami tego nurtu.

Zwrot ku malarstwu
Późniejsze lata to czas studiów na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Kształciłem się na kierunku grafiki żurna-
lowej. Malarstwo było przedmiotem dodatkowym. Trafiłem do 
pracowni profesora Marka Zaborowskiego. W owej pracowni nie 
egzekwowano ode mnie niczego prócz pracy i zaangażowania. 
Dowolność metod twórczych pozwoliła mi ukierunkować kurs 
jaki obrałem w tej dziedzinie. Coraz częściej wyjazdy na festiwa-
le street-artu zacząłem zamieniać na wycieczki do europejskich 
muzeów, format prac również uległ zmianie. Ściany budynków 
zastąpiłem płótnem w mojej pracowni malarskiej.

Proces twórczy i fascynacja op-artem
Jak wspominałem, malarstwo to dla mnie złożony proces. Techni-
ka moich prac ma swój początek w podłożach malarstwa optycz-
nego. Zacząłem tworzyć swoje pierwsze prace zafascynowany 
twórczością brytyjskiej artystki Bridget Rilay. Na pierwszy rzut oka, 
każdy wycinek kadru mojej pracy będzie dla odbiorcy niewiele 
znaczącą kompozycją pasów. Dopiero po spojrzeniu z odpo-
wiedniej odległości na całość wyszczególnić można odpowied-
nie elementy kompozycji. Tworząc dzieło posiłkuję się głównie 
fotografią oraz rysunkiem. Co raz częściej sięgam również po 
komputer, który daje szerokie spektrum możliwości, zwłaszcza 
w początkowej fazie tworzenia projektu. Malarstwo dla mnie to 
nie tylko farby w tubkach oraz pędzle. Chętnie korzystam również 
ze szpachelek, farb natryskowych oraz taśmy malarskiej. Narzę-
dzia te pozwoliły mi wykształcić mój własny warsztat.

Olympeacock III, 2015, akryl, płótno, 80 × 120 cm

Olympeacock IV, 2016, akryl, płótno, 100 × 70 cm

Tramvia, 2016, akryl, płótno, 70 × 100 cm

Monoke, 2014, akryl, płótno, 120 × 80 cm
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Katarzyna Orońska01 
Stare Trójkońty  2017

akryl, płótno, dyptyk: 2 × 100 × 70 cm, sygn. p.d.

Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim 
w Cieszynie. Nagrody: I miejsce, Muzeum Narodowe w Kielcach 
„Aforyzmy Rysowane”. Wystawy indywidualne: AKMERIS, Kielce; 

„Mitteleuropa”, Sztokholm; „Vintage Curtains”, Sztokholm. Artystka 
inspiruje się głownie pytaniem o kondycję człowieka w odniesieniu do 
jego środowiska (konkretnego miasta czy grupy społecznej).
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Koi  2017

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

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

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

Zuzanna Zu Jankowska02
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Kobiety – kwiaty  2017

olej, płótno, 115 × 75 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy w Belgii. 
Absolwent Wydziału Sztuki UR, na którym uzyskał dyplom 
w pracowni malarstwa prof. S. Białogłowicza. Uprawia ma-
larstwo sztalugowe, rysunek oraz grafikę. Główną tematyką 
obrazów są portrety, które w sposób niejednoznaczny zesta-
wia z różnymi elementami. Inspiracje czerpie z obserwacji 
ludzi, ich zachowań, problemów, marzeń oraz codzienności. 
Artysta w swoich pracach łączy ze sobą mocne plamy oraz 
zdecydowane kształty. W malarstwie poszukuje prostoty 
i harmonii oraz indywidualnych wartości. Jego prace znajdują 
się w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą. Wybrane 
wystawy: 2015 – wystawa indywidualna, Dom Polski, II dep-
tak Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 – wystawa indywidualna, 
Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 – wystawa indywi-
dualna, Art Bar 25, Kraków.

Uszyta na miarę  2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: Piotrowiak

Swoją przygodę z malarstwem zaczęła mając zale-
dwie 3 lata. Z wyróżnieniem ukończyła Państwową 
Plastyczną szkolę Średnią w Kijowie na kierunku ma-
larstwa. Studiowała na Katedrze Architektury Wnętrz 
na ASP we Wrocławiu w l. 2002 – 2007. Jeden z naj-
lepszych dyplomów z Architektury Wnętrz z najlep-
szym aneksem z malarstwa. Ogromne doświadczenie 
oraz zdobyty warsztat pozwalają jej na posługiwanie 
się różnymi technikami malarskimi. Jej prace znajdują 
się w zbiorach prywatnych m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Burkina-Faso, Rosji, Polsce oraz na Ukrainie. Obecnie 
zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych 
oraz mebli szytych na miarę wnętrza. Swoją dzia-
łalność artystyczną ukierunkowała na projektowa-
nie mebla użytkowego jakim jest Polski Stół. Ciągle 
podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach i wystawach architektury wnętrz. Swoje 
prace wnętrzarskie wzbogaca o malarskie arcydzieła 
o tematyce przedmiotowej, często animalistycznej 
nie stroni od abstrakcji dzięki temu każda praca jest 
inna. Bierze czynny udział w różnorodnych konkur-
sach designerskich niejednokrotnie z sukcesem oraz 
w aukcjach sztuki nowoczesnej.

Paweł Porada03 

Anna Piotrowiak04 
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Świat Mai  2015

olej, technika własna, płótno, 125 × 125 cm, sygn. na odwrocie

Urodziła się pod koniec lat 80-tych. Pochodzi z okolic Żywca, z małej 
miejscowości, w której jak pamięta: „ciągle hulał wiatr...”. Od ośmiu 
lat mieszka w Krakowie. Ukończyłam studia na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych. Przez długi czas ulubionym medium, które 

wykorzystywała w swoich działaniach było malarstwo. Artystka za-
wsze ceniła też rysunek jako formę umożliwiającą wyzwalanie emocji. 
Szczególnie bliskie są jej wszelkie działania oscylujące wokół perfor-
mensu, video art i sztuki konceptualnej.

Aleksandra Młynarczyk-Gemza05
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Krajobraz 
osobny  2017

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie: Rafflewski 2017

Absolwent gdańskiej ASP. Stu-
dia odbył w l. 1991–1996 oraz 
2013–2014. Pracę dyplomową 
obronił u prof. K. Gliszczyńskie-
go. Mieszka i tworzy w Sopocie. 
Od 1996 r. pracuje w reklamie 
jako grafik i web designer. Prace 
artysty znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Niemczech, USA 
oraz w Polsce. Rysunki artysty 
były prezentowane na wystawie 
indywidualnej w Galerii Punkt 
w Gdańsku. Brał także udział 
w wystawach zbiorowych oraz 
konkursach, m.in.: w Galerii Św. 
Jacka u Gdańskich Dominika-
nów, 9 Triennale Grafiki Polskiej, 
Muzeum Śląskim w Katowicach, 
II Międzynarodowym Konkursie 
Artystycznym „PEJZAŻ WSPÓŁ-
CZESNY”.

Arkadiusz 
Rafflewski06

Anna Jarzymowska07 
Bez tytułu  2017

olej, płótno, 100 × 160 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w Rybniku w 1988 r. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach pod kierunkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje się 
malarstwem mało- i wielkoformatowym. Uczestniczka wielu wystaw 

zbiorowych. W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa podświado-
mość. Obraz powstaje jako odpowiedź na wewnętrzne impulsy i jest 
czysto intuicyjnym zapisem.
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One way in, one way out  2017

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

Absolwent malarstwa w Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym. Dyplom w 2012 
pod kierunkiem dr hab. Mariusza Drzewińskiego. Studia drugiego stopnia na Wydziale Arty-
stycznym UMCS w Lublinie. W 2014 uzyskał tytuł magistra sztuki w pracowni dr hab. Wiesława 
Procia. Zajmuje się głównie malarstwem. Tworzy obrazy na płótnie oraz w przestrzeni miejskiej. 
Od wielu lat interesuje się szeroko rozumianym street artem.

Voodoo  2017

olej, akryl, płyta, 
115 × 150 cm, oprawiony, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1979 r. w Sandomierzu. 
Od zawsze pasjonowało go 
malarstwo i odkąd pamię-
ta próbował swoich sił w tej 
dziedzinie. Samouk, wciąż 
dopracowuje i rozwija swoje 
techniki, szukając tej optymal-
nej. Na swoim koncie ma oko-
ło kilkaset prac, które znalazły 
swoich odbiorców i fanów. 
Jego marzeniem od zawsze 
było zaistnienie w kręgu ludzi 
wybitnych i bycie zauważonym 
jako artysta, oraz możliwość 
utrzymania się ze sztuki, bo 
to ona daje mu największe 
spełnienie.

Marcin Błach08 

Mirosław 
Nowiński09 
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Bez tytułu  2015

olej, płótno, 60 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Studentka 4-go roku Grafiki Warsztatowej na ASP w Katowicach, 
inspiracje czerpie z relacji z najbliższymi, emocje są dla artystki kluczo-

wą kwestią. Również ważne są dla niej podróże; poznawanie świata 
pozwala jej poznać oraz zgłębić również własne wnętrze.

Przez okno  2016

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

Ostrowianka. Z wyróżnieniem ukończyła 
PLSP w Poznaniu i Studium Projektowania 
wnętrz we Wrocławiu. Malarka. Przez wie-
le lat „nadworny plastyk” Młodzieżowego 
Centrum Kultury i Ostrowskiego Centrum 
Kultury, obecnie specjalista ds. ekspozycyj-
nych Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej 
w Ostrowie Wielkopolskim. Projektant, grafik 
komputerowy i scenograf, której prace znaj-
dują się krajowych i zagranicznych kolekcjach 
prywatnych. Uczestniczka kilkunastu plene-
rów, wystaw indywidualnych i zbiorowych. 
Autorka niezliczonych plakato-afiszy i mate-
riałów promujących różnorodne projekty ar-
tystyczne, kultury, i biznesu, m.in. festiwale: 
„Jimiway”, „Wszystko jest poezją”, „Chante-
relle” czy „Chopin w barwach jesieni”; tomiki 
poezji, festyny, katalogi do wystaw sztuki, etc. 
Wypracowała rozpoznawalny styl i koloryt 
swoich prac – obrazów, afiszy, scenografii, 
ilustracji i wydawnictw. Jej anioły, skrzaty, 
ptaki i abstrakcje opowiadają o emocjach, 
zadumie, radościach i smutkach. Nieustan-
nie eksperymentuje z „tworzywem”, poszerza 
obszar swej twórczej aktywności o projekto-
wanie graficzne, aranże wnętrz i ekspozycji, 
scenografię i łamanie wydawnictw.

Magdalena Śliwińska10

Barbara 
Zabłocka11
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Za torami    

z cyklu Warszawa 
nieznana  2016

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

Ur. w 1984 r. w Warszawie. Absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie (dyplom z plakatu 
w pracowni prof. Mieczysława 
Wasilewskiego). W swoim ma-
larstwie najwięcej uwagi poświę-
ca poszukiwaniom formalnym 
w zakresie abstrakcji. Inspiruje ją 
natura, przestrzeń oraz zjawiska 
nie zawsze mogące być oczywi-
stym motywem malarskim. Dużo 
eksperymentuje z fakturą, niekiedy 
osiąga ona wręcz postać reliefu. 
Zawodowo od wielu lat związa-
na z agencjami kreatywnymi jako 
grafik i dyrektor artystyczna.

Izabela 
Olszyna12 

Wieczorny spacer 
z Tobiaszem  2016

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. p.g.

Ur. w 1987 r. w Gdyni. W 2015 r. obronił dyplom na 
gdańskiej ASP na kierunku Wzornictwo Przemysłowe. 
Autor i współtwórca kilkunastu realizacji z zakresu 
muralu i malarstwa ściennego w Polsce i za granicą, 
m.in.: w Niemczech, Mołdawii, Rumunii, Rosji. Od kilku 
lat aktywny działacz Fundacji Gdańska Szkoła Muralu. 
Twórczość swoją opiera na pejzażu, w którym szuka 
konkretnego zdarzenia czy sytuacji, która umożliwia 
metaforyczne odniesienie się do określonych zachowań 
ludzkich, sytuacji społecznych czy historycznych.

Wojciech Woźniak13 
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Mateusz Rybka14 
Rozmowy przy wieczerzy  2017

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

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

m.in.: „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011); 
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).
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X-DISTRICT  2017

technika mieszana, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Żaganiu. Wywodzi się z graffiti i street-artu. W roku 
2000 powstała jego pierwsza grupa Beplus Crew. Inspiruje go abs-
trakcja geometryczna, architektura, urban art, proste kreski, ostre 
kształty, litery. Jego malarstwo jest graficzną wizją miejskiej infrastruk-
tury, chaotycznego życia w mieście i zatłoczonej przestrzeni. Obecnie 

posługuje się wieloma technikami malarskimi, a nośnikami jego prac 
są zarówno mury, jak i płótna. Organizator i uczestnik wielu graffiti 
jam’ów. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce 
i zagranicą. Właściciel kaligraficznej marki odzieżowej Mad Cat.

Artur KOCUR1 Marciniszyn15
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Podróż  2017

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

Dyplom z malarstwa w 2009 r. w pra-
cowni prof. L. Tarasewicza na ASP 
w Warszawie, nagrodzony m.in. Na-
grodą im. prof. J. Szajny. Współpracuje 
jako malarka przy filmie „Loving Vin-
cent” – pierwszej na świecie pełnome-
trażowej animacji malarskiej. Praca jest 
częścią cyklu o podróży – rozumianej 
jako zmiana miejsca ciała, myśli, inten-
cji, osobowości...

W oczekiwaniu  2016

olej, płótno, 100 × 81 cm, sygn. p.d.: 
H.Kłopotowska 2016

Ukończyła, jako swój trzeci fakultet, Łódz-
ką Akademię Sztuk Pięknych na kierunku 
Malarstwo i Rysunek. Jej prace wyróżnia 
kompozycja walorów wizualnych dających 
efekt światłocieniowy z wielobarwnymi 
przejściami tonalnymi. Lubi wykorzystywać 
też monochromatyzm. Spełnia się w malar-
stwie oraz rysunku węglowym i grafitowym.

Maja 
Kobylińska16

Hannta 
Kłopotowska17
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Portret bez tytułu  2017

akryl, olej, płótno, 120 × 85 cm, 2017, sygn. p.d.: Czerwiński 2017

Ur. w 1993 r. Student Grafiki Warsztatowej na ASP w Katowicach. 
Stypendysta programu Erasmus na Wydziale Belas Artes Universidade 
do Porto. Na swoim koncie ma dwie wystawy indywidualne: w Galerii 
Pojedynczej w CKK w Katowicach (2016) oraz w Centrum Kultury 

Katowice (2016). Brał także udział w wystawach zbiorowych: Figu-
rama – przegląd rysunku studenckiego (2016), Zabrze w malarstwie 
– wystawa dla UM Zabrze (2014).

Paweł Czerwiński 18



16

Dziewice od Świętej Teresy  2017

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

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył 
wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Eduka-
cję artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP 
w Krakowie. W 2014 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeź-

bą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. Od niedawna współ-
pracuje z krakowskim teatrem Plejada w charakterze scenografa. 
Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju i zagranicą.

Tomasz Tajak19 
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Słoneczniki  2014

technika mieszana, płótno, 90 × 60 cm, sygn. na odwrocie: WSITO

29 lat, urodzony w Kołobrzegu, licencjonowany dziennikarz, obecnie 
mieszka i tworzy w Poznaniu.

Wojciech Sosidko20
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Mothers 
flowers  2017

olej, płótno, 
50 × 80 cm, sygn. 
p.d.

Ur. na Ukrainie. Zaj-
muje się rysowaniem 
od dzieciństwa, ab-
solwentka Szkoły Pla-
stycznej w Równym 
na kierunku malar-
stwo i Uniwersytetu 
Technicznego w Łucku 
na kierunku grafika. 
Jej prace znajdują się 
w kolekcjach na całym 
świecie, większość 
w Stanach Zjednoczo-
nych.

Fikus na stołku  2017

olej, płótno, 81 × 65 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1988 r. W 2007 r. ukończył PLSP 
im. Leona Wyczółkowskiego w Byd-
goszczy, a następnie studia na kierunku 
malarstwo w pracowni kolorystycznej 
prof. Mieczysława Ziomka na Wydzia-
le Sztuk Pięknych w Toruniu. Dyplom 
z wyróżnieniem obronił w 2012/2013. 
Obecnie zajmuje się malarstwem, ry-
sunkiem, fotografią oraz grafiką. Brał 
udział w wielu plenerach oraz wysta-
wach o charakterze międzynarodowym 
– w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie. 
Obrazy artysty znajdują się w prywat-
nych kolekcjach.

Mariia 
Grinko21 

Łukasz 
Breitenbach22 



19

Akt leżący  2016

olej, akryl, płótno, 
75 × 85 cm, sygn.  
na odwrocie

Ur. w 1964 r. Absolwent 
PWSSP we Wrocławiu na 
Wydziale Architektury Wnętrz 
i Wzornictwa Przemysłowego. 
Dyplom z aneksem malarstwa 
obronił w pracowni prof. Jó-
zefa Hałasa. Na swoim koncie 
ma udział w wystawach indy-
widualnych i zbiorowych. Zaj-
muje się malarstwem i grafiką 
użytkową.

Jan Derek23 

Toadstool  2016

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

Absolwentka ASP we Wrocławiu, 
Laureatka Nagrody Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w 2014 roku oraz Stypendium 
Artystycznego Miasta Wrocław 
w 2015 roku. Tatuatorka, ma-
larka i projektantka z Wrocławia. 
Nieustannie podróżująca w głąb 
siebie. Zdeterminowana do prze-
kraczania własnych granic oraz 
zacierania ich pomiędzy różnymi 
dyscyplinami sztuki. Jej prace 
można było zobaczyć między in-
nymi w Galerii BWA Awangarda 
we Wrocławiu, Galerii MD_S we 
Wrocławiu, na Zamku Topacz we 
Wrocławiu oraz w Muzeum Na-
rodowym w Krakowie.

Patrycja 
Kryszczuk24 
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Maciej Niedźwiedź25 
Obnażenie z szat (wg El Greco)  2016

akryl, płótno, 110 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Mieszka i pracuje w Gdańsku. Malarz samouk, grafik i pasjonat ma-
larstwa. Uczestnik kilku wystaw zbiorowych i plenerów w kraju i za 

granicą. W swojej sztuce skupia się głównie na abstrakcyjnych rein-
terpretacjach wielkich dzieł sztuki z różnych epok.
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Przestrzeń i czas IV  2017

akryl, płótno, technika własna, 140 × 140 cm, sygn. p.d.: ŁC 2017 oraz na odwrocie

Absolwent PLSP w Lublinie (2000). Po uzyskaniu tytułu zawodowe-
go technik-plastyk otrzymał indeks Wydziału Artystycznego Instytutu 
Sztuk Pięknych UMCS. Proces akademicki, zakończony otrzymaniem 
tytułu Magistra Sztuki na specjalizacji Projektowanie graficzne (2007), 
pozwolił na oszlifowanie wielu umiejętności artystycznych. Posiada 
zdolności plastyczne z uwzględnieniem dziedziny rysunku, malarstwa, 
fotografii oraz grafiki komputerowej, które umożliwiają mu swobodę 

w kreacji za pośrednictwem rozmaitych mediów. Inspiruje się ma-
larstwem europejskim przełomu XIX/XX wieku, a w szczególności 
twórczością Jacka Malczewskiego, Gustawa Klimta i Alfonsa Muchy. 
Podczas studiów podróżował po świecie poznając różne kultury, 
co nie pozostało bez wpływu na osobowość twórczą artysty (USA 
2004–2006, Szwecja 2012–2015) oraz kilkanaście krótszych wypraw.

Łukasz Czernicki26
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Mea  2016

olej, płótno, drewno, śr. 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Dyplom na ASP we Wrocławiu w 2016 
roku. W swojej twórczości od zawsze po-
szukiwała organiczności, dlatego od pew-
nego czasu ciało dało jej wiele możliwości 
w odkrywaniu własnej wizji obrazu ma-
larskiego. Przedstawia ciało tak, aby jego 
ujęcie nie było dosłowne. Wybiera wąskie 
kadry, które najczęściej przenosi na dużo 
większe formaty. Pragnie dać widzom 
możliwość porównania swojego ciała do 
obrazów, szukając analogii. Osiągnięcia: 
Międzynarodowe wystawy poplenerowe, 
Wystawa pokonkursowa, International 
Bienial of Drawing, Pilzen, 2014; III Na-
groda Triennale Rysunku w Sofii, 2014; 
SURVIVAL 14. Przegląd sztuki, 2016, FAT 
HACO, Wrocław; SZTUKA Z WROCŁAW-
SKIM ATESTEM 2016, Galeria Test, War-
szawa; PROMMOCJE 2016 – malarstwo 
Legnica

Sonia Serafin27 

Joanna Nalepa28 
Katalońskie migdały  2012

akryl, płótno, 64 × 100 cm, sygn. p.d.: Nal’17

W 2008 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa u prof. Gra-
żyny Borowik na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, a w 2010 r. dyplom z wyróżnieniem u prof. Romualda 

Oramusa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Mieszka i pracuje 
w Krakowie.
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Hiver Louvre  2016

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

Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu. Obecnie student na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek projekto-
wanie wstępne i grafika żurnalowa. Swoją twórczość ocenia mianem 
gestu pojednania z doczesnością. Jego obrazy to próba zrozumienia 

chwili. Podejmuje tematykę życia codziennego, inspiruje się licznymi 
podróżami, wykorzystuje często motywy obserwowanej przyrody. Pra-
ce artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. 
Wielokrotnie uczestniczył w wystawach zbiorowych.

Kamil Kmiecik29 
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Splash woman 5  2016

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. p.d.: Amonaria

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzyny 
Kobro w Zduńskiej Woli, na specjalizacji Reklama 
Wizualna. Studia pierwszego i drugiego stopnia 
ukończyła w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie 
na specjalizacjach: Projektowanie Multimedialne 
i Reklama. Brała udział w wystawach zarówno zbio-
rowych jak i indywidualnych. Głosami internautów 
wygrała interdyscyplinarny konkurs „Muza 2014” 
organizowany przez redaktor naczelną portalu 
kulturalnego Art Imperium. Obrazy Amonarii wy-
różniają się przede wszystkim subtelnością, wpro-
wadzają w świat, który zdaje się być poetyckim od-
zwierciedleniem rzeczywistości, jakby były złudze-
niem lub urywkiem snu. Malarka próbuje przekazać 
odbiorcy połączenie stanów emocjonalnych i uczuć 
jakie doświadcza, łącząc bodźce dostarczane przez 
duszę, umysł i ciało w jeden niepowtarzalny obraz. 
Efektem tych działań są unikatowe akty kobiece. 
Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce, Belgii, Niemczech, Anglii, Australii i Sta-
nach Zjednoczonych.

Muza w białej koszuli: 
wiosenny lot  2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d. oraz 
na odwrocie

Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie. W 2013 r. obroniła dy-
plom z malarstwa „757 Pokus”, za który uzyska-
ła wyróżnienie Dziekana Wydziału Artystyczne-
go. Artystka zajmuje się malarstwem i ilustracją. 
Wizerunek kobiety jest główną tematyką prac. 
Muza w jej obrazach jest odzwierciedleniem ma-
rzeń sennych, jest kobietą, z którą się utożsamia. 
Muzy łączą świat wyobrażeń z rzeczywistością, 
przez co pojawiają się elementy surrealistyczne. 
Artystka brała udział w kilku wystawach m.in. 
wystawa prac pedagogów i studentów wydziału 
artystycznego UMCS w Teatrze Małym w Galerii 
Obok w Tychach (2013); Biennale Sztuk Plastycz-
nych Łęczna (2014); Festiwal Sztuki ART INN 
w Galerii Labirynt Lublin (2015).

Amonaria Magda 
Maciaszek30

Viola Bąbol31 
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Plaża 5  2016

akryl, płótno, 80 × 80 cm,  
sygn. p.d.: PBetlej

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Jarosławiu. Należy do Maison 
des Artistes we Francji. Reprezentowany 
przez Emart Gallery w Nowym Jorku. Należy 
do trzech grup artystycznych: Buissonances 
(Francja), The Emotionalists (USA), Plaja (Pol-
ska). Brał udział w licznych wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w kraju i za grani-
cą. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Na-
grody: 2013 – nagroda Miasta Asnieres sur 
Seine za malarstwo na IV Biennale „D’Artsur-
Scene” (Francja); 2012 – nagroda „G.N.Fi-
nez Planard” Salon Artystyczny Art Capital 
Grand Palaise (Paryż, Francja); III nagroda 
w kat. Praca na papierze, Salon Artystyczny 
Bois Colombes (Francja); 2011 – Brązowy 
Medal w kat. Malarstwo, Salon Artystyczny 
Art Capital Grand Palaise (Paryż, Francja); 
2010 – I nagroda w kat. Malarstwo, Salon 
Artystyczny Bois Colombes (Francja); 2009 – 
nagroda w kat. Oryginalność tematu, Salon 
Artystyczny „D’Art sur Scene”, Asnieres sur 
Seine (Francja); 1998 – nagroda Burmistrza 
Miasta Jasła za działalność kulturalną

Love Is War  2017

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

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

Piotr Betlej32 

Karolina Fox33 
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Magdalena Karwowska34 
Miasto 660  2017

akryl, technika własna, płótno, 100 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Ostatnie wystawy i projekty: 2015 – Kortez „Bumerang”, sesja okład-
kowa płyty „Bumerang”, teksty na płytę, videoklipy („Od Dawna Już 
Wiem”, „Zostań”, „Krótki film o Imbirze”, rejestracje live), projekty 
okładek „Jazzboy Session EP” i „Od Dawna Już Wiem EP”; 2013 
– wystawa Miami SCOPE Art Fair – grafika komputerowa; 2012 – 

Ania Dąbrowska „Bawię się świetnie” – zdjęcie okładkowe, teksty na 
płytę; 2012 – wystawa zbiorowa (rzeźba), Gallery Le Logge, Assisi 
(Włochy); 2012 – wystawa fotografii w ramach projektu Art Takes 
Times Square, New York.
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Gamma Bear i Delta Bear, modele Line  2017

ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, 19 × 11 × 15,5 cm i 13,5 × 11 × 31,5 cm, sygn. od spodu: logo autora i opisy numeryczne: 
20/2017 i 13/2017

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblarstwo Artystyczne w PLSP 
w Tarnowie, dostał się na wydział rzeźby krakowskiej ASP, którą ukoń-
czył w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej Grupie 
Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome Święto”. W trakcie studiów brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na zaprosze-
nie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg w projektach malarskich 
„Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po ukończe-
niu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów z cyklu 
www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. W roku 2007 
otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa w którym wykonał 
wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, reklamy, 

muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta 
Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem Blajerskim). Od roku 
2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, które tworzą 
markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał 
do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promować markę oraz 
artystów zaproszonych do jej budowy. Jest autorem projektu figur do 
wielkopomnikowego założenia architektonicznego dla Fundacji Pomnik 
Ofiar Katynia. W swojej twórczości inspiruje się liniami przecięć mitologii 
i sztuki, tradycją mistrzów i wizytą w hipermarkecie.

Black & Blue  2017

technika własna, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Student ASP w Łodzi. Swoją twórczość sygnuje pod 
nazwą „ZWYRD”. Trzy razy wystawiał swoje kolekcję 
ubrań podczas Fashion Philosophy Fashion Week 
Poland a także podczas festiwalów zagranicznych 
w Berlinie, Wilnie oraz Maastricht. Kolekcje zyskały 
wiele pozytywnych opinii w międzynarodowych cza-
sopismach, takich jak Kaltblut Magazine, Fashion Now, 
Fashion Insider, Vogue Italia. „W swoich pracach ma-
larskich nawiązuję do moich odczuć związanych z chę-
cią przedstawienia słuchanych przeze mnie utworów 
muzycznych, które zawsze mi towarzyszą podczas 
tworzenia. A także do sił natury. Obserwacji ekspresji 
fal na wzburzonym morzu, porywistego wiatru, lawy 
wulkanicznej odnosząc się do ich gwałtownych ru-
chów.”

Mariusz Dydo35 

Grzegorz Marcisz36 



28

Bez tytułu   

z cyklu Geometria 
ujarzmiona  2017

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

Absolwentka Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej oraz Wydziału Malarstwa 
krakowskiej ASP, gdzie w 2013 r przygo-
towywała pracę końcową pod kierunkiem 
prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Próbuje 
połączyć dziedzinę architektury i malar-
stwa. Tworzy minimalistyczną architekturę, 
jednak jej największą pasją jest malarstwo 
i to jemu poświęca się obecnie najaktyw-
niej. Przekornie inspiruje się pustką, która 
może działać bardziej niż zatłoczona rze-
czywistość. Widoczne jest to między innymi 
w cyklu obrazów „Spokojnie”. Artystka lubi 
eksperymentować. W pracach pojawiają się 
elementy wydruku 3D, głównie w cyklu ob-
razów „Geometria ujarzmiona”, w którym 
to widoczna jest walka sił natury z mocą 
umysłu ludzkiego. Jej obrazy często składają 
się z kilku połączonych blejtramów, przez co 
powstają przestrzenne kompozycje, przeno-
szące widza w coraz to nowe wymiary.

Bez tytułu  2015–2016

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

Absolwentka Malarstwa UMK w Toruniu oraz Po-
licealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowa-
nia Odzieży w Toruniu. Dyplom z malarstwa szta-
lugowego uzyskała w 2015 roku, pod kierunkiem 
prof. L. Wolskiego. W roku 2016 artystka dostała 
wyróżnienie do wystawy DYPLOMY 2015 w CSW 
w Toruniu oraz Nagrodę Stowarzyszenia Przyja-
ciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK za cykl obra-
zów „Afirmacja życia i natury”. Jeden z obrazów 
tego cyklu dostał się do finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkow-
skiego. Malarka ma na swoim koncie kilkanaście 
wystaw zbiorowych i indywidualnych w Toruniu, 
Kowalewie Pomorskim, Grudziądzu, Włocławku, 
Inowrocławiu, Bielsku-Białej, Bydgoszczy oraz So-
pocie. Od 2016 roku należy do ZPAP.

Urszula Kozieł37

Magdalena 
Solich38 
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Materia 6 – inspiracje mikroświatem  2017

olej, płótno, 120 × 150 cm, sygn. p.d.: P.Thomas oraz na odwrocie

Artysta tworzy kompozycje bazujące na świecie w najmniejszej skali, jego molekularnej budowie oraz 
biologicznej budowie materii. Są to interpretacje gdzie artysta w sposób indywidualny posługuje się 
sekwencjami struktur, fakturą, nieregularnymi oraz regularnymi formami, zachowując przy tym malarski 
charakter kompozycji abstrakcyjnych

Concrete city  2017

technika mieszana (masa 
strukturalna, farba lateksowa, 
złoty niuans), płótno, 100 × 146 
cm, sygn. na odwrocie: 
Małgorzata Pabis 2017

Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, 
absolwentka ASP w Krakowie. 
Dyplom, który obroniła w 2004 r. 
nagrodzony został medalem rekto-
ra ASP. Od 10 lat zajmuje się pro-
jektowaniem wnętrz, a malarstwo 
sztalugowe jest dopełnieniem tej 
profesji. Obrazy traktuje jako inspi-
racje do zaprojektowania piękne-
go wnętrza. Wnętrze ma być tłem 
lub uzupełnieniem danego obrazu. 
Uważa, że piękno w sztuce nie jest 
pojęciem względnym.

Polski Thomas39 

Małgorzata 
Pabis40 
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Bracka  2017

olej, płótno, 80 × 100 cm, 
sygn. p.d.

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

Arkadiusz 
Mężyński41

Mariola Świgulska42
Otulają delikatnością   

z cyklu Zauroczona Dmuchawcami  2017

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

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej. Warsztat malar-
ski doskonaliła na stypendium w Wiedniu. Artystka poszukuje nieco-
dziennych form prezentacji. Interesuje ją łączenie sztuki z architekturą, 
kreowanie przestrzeni w niekonwencjonalny sposób, poszukiwanie 
miejsca dla obrazów w nowoczesnych wnętrzach. Maluje ekspresyj-
ne obrazy, szukając inspiracji w detalach zaczerpniętych ze świata 
roślin. Artystkę zachwycają kwiaty przeskalowywane do olbrzymich 
rozmiarów, wyrwane z kontekstu, co nadaje pracom pierwiastek abs-

trakcyjny. Współpracuje z architektami w kraju i zagranicą. Obrazy 
artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie: Norwegii, 
Niemczech, Austrii, a także w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką 
wystaw indywidualnych: 2013 – Galeria Tab, Warszawa; 2012 – Gale-
ria Ars Nova, Łódź. Wybrane wystawy zbiorowe: 2011 – Miejski Dom 
Kultury, Opoczno; 2004–2009 – Ars Nova, Łódź; 2001–2011 – Novotel, 
Warszawa; 1990–1992 – Wiedeń; 1988 – Drei Generationen, Berlin; 
1987 – Polen Zentrum, Berlin.
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Ulica Chlebnicka, Gdańsk  2017

akryl, deska, 70 × 39 cm, oprawione, sygn. p.d.

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

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

Michał Janicki43
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Rybak  2017

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

Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby 
na ASP we Wrocławiu. Dyplomowana Stylistka-Projektantka Ubioru. 
Zwyciężczyni konkursów malarskich oraz konkursów dla młodych 

projektantów. Autorka kilku wystaw indywidualnych. Obrazy artystki 
znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Sabina Maria Grzyb44

Witold Domański45
Mechaniczna pozytywka  2017

technika mieszana, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Domański

Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP w Łodzi w 1994 r. – grafika warsztatowa (aneks malarstwo).
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Ostoja  2017

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

Ur. w 1955 r. w Świdniku. Absolwent ASP w Warszawie. Dyplom z wy-
różnieniem w pracowni prof. A. Rudzińskiego oraz aneks w pracowni 
malarstwa prof. E. Markowskiego (1980). W dorobku artystycznym 
udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, 
krajowych i zagranicznych. Prace w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą. Wyróżnienia: Grafika Roku – Lublin 1981,1985, 1988. 

Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę. Malarstwo artysty za-
wiera ukryte znaczenia – strzępek nieodgadnionego świata, pełnego 
niedopowiedzeń, aluzji, żartu, konkretu i symboliki zarazem. Poprzez 
płótna artysta dzieli się z odbiorcą swoimi fascynacjami oraz lękami. 
Jest to także pewnego rodzaju komentarz do wszystkich zdarzeń 
bliskich twórcy.

Zbigniew Olszewski46
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La Rue  2017

akryl, płyta, 65 × 48 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent 
Wydziału Artystycznego Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Edukację zakończył obroną dyplomu 
z projektowania graficznego w pra-
cowni prof. A. Desperaka (2005). 
Prywatnie i zawodowo zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, ścien-
nym, projektuje dekoracje, uprawia 
fotografię. Inspiracje znajduje w ma-
larstwie Impresjonistów, Surreali-
stów, Symbolistów. Głównie jednak 
inspiruje się Naturą. Jego obrazy to 
zazwyczaj cykle tworzące opowieści 
z pogranicza fantastyki i grozy, któ-
rych to nurtów jest zwolennikiem. 
Wystawy zbiorowe: Apoteoza Muzy, 
biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 
2014; Spójność różnorodności, Ga-
leria BroWart, Wrocław, 2016. Udział 
w konkursach plastycznych: Biennale, 
Piotrków, 2015; Bielska Jesień, 2015; 
Trzy mosty, 2015; Fama, 2015; VII 
Triennale Martwej Natury w Sieradzu, 
2015; Konfrontacje Sztuki, Warsza-
wa, 2016; Trzy mosty, 2016.

Bez tytułu  2017

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

Absolwent wydziału arty-
stycznego UJK w Kielcach. 
Zajmuje się malarstwem 
akrylowym i olejnym. Jego 
prace oscylują w obrębie 
surrealizmu oraz sci-fi. Swo-
je inspiracje czerpie głównie 
ze świata technologii i form 
biologicznych.

Dariusz 
Franciszek 
Różyc

47 

Piotr 
Musiał48 
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Wenecjańskie sny  2016

akryl, płótno, 90 × 110 cm, sygn. p.d.: Pelipas

W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie, następnie malarstwo 
monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 
3. miejsce w Triennale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywi-
dualna: „Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012. Wystawy 
zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja Ukrainy na Expo-2000, 
Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest piękne w świecie ma taką samą nazwę, 
Charkow, 2008; Festiwal Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; 
Wystawa Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa ściana, 
Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow: 
Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury, Przyjaciele w kontakcie; The HF ArtsFest 
2016, POSK Gallery: Eastern European Art, Londyn, Wielka Brytania.

Olga Pelipas49 

Pierrot  2015

brąz patynowany i polerowany, wys. 64 cm, sygn. na pięcie: MK, nalepka autorska na 
cokole

Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki poznań-
skiej ASP. W 1972 obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni Olgierda Truszyńskiego. 
Autor szeregu realizacji publicznych, tablic portretowych, czy rzeźb pomnikowych na 
terenie Bydgoszczy i okolic. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość w kraju i za gra-
nicą na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wybrane wystawy zagraniczne: 1994 
-Exhibition of Polish Art, Londyn (UK); 1991 – Wystawa Sztuki Polskiej, Oslo (Norwegia); 
1987 – Wystawa 12 z Polski, Niemcy; 1983 – Wystawa Młoda Ekspresja Polska, Paryż 
(Francja); 1974 – Wystawa Sztuki Polskiej, USA.

Michał Kubiak50 
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Zakazany owoc  2016

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

Ur. w 1973 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje 
się malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów 
i malowaniem na porcelanie. Współpracowała z projektantami 
Jerzego Staraka i Anny Woźniak-Starak. Pierwsze miejsce w eli-
minacjach wojewódzkich w konkursie na plakat pt. „Promocja 
zdrowia”. Członkini Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych 
w Lublinie. W swojej twórczości podejmuje wyzwania wielora-
kich nurtów w sztuce od realizmu, surrealizmu po abstrakcje. 
Ostatnie wystawy: 2015 – Wystawa indywidualna, Galeria Por-
czyńskich, Warszawa; 2014–2015 – Wystawa indywidualna, 
Salon „Lady In White”, Lublin; 2013 – Wystawa indywidualna, 
Galeria „Przy Bramie”, Lublin.

Dziewczyna 
z pistoletem  2016

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. l.d.

Ukończyła LP we Wrocławiu w 1999 r. Studia 
artystyczne odbyła w l. 2000–2004 na ASP we 
Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała 
na wydziale wzornictwa przemysłowego pod 
kierunkiem prof. M. Jędrzejewskiego w 2004 r. 
Brała udziału w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Dzieła artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą 
(Niemcy, Wielka Brytania). Laureatka prestiżo-
wego konkursu fundacji Tadeusza Kulisiewicza. 
Otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kul-
tury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. 
W twórczości artystki dominuje malarstwo fi-
guratywne, głównie olejne. Zajmuje ją przede 
wszystkim człowiek i jego otoczenie. Jest rów-
nież cenionym artystą fotografikiem.

Patrycja Kruszyńska-
-Mikulska51

Sylwia Mużyło- 
-Bajsarowicz52 
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Złoty Pegaz  2017

ceramika szkliwiona, wys. 28 cm, 29 × 12 cm, 
sygn. pod spodem: Aneta Śliwa 2017r.

Ur. w 1990 r. w Krakowie. Ukończyła POSSP im. 
J. Czapskiego o specjalizacji reklama wizualna. 
Uczestniczka programu Erasmus na Accademia 
di Belle Arti di Lecce. Absolwentka ASP w Krako-
wie na wydziale rzeźby. Dyplom, wyróżniony przez 
TPSP, obroniła w 2014 r. w pracowni prof. B. Sal-
wińskiego. W l. 2012–2014 otrzymywała stypen-
dium rektora za osiągnięcia artystyczne. Intere-
suje się ceramiką, małą formą rzeźbiarską oraz 
rysunkiem. Uczestniczka wielu plenerów i wystaw 
w kraju i zagranicą, m. in: 2015 – V Przegląd Mło-
dej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria SCATO, Wro-
cław; 2015 – Wyróżnienie w konkursie „Who 
Gets Carried Away by Europ? ”; 2015 – Wystawa 
pokonkursowa „Visage ou Masque”, Troyes, Fran-
cja; 2014 – Wystawa „Grafika Warsztatowa. Mini 
Przestrzeń”, Lwowski Pałac Sztuki, CKiS, Lwów; 
2006 – Wyróżnienie w konkursie „The World of 
Art.”, Slovenia; 2002 – Brązowy medal w konkur-
sie „Rainbow 2002”, Gallery of Children’s Art Zán-
ka, Children’s and Youth Centre, Hungary; 2001 
– First Mohamed Amin International Children’s 
Art and Photographic Exibition „My country, ad-
ding colour to the world”, Nairobi, Kenya; 2000 
– Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkur-
sie plastycznym, Centre pour l’UNESCO, Troyes, 
Francja. Prezentowana praca pochodzi z cyklu 
Struktura wnętrza, który przedstawia w sposób 
symboliczny fakturę ludzkiej podświadomości. Bo-
gate formy abstrakcyjne są wycięciami z prostych 
bloków sześciennych, ułożonymi tak, by mogły 
być eksponowane na zewnątrz. Plakiety wykonane 
z surowego, zimnego i ciężkiego żeliwa, artystka 
wzbogaca delikatną ceramiką. W swoich pracach 
zatraca granicę między płaskorzeźbą, a rzeźbą 
pełnoplastyczną.

Na Roztoczu 50  2017

akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.: Piekut 
D.2017 oraz na odwrocie

W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wy-
chowania Artystycznego UMCS w Lublinie. 
Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku 
płaskiego prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obec-
nie zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, 
Bułgaria, Belgia, Australia) oraz w Muzeum 
w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubie-
szowskim Domu Kultury, BWA Galerii Zamoj-
skiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r. 
stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia 
Artystycznego Matt Roberts Arts w Londynie. 
Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w Polsce, 
Niemczech, Litwie, Włoszech, Czechach, Sło-
wacji, Ukrainie, Australii i Tajlandii. W 2010 r. 
laureat Certyfikatu Najwyższej Jakości (Hono-
rary Certificate of the Highest Quality – Short 
List) VII Międzynarodowego Biennale Rysunku 
w Pilznie. Otrzymał kilkanaście nagród i wy-
różnień za twórczość w dziedzinie rysunku 
i malarstwa w konkursach ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

Aneta Śliwa53 

Dariusz Piekut54 
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Głowa  2016

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1988 r. w Wołominie. Absolwentka Wydziału 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom 
w 2013 r. w pracowni prof. Janusza Górskiego, aneks 
u prof. Zbigniewa Gorlaka. Obecnie zajmuje się ma-
larstwem i projektowaniem graficznym. Wybrane wy-
stawy, plenery i osiągnięcia: 2011 – udział w wystawie 
zbiorowej Wystawa Młodej Sztuki w Królewskiej Fabryce 
Karabinów w Gdańsku; 2012 – wystawa indywidualna 
malarstwa i grafiki Pejzaże Subiektywne, Pub Taaka Ryba 
w Wołominie; 2012 – wystawa obiektów Second Hand 
Ready Mades w Galerii Studenckiej Start, Akademia 
Sztuk pięknych w Gdańsku; 2012 – udział w wystawie 
zbiorowej plakatów na festiwalu Graphic Design Month 
of Échirolles we Francji 20/20 Twenty international art 
schools celebrates graphic design; 2013 – udział w wy-
stawie zbiorowej w Akademii Sztuk Pięknych i Projek-
towania w Lublanie, Słowenia; 2013 – udział w wy-
stawie zbiorowej studentów pracowni Atelier w Domu 
Studenta ASP w Gdańsku w ramach Europejskiej Nocy 
Muzeów 2013; 2011–2016 – udział w corocznych mię-
dzynarodowych Nadbużańskich Plenerach Artystycznych 
w Kuligowie; 2014 – udział w I Międzynarodowym Ple-
nerze Artystycznym w Radzyminie; 2015 – wystawa 
indywidualna rysunku, malarstwa i rzeźby w Galerii 
Fabryczka w Wołominie

Lidia Wnuk55 

Dominik Smolik56 
Diptico turpism  2017

akryl, płótno, dyptyk: 2 × 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie

W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa PAT w Krakowie 
pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednar-
skiego. W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na Politechnice 

Krakowskiej z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz 
Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wielu krakowskich wystawach 
oraz w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie w 2007 r.
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Zwierzęta z Lascaux: Konik 
Chiński  2014

brąz, podstawa kamienna, 
ok. 20 × 14,5 × 25 cm, sygn. na podstawie: 
M. SCHREIBER

Ur. w 1976 r. w Warszawie – i tu spędziła prawie 
całe dotychczasowe życie. Studiowała na war-
szawskiej ASP. Dyplom (2003 r.)  w pracowni 
prof. Adama Myjaka. W ubiegłych latach brała 
udział w kilku różnorakich imprezach artystycz-
nych. Były to m. im. wystawy indywidualne w Ga-
lerii Autograf w 2014 r., w Smoszewie w ramach 
Smoszewskiego Festiwalu Kultury w 2016 r., 
trzyosobowa wystawa w galerii DGW w 2016 r., 
oprócz tego parę wystaw zbiorowych. W twór-
czości plastycznej pociągają ją przede wszystkim 
wątki animalistyczne. Jej ulubione techniki to 
kamień i brąz. Od ok. 2010 r. zainteresowała się 
bliżej ceramiką.

Magda Schreiber57 

W lesie  2016

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

Ur. w 1989 r. w Szczecinie. Absolwent PLSP w Szczecinie oraz ASP 
w Katowicach. Zajmuje się głównie malarstwem i serigrafią. W swoich 
obrazach podejmuje dialog z kondycją współczesnego człowieka; 
prace artysty zawsze opowiadają jakąś historię, najczęściej szuka 
motywów, które na pierwszy rzut oka wydają się banalne, ale po 
dłuższej obserwacji skrywają w sobie coś ciekawego. Jak mówi, siłą 
jego obrazów jest to, że stoją pomiędzy malarstwem realistycznym/
figuratywnym a abstrakcją. Bardzo bliski jest artyście minimal-art, 
aczkolwiek trudno byłoby zaliczyć jego malarstwo do tego nurtu. 

Najważniejsze wystawy i osiągnięcia: 2016: Subkultura. klub Alter 
Ego, Szczecin; 2015: Młodość, Dom Kultury, Węgrów; 2014: wyróż-
nienie w Gliwickim przeglądzie artystycznym G.PART 2014; 2014: 
uczestnictwo w projekcie Polisz Art Tomorrow na Mediations Biennale 
w Poznaniu (kurator: Kamil Wnuk); 2014: Młoda sztuka Polska, Museu 
Nogueira de Silva- BRAGA (Portugalia) (kurator: Marta Królikowska); 
2014: publikacja obrazu „Para” w galerii tygodnika ANGORA, nr 
13/2014; 2012: „Odkrywka”, Muzeum Śląskie, Katowice

Paweł Rogalski58



40

Justyna Posiecz-Polkowska59 
Karmin  2016

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na odwrocie

W 2005 r. ukończyła PLSP w Nałęczowie. Jest absolwentką Wydziału 
Malarstwa gdańskiej ASP z pracowni prof. M. Świeszewskiego, ze spe-
cjalizacją malarstwo ścienne i witraż w pracowni prof. J. Zdybla. Zaj-
muje się malarstwem ściennym i sztalugowym. Jest laureatką ogólno-
polskich i międzynarodowych konkursów plastycznych. Uczestniczyła 
w europejskich plenerach i festiwalach malarstwa monumentalnego. 
Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych m.in. w Niem-
czech, Szwajcarii i Francji. Stypendystka Ministra Kultury, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego oraz Fundacji K.E. Lewkowskiego. Do 

najważniejszych realizacji ściennych należą: mural na ulicy Ogarnej 
w Gdańsku, inspirowany tematyką Czasu (2016), mural na ścianie 
fabryki farb Talens, Apeldorn, Holandia (2015), mural nawiązujący 
do tradycji rzemiosła z regionu Pogranicza, Chutor Gorajec (2014), 
mural na Galerii Krakowskiej, Kraków (2013), murale w Kiszyniowie 
i Bukareszcie, realizowane w ramach Gsm (2013), mural na Gdańskiej 
Zaspie poświęcony 70 rocznicy powstania Dywizjonu 303, sgraffito 
i malarstwo na elewacji Teatru Witkacego w Zakopanem (2011).
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Wieczór  2015

akryl, olej, płótno, 85 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka ASP w Katowicach. Dyplom zrealizowany z wyróżnie-
niem w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Uczestniczka wielu 

wystaw zbiorowych i indywidualnych, zarówno w Polsce i za granicą. 
Czterokrotna stypendystka Rektora ASP.

Magdalena Partyka60
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Elastic heart  2016

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

Ur. w 1987 r. w Krakowie. Ar-
tysta intermedialny i publicysta. 
Absolwentka dziennikarstwa UJ. 
Zajmuje się malarstwem figura-
tywnym w tendencji estetycznej 
realizmu magicznego, będące-
go kompilacją stylów: realizmu, 
pop-artu i surrealizmu. W twór-
czości ceni mocny przekaz przy 
jednoczesnym minimalizmie 
formy. W swoich kompozy-
cjach lubi pozostawiać nutę 
niedopowiedzenia. Jej prace 
znajdują się w prywatnych ko-
lekcjach oraz galeriach w Polsce 
i za granicą. Wystawy i eventy: 
2017: Wystawa zbiorowa, Ga-
leria „Polskajungart”, Wiedeń; 
2016: XXV Aukcja Wielkiego 
Serca, Muzeum Sztuki i Techni-
ki Japońskiej Manggha, Kraków; 
Wystawa zbiorowa, Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, Kraków; 
Aukcja dzieł sztuki Fundacji 
Medycyny Regeneracyjnej, 
Nowe Brzesko; Wystawa zbio-
rowa, Galeria „Polskajungart”, 
Wiedeń.

Bezkresna 
pościel  2017

olej, płótno, 50 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1987 r. Absolwentka 
filozofii na UW. Zajmuje się 
malarstwem od 2013 roku. 
Listopad 2015 – indywidual-
na wystawa w Coffee Karma 
w Warszawie.

Agnieszka 
Nosek61 

Maria 
Danielak62 
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Lilie  2017

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

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

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

Sylwia Perczak63
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Upalny horyzont  2017

akryl, pozłota, płótno, 80 × 80 cm, sygn. 
na odwrocie

Ur. w 1977 r. w Poznaniu. Ukończył WSSS 
w Poznaniu, dyplom magisterski w pracowni 
witrażu i malarstwa sztalugowego w 2007 
roku. Prowadzi pracownię artystyczną Hop-
point.

34 Stopnie  2011

olej, płótno, 100 × 100 cm, 
rama złota, sygn. p.d.: JHaluch 
2011

Mieszka i tworzy w Krakowie. 
Z zawodu jest architektem. Pro-
jektuje i wykonuje wnętrza użyt-
kowe i prywatne. Jest autorką 
wielu krakowskich, i nie tylko, 
restauracji. Specjalizuje się w me-
taloplastyce użytkowej. Artystka 
ma słabość do tego materiału, 
który umożliwia tworzenie uni-
kalnych lamp, form przestrzen-
nych i wszelkich przedmiotów. 
Ale bardziej intymną sferę jej 
twórczości stanowi malarstwo. 
Jej działania twórcze przenikają 
się, ale to malarstwo pozwala 
sięgnąć „w głąb”, jest sposo-
bem na dotknięcie tego, co nie 
jest oczywiste. To przemiana do-
świadczeń w coś, co napędza, by 
iść dalej. Artystka uprawia ma-
larstwo olejne, olej traktowany 
jak akwarela, tusz, i najprostszy 
– ołówek. Jej działania twórcze 
znalazły podsumowanie w autor-
skiej wystawie w Galerii prof. Do-
usy w Krakowie w 2011 r.

Maciej Hoppe64

Jolanta 
Haluch65 
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Miasto 1  2014

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

Absolwent Instytutu Sztuki 
w Cieszynie. W twórczości 
stara się łączyć różne tech-
niki plastyczne. Inspiruje się 
naturą. Zajmuje się głównie 
malarstwem. Ważne jest dla 
niego światło. Brał udział 
w plenerach malarskich 
w kraju i za granicą.

Closed system  2017

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

Mieszka i tworzy w Gdyni. Uważa, iż 
do właściwego odbioru jego malar-
stwa nie jest konieczna znajomość 
biografii, gdyż ta ujawnia się niejako 
sama – przemawiając poprzez płótna 
językiem wyjątkowym, specyficznym 
i indywidualnym, a przecież jednak 
znanym i rozpoznawalnym. Dla arty-
sty ważne jest, aby dzieło przemawia-
ło do tego jedynego odbiorcy, choć 
w swoich pracach stara się podkreślać 
także uniwersalność przekazu, czyniąc 
odniesienia do doświadczenia ogól-
noludzkiego, co pozwala zachować 
autentyzm przekazu, a także tworzyć 
dialog z odbiorcą. Jak twierdzi arty-
sta – sztuka jest przeciwieństwem 
marketingu.

Piotr 
Przybyła66 

Piotr Ignacy 
Kopczyński67 



46

Bez tyt. 60  2016

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

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

Cezary 
Bednarczyk68

Inez White69 
Martwa natura  2016

technika własna, collage, olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Malarstwa 
Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom obroniła z wy-
różnieniem. Tworzy abstrakcyjne kompozycje inspirowane naturą, 
muzyką, pejzażem. Maluje także martwe natury i portrety. Posługuje 

się różnymi technikami, m.in. akwarelą i mozaiką szklaną. W swojej 
twórczości wykorzystuje doświadczenia dotyczące materii oraz struk-
tury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to podstawowe zagadnienia, 
którymi się zajmuje.
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Muzeum LXIX  2017

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

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego 
(2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat sty-
pendium 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 – „LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie 
Nielaba, Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery Katarzyna Napior-
kowska, Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego 
Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 
2015 – Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2015 – Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malar-

stwa 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 – Studenci 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 – Wy-
stawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, 
Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 – WYRÓŻ-
NIENI, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Kraków.

Mateusz Maliborski70
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Maiko i księżyc  2017

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: MK oraz na 
odwrocie

Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP 
w Warszawie, broniąc dyplom z malarstwa u Z. Nowo-
sadzkiego. Absolwentka Historii Sztuki na UKSW w War-
szawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, 
legenda, mit – symbolika japońskich netsuke”. Członkini 
Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Insty-
tutu Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia 
w wielu konkursach plastycznych, m.in. na projekt biżute-
rii dla firmy Kruk. Brała udział w wystawach artystycznych 
m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w warszawskiej galerii Ku-
luary/Studio oraz wystawie „Love is in the air” w salonie 
SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje 
z warszawskimi galeriami. Jej obrazy znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka 
postać, portret ciała i duszy, zakomponowane w odreal-
nionym, zgeometryzowanym tle zdecydowanych barw. 
Natchnieniem pozostaje także estetyka i sztuka japońska.

Huśtawka  2017

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

Absolwent LSP w Bielsku–Białej. Autor 
takich projektów jak: Tydzień Kultu-
ry Chrześcijańskiej, Magazyn Sztuk, 
CAT3W – Centrum Aktywności Twór-
czej Trzeciego Wieku. W Magazynie 
Sztuk prowadzi zajęcia z rysunku 
i malarstwa dla dorosłych. Realizuje 
projekty społeczne, artystyczne i kul-
turalne w ramach Stowarzyszenia 
Wspierania Aktywności Twórczej Fre-
eArt, którego jest prezesem.

Marta Kurczyńska71 

Jacek 
Malinowski72 
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Czarny deszcz  2017

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. l.d.: T.Wojtysek 17 
oraz na odwrocie

Ur. w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam studia na 
Akademii Jana Długosza, otrzymując w 2007 r. dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. W. Lubosa 
(2007). Członek ZPAP Okręgu Częstochowskiego. W la-
tach 2008, 2011 i 2012 został stypendystą Prezydenta 
Miasta w dziedzinie plastyki. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i projektowaniem graficznym.

Tomasz Wojtysek73 

Urok trybu 
przypuszczającego  2016

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

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

Renata Magda74 
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Przystań  2015

akryl, płótno, 80 × 120 cm, sygn. l.d.

Ur. w Sopocie. Ukończył ASP w Gdańsku, dyplom z malarstwa u prof. Ka-
zimierza Ostrowskiego w 1973 roku. Udział w wystawach ZPAP Warszawa.

Andrzej Wirpszo76 

Zwiadowcy  2017

akryl, płótno, 60 × 81 cm, sygn. p.d.: JSM2017r. oraz na odwrocie

Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej i studia artystyczno-pedagogiczne 
na UŚ w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, witrażem oraz edu-
kacją artystyczną. Jest kierownikiem Magazynu Sztuk w Warszawie 
i instruktorką młodzieżowej grupy „Forma i wyobraźnia”. Wybrane 

wystawy: 2013 – wystawa malarstwa – GCK Mrozy, Mrozy; 2011 
– wystawa malarstwa, Hotel Hilton, Budapeszt; 2008 – wystawa 
malarstwa, Northrup King Building, Minneapolis (USA).

Joanna Sułek-Malinowska75
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Tankowiec  2015

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

Absolwentka ASP w Warszawie, Wydziału Grafiki. Dyplom w 1996 r. 
w Pracowni Plakatu prof. M. Wasilewskiego. Studia również na wy-
dziale Scenografii. W latach 1997–2007 dyrektorka artystyczna wielu 

kampanii reklamowych oraz projektentka grafiki użytkowej dla wielu 
wiodących marek. Od 2007 r. do chwili obecnej żyje na mazurskiej 
wsi malując obrazy: praktyka ZEN!

Agnieszka Kruk77
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Owca XL, model 
Picasso  2016

ceramika malowana podszkliwnie i naszkliwnie, 
szkliwiona, 26,5 × 33 × 15 cm, sygn. 
od spodu: logo autorki i wydawcy, opis 
numeryczny 6/2016

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

Małgorzata Kot78 

Agnieszka Nagórska79 
Łódki  2016

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

Artystka wizualna. Zajmuje się malarstwem, grafiką i aranżacją prze-
strzenną wystaw. Absolwentka gdańskiej ASP, dyplom z malarstwa 
zdobyła w 2011 r. Twórczość artystyczną prezentowała na wystawach 
zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i za granicą. Od ponad trzech 
lat jest właścicielką firmy Aranżacja Wnętrz Obrazami NAGU.  NAGU 

to przede wszystkim malarstwo – akryl na płótnie i desce. W ofercie 
firmy są także ceramiczne kafle (podkładki/decor) oraz gałki do me-
bli. Flagowym motywem są gdańskie żurawie stoczniowe.  Finalistka 
kategorii Malarstwo na  I i II Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa 
Galeria Sztuki, Sopot (2013, 2016)
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Pejzaż 
abstrakcyjny  2017

technika mieszana, własna, płyta, 
100 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1994 r. w Elblągu. Absolwentka wy-
działu Grafiki na gdańskiej ASP, zdobyw-
czyni m.in. nagrody grand prix w ogól-
nopolskim konkursie plastycznym Pejzaż 
pod powiekami, organizowanego przez 
MHMG. Autorka litografii, grafik, ilustracji, 
kolaży i praca malarsko-rysunkowych.

Barbara 
Szwedowska80

Plecionka – granatowa 
wstążka  2017

akryl, płótno, 40 × 40 cm, sygn. na 
odwrocie 

Studiowała na ASP w Warszawie na wydz. 
malarstwa w latach1996-2001. Otrzyma-
ła wyróżnienie za dyplom zrealizowany 
w pracowni malarstwa prof. R. Ziemskie-
go i w pracowniach aneksowych: Sztuka 
w przestrzeni publicznej pod kier. prof. M. 
Duchowskiego. Struktury wizualne, gdzie 
powstała instalacja p.t. „Katedra” w tech-
nice własnej pod kier. prof. J. Dyrzyńskie-
go. Otrzymała stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku. 
W 2016 roku obroniła pracę doktorską Ar-
chitektura obrazu na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach pod kierun-
kiem prof. zw. dr. hab. Wiesława Łuczaja. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i instalacje. 
Autorka 18 wystaw indywidualnych, uczest-
niczka ponad 40 wystaw zbiorowych w tym 
kilku zagranicznych.

Magdalena 
Mosakowska81
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Legendary girlfriend  2017

akryl, płyta, 100 × 70 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1968 r. w Krakowie. Studia na ASP w Pradze. 
Dyplom w 1994 w pracowni prof. Frantiska Hodon-
skieho. Udział w wystawach zbiorowych, m.in.: „Su-
permarket Sztuki” DAP Warszawa; Inspiring Humanity 
– Art Festival Edynburg; Homo Quadratus Ostroviensis 
– BWA Sandomierz; „Polish Young Artists” – Catania. 
Wystawy indywidualne: Euroart Gallery Londyn, Burgh 
House Gallery Londyn, BWA Słupsk.

Czekając na Ciebie (ptaki 
niebieskie)  2017

akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1976 r. w Białymstoku. W 2001 r. ukończyła 
PLSP w Supraślu na kierunku tkanina artystyczna. 
Magister sztuki z malarstwa sztalugowego w pra-
cowni prof. M. Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, 
grafiką cyfrową, rysunkiem, fotografią. W twór-
czości malarskiej źródłem inspiracji jest natura, jej 
wyselekcjonowana część. Kadry pozornie pomijane 
i niezauważane stanowią punkt wyjścia do wła-
snego języka pejzażu i osobistej kreski malarskiej. 
W grafice cyfrowej, fotografii, rysunku jako temat 
pojawia się człowiek. Nagrody: III nagroda VII Olsz-
tyńskiego Biennale Sztuki (2011), I nagroda Wiersz 
+TPS, Sopot (2013).Szesnaście wystaw autorskich 
w Elblągu, Olsztynie, Warszawie, Opolu, Mrągo-
wie, Gołdapi, Kętrzynie, Barczewie, Giżycku. Udział 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą.

Marcin Krawczuk82

Iza Jaśniewska83 
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Spacer  2017

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

Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pochodzący z terenów dzisiej-
szej Ukrainy. Obecnie mieszka i pracuje pod Krakowem, gdzie naj-
bliższe otoczenie stało się dla niego źródłem inspiracji. Uczestniczył 
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz aukcjach cha-
rytatywnych organizowanych m. in. przez fundację „Mimo Wszystko” 

Anny Dymnej. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskie-
go im. Leona Wyczółkowskiego (2016). Wybrane wystawy: 2016 – 
Oblicza Madonny, Zamek Królewski na Wawelu, Oddział w Stryszowie; 
2015 – Malarstwo – wystawa indywidualna, Galeria Klitka, Warszawa; 
2015 – III Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny”, Kalwaria Zebrzydowska.

Borys Fiodorowicz84
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Stanisław Tomalak85 
Fragment 417  2017

akryl, technika własna, płótno, 80 × 100 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów S. Kor-
tykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Działalnością plastyczną zaj-
muje się od 1975 r. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo 
pejzażowe, a następnie nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. 
Od 2000 r. coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Nieustan-
nie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Swój 
warsztat opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach 
fakturowych, w skład których wchodzą mielone minerały i materiały 
stosowane w budownictwie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje, 
sięgając po technikę kolażu, dzięki czemu prace uzyskują zróżnicowa-
ną powierzchnię. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, m.in.: 2015 – Agora Gallery, Nowy Jork; 2014 – IV Mię-
dzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”, Łódź; 2013 – 

VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2013 – VII Między-
narodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia; 2013 – 9 Triennale 
Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń; 2013 – Wystawa plakatu 
– Dekalog, Bielsko-Biała; 2012 – 7 Biennale Miniatury, Częstochowa; 
2011 – wystawa indywidualna „Young International Contest of Con-
temporary Art”; 2011- II Edycja Międzynarodowej Wystawy „Magia 
Papieru”, Galeria Ether, Warszawa. Swoje prace prezentował także 
we wrocławskich galeriach, takich jak: Awangarda, Artrakt, DNA, Na 
Antresoli oraz w warszawskiej Galerii Zapiecek i w Pałacu Królikarnia 
– Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto Artysta jest 
finalistą konkursu Art&Business na „Obraz Roku 2004” oraz laureatem 
II Konkursu Malarskiego „Zadra” 2009.
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Dmuchawce  2016

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na Wydziale Ma-
larstwa Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuk 
Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest członkiem Narodowego 
Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na Ukrainie. Wystawy indy-
widualne: 2009 – “Wędrówki landszaftami”, Kirowograd, Ukraina; 
2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepropietrowsk, 

Ukraina; VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukraina; 2009 – 
165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło – różne ruczaje”, Ki-
rowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow 
festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina; 2011 – XIV 
Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 
XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaqu-
es i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.

Maria Niekrasowa86
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Kąpiące się w stawie  2017

olej, płótno, 118 × 82 cm (w oprawie), sygn. l.d.

Ur. w 1971 r. w Gruzji. Od 24 lat mieszka i tworzy w Polsce. Studiował 
na ASP w Tbilisi, naukę kontynuował na warszawskiej, poznańskiej 
i krakowskiej ASP. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indy-
widualnych i zbiorowych, a jego prace znajdują się w kolekcjach na 
całym świecie. David Pataraia to artysta obdarzony wyjątkową wrażli-
wością i wyobraźnią. Tworzy barwne prace dedykowane dzieciom, ale 
też akty, abstrakcje, obrazy nawiązujące tematyką do tradycji i kultury, 
w której dorastał. Częstym motywem w twórczości artysty jest byk 
i kogut. Wszystkie prace cechuje bogactwo kolorów, nasyconych, 

intensywnych barw, dzięki czemu artysta zaraża swoim optymizmem. 
Stosuje nie tylko różne techniki, ale i materiały. Korzystając z drewna, 
metalu czy plastiku tworzy obrazy 3D. To połączenie różnych faktur 
i surowców pozwala nam „dotknąć” rzeczywistości wykreowanej 
przez twórcę. W 2014 r. obrazy artysty licytowane były na aukcji 
w Hotelu Marriott, osiągając ceny 12 000 zł i 25 000 zł. Wybrane 
wystawy z 2015 r.: autorska galeria David Pataraia Gallery, Warszawa; 
Galeria Kookabura, Łódź; Galeria 87 Łódź; Galeria Belotto, Warszawa.

David Pataraia87 
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Kiedy twoje niebo 
spada  2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. 
p.d.: Gubała K

Ur. w 1991 r. w Tarnowskich Górach. 
Absolwentka Architektury Wnętrz na 
PŚ w Gliwicach oraz OSSP w Zabrzu, 
którą ukończyła z tytułem plastyka 
– grafika. Zawodowo zajmuje się ar-
chitekturą wnętrz i projektowaniem. 
Spełnia się także w dziedzinie malar-
stwa i rysunku, zdobywając szereg na-
gród, m.in. I miejsce w Międzynaro-
dowym Festiwalu Rysowania (2009). 
Prace artystki można było zobaczyć na 
wystawie w Sławkowie (2011) oraz 
w MDK w Zabrzu (2007).

Jojo  2016

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn. 
p.d.: M. Rukszan oraz na odwrocie

Ur. w 1986 r. Tematem prac artyst-
ki – pełnych koloru i światła – są 
ludzie, architektura oraz baśniowy 
świat odwołujący się do wyobraźni. 
Uprawia malarstwo akrylowe i olej-
ne, zajmuje się fotografią oraz grafi-
ką komputerową. JeJ prace znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą. Współpra-
cuje z galeriami. Ważniejsze kon-
kursy i wystawy: 2014 – I miejsce 
w konkursie „Pick Your Art – naj-
lepsze portfolio” – Pickarter – Art, 
Design&Fashion – Virtual gallery; 
2015 r. – Udział w „III Piotrkowskie 
Biennale Sztuki” – wystawa głów-
na; 2015 r. – I miejsce w konkursie 
„11/11 – Wolność, kochasz i rozu-
miesz? ”, w kategorii grafika – CK 
Agora Wrocław.

Karolina 
Gubała88 

Małgorzata 
Rukszan89
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Wianki, wstążki, kotyliony z cyklu Wesele  2015

technika mieszana, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki. Studia podyplomowe 
na ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. An-
drzeja Bednarczyka w latach 2013–2015. Aneks w Pracowni Papieru 
Unikatowego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej. 
Podwójne wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. 

Twórczość w dziedzinie malarstwa oraz unikatowego papieru ręcznie 
czerpanego. Współtwórca grupy MINTSquad oraz krakowskiej Grupy 
X, członek ZPAP. W swoim dorobku twórczym posiada kilkanaście 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, min. udział w 15 Międzyna-
rodowym Triennale Tkaniny w Łodzi. Mieszka i tworzy w Turce pod 
Lublinem.

Sylwia Lis-Persona90 
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Fauny w plenerze 2 – wczorajsza biesiada wszystkim daje się we znaki, młode 
licho przygrywa na flecie, a czort-faun adoruje zmęczoną Jagodę  2017

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

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

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

Maciej Cieśla91
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Trznadel  2017

olej, akryl, płótno, 100 × 50 cm, sygn. l.d.

Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich 
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (cerami-
ki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych odcieni 

złota nadaje im specyficzny i niepowtarzalny wygląd. Prace artystki 
znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także osób prywatnych, 
zarówno w kraju jak i za granicą.

Joanna Misztal92 



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia

500 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

Powyżej 20 000 2 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
67 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

Warszawa, 25 maja 2017 r., godz. 19

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

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Amonaria Magda Maciaszek ----------30

Bąbol Viola -------------------------------  31

Bednarczyk Cezary ----------------------68

Betlej Piotr ---------------------------------32

Błach Marcin ------------------------------- 8

Breitenbach Łukasz ---------------------22

Cieśla Maciej ------------------------------91

Czernicki Łukasz --------------------------26

Czerwiński Paweł ------------------------18

Danielak Maria ---------------------------62

Derek Jan ----------------------------------23

Domański Witold ------------------------45

Dydo Mariusz -----------------------------35

Fiodorowicz Borys -----------------------84

Fox Karolina --------------------------------33

Grinko Mariia -----------------------------21

Grzyb Sabina Maria ----------------------44

Gubała Karolina --------------------------88

Haluch Jolanta ----------------------------65

Hoppe Maciej -----------------------------64

Janicki Michał -----------------------------43

Jarzymowska Anna ---------------------- 7

Jaśniewska Iza ---------------------------83

Karwowska Magdalena ----------------34

Kłopotowska Hanna --------------------17

Kmiecik Kamil -----------------------------29

Kobylińska Maja -------------------------16

KOCUR1 Artur Marciniszyn -------------15

Kopczyński Piotr Ignacy ----------------67

Kot Małgorzata ---------------------------78

Kozieł Urszula -----------------------------37

Krawczuk Marcin ------------------------82

Kruk Agnieszka ---------------------------77

Kruszyńska-Mikulska Patrycja --------51

Kryszczuk Patrycja -----------------------24

Kubiak Michał-----------------------------50

Kurczyńska Marta -----------------------71

Lis-Persona Sylwia -----------------------90

Magda Renata ----------------------------74

Maliborski Mateusz ---------------------70

Malinowski Jacek ------------------------72

Marcisz Grzegorz -------------------------36

Mężyński Arkadiusz ---------------------41

Misztal Joanna ----------------------------92

Młynarczyk-Gemza Aleksandra ------- 5

Mosakowska Magdalena --------------81

Musiał Piotr--------------------------------48

Mużyło-Bajsarowicz Sylwia -----------52

Nagórska Agnieszka ---------------------79

Nalepa Joanna ----------------------------28

Niedźwiedź Maciej ----------------------25

Niekrasowa Maria -----------------------86

Nosek Agnieszka -------------------------61

Nowiński Mirosław ----------------------- 9

Olszewski Zbigniew ---------------------46

Olszyna Izabela  --------------------------12

Orońska Katarzyna ------------------------ 1

Pabis Małgorzata -------------------------40

Partyka Magdalena ----------------------60

Pataraia David ----------------------------87

Pelipas Olga -------------------------------49

Perczak Sylwia ----------------------------63

Piekut Dariusz -----------------------------54

Piotrowiak Anna -------------------------- 4

Polski Thomas -----------------------------39

Porada Paweł ------------------------------ 3

Posiecz-Polkowska Justyna -----------59

Przybyła Piotr -----------------------------66

Rafflewski Arkadiusz --------------------- 6

Rogalski Paweł ----------------------------58

Różyc Dariusz Franciszek ----------------47

Rukszan Małgorzata ---------------------89

Rybka Mateusz ---------------------------14

Schreiber Magda-------------------------57

Serafin Sonia ------------------------------27

Smolik Dominik ---------------------------56

Solich Magdalena ------------------------38

Sosidko Wojciech ------------------------20

Sułek-Malinowska Joanna ------------75

Szwedowska Barbara -------------------80

Śliwa Aneta --------------------------------53

Śliwińska Magdalena -------------------10

Świgulska Mariola -----------------------42

Tajak Tomasz ------------------------------19

Tomalak Stanisław -----------------------85

White Inez ---------------------------------69

Wirpszo Andrzej --------------------------76

Wnuk Lidia ---------------------------------55

Wojtysek Tomasz -------------------------73

Woźniak Wojciech -----------------------13

Zabłocka Barbara ------------------------11

Zu Jankowska Zuzanna ------------------- 2

INDEKS ARTYSTÓW

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, Łukasz Łoboda 

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

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
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cena: 15 zł (VAT 5%)

Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.plA
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