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Szanowni Państwo
Chociaż pogoda nad polskim morzem, bywa kapryśna to 
możemy zapewnić, że przedostatni weekend sierpnia będzie 
bardzo gorący. Właśnie wtedy odbędzie się 8 edycja Aukcji 
Sztuki XXI wieku. Jest to oferta szczególna, gdyż w jednym 
katalogu wystawiamy najlepszych artystów naszych licytacji 
oraz kilku twórców, którzy pojawiają się u nas po raz pierw-
szy, ale również mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami 
artystycznymi.

Jednym z takich artystów jest Tomasz Kopcewicz, którego 
obraz otwiera niniejszy katalog. Praca Kopcewicza pochodzi 
z jednej z jego sztandarowych serii zatytułowanej „On the 
way” (poz. 1). Dzieło to można śmiało określić jako mini-
malistyczne, ponieważ środki artystycznego wyrazu zostały 
tu mocno zredukowane. Na pierwszy rzut oka, obraz artysty 
wydaje się wręcz być quasi-abstrakcyjną kompozycją i dopiero 
po dłuższym oglądzie możemy wyczytać z niej formy, które 
znamy, mijamy każdego dnia, ale niekoniecznie zwracamy na 
nie uwagę. Ważnym punktem oferty jest również  praca Na-
talii Rybki, która gościła już na ścianach naszej galerii, a teraz, 
po rocznej przerwie, ponownie pojawia się w katalogu Au-
kcji Sztuki XXI wieku. Prezentowany obraz (poz. 37) stanowi 
kontynuację jej cyklu, gdzie artystka porusza temat bardzo 
osobisty – jej silną wiarę w Boga, którego obecność dostrzega 
szczególnie w naturze. W obecnym, dalece zlaicyzowanym 
świecie artystycznym, jej sztukę pod względem znaczeniowym 
można postrzegać wręcz jako awangardową. Zeszły rok był 
dla Rybki niezwykle pracowity, obfitował w wystawy i udział 
w konkursach. Jej zaangażowanie i wyjątkowość jej malarstwa 
zostały docenione przez jury znanego, polskiego miesięcznika 
o sztuce „Arteon”, które przyznało jej tytuł artystki roku 2016. 

Poza zaprezentowanymi tu po krótce twórcami, warto oczy-
wiście zwrócić uwagę na pozostałych artystów – bardziej 
lub mniej Państwu znanych. Na naszej aukcji debiutują m.in. 
Agnieszka Nienartowicz (poz. 2) artystka, która spełnia się 
w stylistyce naturalistycznej; Paulina Sanecka (poz. 22) autorka 
ekspresyjnych, ograniczonych w formie obrazów; Wiktor Jac-
kowski (poz. 33) prezentujący na aukcji monochromatyczną, 
„mroczną” kompozycję; czy Daniel Pawłowski (poz. 41) młody 
przedstawiciel realizmu magicznego, którego charakteryzuje 
nienaganny warsztat malarski i zamiłowanie do wypracowa-
nego detalu. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania 
się z całym naszym katalogiem, a jeżeli któreś z prezentowa-
nych dzieł zwróci Państwa uwagę to gorąco zachęcamy do 
udziału w licytacji.

Dilan Abdulla  
Katarzyna Dąbrowska 

Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern



01 Tomasz Kopcewicz
(ur. 1974)

Bez tytułu z serii „On the way”  2012

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. na odwrocie: 'ON THE 
WAY 2012 TOMASZ KOPCEWICZ'

Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom w Pracowni Malarstwa 
prof. Włodzimierza Łajminga (2002 r.) oraz Pracowni Intermediów 
prof. Witosława Czerwonki. Od 2002 r. rezydent Gdańskiej Kolonii 
Artystów na terenach postoczniowych, gdzie współtworzył artystycz-
ną grupę „Znajomi Znad Morza”. Zajmuje się malarstwem i realizacją 
prac wideo. Od 2013 działa z fotografem Michałem Szlagą w ramach 
wspólnego projektu „Odyseja”. W 2005 roku otrzymał wyróżnienie 
37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2005” w Bielsku Białej. Obec-
nie mieszka w Warszawie. Wybrane wystawy indywidualne: 2016 
– „The Trip”, Open Gallery Monika Krupowicz, Szczecin; 2016 – „The 
Trip”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2015 – „Odyseja”, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2014 – „Wczoraj – Dziś – Jutro”, 
Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013 – „Winter in Sneakers”, Fundacja 
Profile, Warszawa; 2012 – „Malarstwo”, Widzimisie Gallery, Siedl-
ce; 2011 – „Trouble is Our Business”, Fundacja Profile, Warszawa; 
2011 – „On The Way”, Galerie Sandhofer, Insbruck; 2008 – „On the 
way”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk. Uczestnik kilkunastu 
wystaw zbiorowych, m.in.: 2017 – „Rośliny kochają inaczej”, Sto-
larska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 – 10. Triennale Małych 
Form Malarskich, Toruń; 2016 – „Znad Morza”, Koalicja miast dla 
kultury, Wrocław; 2015 – „Egzotyczne?”, Miejsce Projektów Zachęty, 
Warszawa.

Tytuł wystawy „Po drodze” może zwodzić. Sugeruje impresjonistyczny zapis wrażeń, wycieczki 
w poszukiwaniu inspiracji. I tak rzeczywiście jest. Mamy do czynienia z niezwykle oczyszczonymi pod 
względem estetycznym pracami. Przebija przez nie wręcz puryzm. Uwodzą fantazją kolorystyczną 
i minimalizmem środków. Ale „po drodze” sugeruje jeszcze coś. Podróż drogą jest poruszaniem 
się w kierunku celu, który może być fizyczny lub czysto metaforyczny. Na egzystencjalnym po-
ziomie określa stosunek człowieka do przestrzeni i jego wizję obecności w niej (…) Odtwarza on 
blokady i barierki, elementy dokonujące aktu dystrybucji masy ludzkiej w przestrzeni społecznej. 
Nieme ramy kontrolujące ekonomię „kapitału ludzkiego” (…) Tym co interesuje Kopcewicza jest 
owo delikatne przesuwanie akcentów, mikro-modalności. Kolekcjonuje i abstrahuje wrażenia aby 
poprzez wprowadzenie w obszar widoczności i skupienie wzroku unicestwić fizyczną barierę lub 
skonwencjonalizowany sposób zachowania. Tym samym ukazuje czysto psychiczne istnienie owych 
wpływających na indywiduum „środków nacisku”. Tego rodzaju wizja wymaga również ujawnienia 
tego drugiego z obecnych w pracach Kopcewicza niewidocznego. Prezentacji tego, który wyrzuco-
ny jest chociażby na chwilę poza schematyzm i psychiczną represję blokad. Akt ten jest niezwykle 
wzniosły w swej prostocie. Jest absurdalny, nie potrzebny i właśnie dlatego tak uwodzący.

Daniel Muzyczuk, tekst do wystawy „Po drodze” [fragm.], Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2008
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02 Agnieszka Nienartowicz
(ur. 1991)

Bez tytułu (Portret podwójny)  2016

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d. 'Agnieszka Rzońca' 
oraz na odwrocie: 'Agnieszka Nienartowicz'

Absolwentka Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W 2016 roku obroniła pracę dyplomową w pracowni prof. Ma-
cieja Świeszewskiego z aneksem z rysunku w pracowni prof. Marii 
Targońskiej. W latach 2011–2014 studentka Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Kilkukrotna stypendystka MKiDN, Rektora ASP 
w Gdańsku oraz Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Nagrody i wy-
różnienia: 2017 – finalistka konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrze-
nie”, Poznań; 2017 – finalistka IV Triennale Malarstwa ANIMALIS, 
Chorzów; 2015 – ’Certificate of Exellence’, Palm Art Award 2015, 
Niemcy; 2015 – finalistka konkursu o Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2015 – finalistka konkursu Ale Sztuka! – „Młode Polskie Malarstwo”, 
Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Kraków; 2014 – III miejsce 
w Międzynarowodych Triennalach Rysunku Studentów Wyższych 
Szkół Artystycznych w Katowicach. Wystawy indywidualne: 2015 – 
wystawa malarstwa, Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Brzeg; 2015 
– wystawa malarstwa, rysunku i grafiki, Galeria Sztuki Katarzyny 
Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – „Istnienie rzeczy” – wystawa 
rysunku, galeria Mini, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 
– „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie” – pokonkursowa wystawa prac 
finalistów, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski; 2017 – „Nowy Obraz/
Nowe Spojrzenie” – pokonkursowa wystawa prac finalistów, Galeria 
Miejska Arsenał, Poznań; 2016 – „SPRAWDZAM!” – wystawa mło-
dej sztuki, BWA Jelenia Góra; 2016 – „Głęboka Woda – wystawa 
w procesie”, Gdańska Galeria Miejska 1; 2016 – „Sztuka jako gra”, 
Gdańska Galeria Miejska 2; 2015 – wystawa konkursu o Grand Prix 
Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkow-
skiej, Warszawa; 2015 – wystawa V Międzynarodowego Konkursu 
na Rysunek im. M. E. Andriollego, Nałęczów; 2015 – „Ale Sztuka! 
Młode Polskie Malarstwo” – wystawa pokonkursowa, Centrum Sztu-
ki Współczesnej SOLVAY, Kraków; 2014 – ’Eksperyment’, Martha 
Gault Art Gallery, Maltby Center, kampus Slippery Rock University, 
Pennsylvania; 2014 – wystawa VI Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku 
„Rysować tak i tak”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2014 – wy-
stawa Międzynarowodych Triennali Rysunku Studentów Wyższych 
Szkół Artystycznych w Katowicach.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2016”, Wielka Zbrojownia, 
Gdańsk

W malarstwie jej głównym zainteresowaniem jest człowiek 
i to, co wokół niego. Starając się wniknąć świat który go 
otacza, w prostych sytuacjach, spojrzeniach i gestach próbuje 
wyłapać jego intymność i tajemnicę. Zaintrygowana momentem 
zagubienia granicy pomiędzy oryginałem a reprodukcją, 
w malarstwie realistycznym odnajduje również drogę do 
poszukiwań perfekcjonizmu, ścierania się z samą sobą oraz do 
kontemplacji w ciszy, detal po detalu, skomplikowanej tkanki 
malarskiej.
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03 Michał Kubiak
(ur. 1946)

Akt siedzący  2017

brąz, granit, wys. 63 cm

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

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

Stanisław Szwechowicz, artysta rzeźbiarz
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04 Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

A Minute To Breathe  2017

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

W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Le-
cha Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel mianowany 
i prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Państwowym Liceum 
Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. Od 1996 roku 
współtworzył polską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestni-
czył w działaniach polskiej sceny street-artowej. W 2015 r. otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej. W 2014 r. był nominowany do olsztyńskiej 
nagrody artystycznej im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzy-
mał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko 
Mazurskiego. Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – wystawa 
indywidualna, 886Geary Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „G40 
Art Summit” – wystawa zbiorowa, Artwhino Gallery, Washington, 
USA; 2015 – „Cosmogramma” – wystawa indywidualna, Inoperable 
Gallery, Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa, 
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 5 Year An-
niversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gallery, San Francisco, 
USA; 2015 – „1AM Revolution” – wystawa zbiorowa, 1AM Gallery, 
San Francisco, USA; 2014 – „Polish Urban Art” – wystawa zbiorowa, 
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin – Batumi – Lwów 
– Kijów – Mińsk – Lublin – Sztockholm; 2014 – „Jednakowo/Różni” 
– wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, Newcastle, UK; 2014 – 
„Arturbain” – wystawa zbiorowa, dom aukcyjny Tajan, Paryż; 2014 
– „Cieślak/Syruć/Świątecki” – wystawa zbiorowa, galeria Kuratorium, 
Warszawa; 2014 – „Urbstractions” – wystawa zbiorowa, PrettyPortal 
Gallery, Duseldorf; 2014 – „PropaStuff” – wystawa zbiorowa, Do-
wnstairs at Mother Gallery, Londyn; 2014 – „Spring art collection” 
wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Major 
Minority” – wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 
2014 – „PL group show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Do-
rtmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace 
Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom 
aukcyjny Rempex, Warszawa.

Prace Bartka Świąteckiego łączą w sobie abstrak-
cję i graffiti. Sztukę wysoką i kulturę młodzie-
żową, modernizm i skateboarding. Jego obrazy 
opierają się na geometrycznych skupieniach 
i kanciastych formach, które odwołują się do 
futurystycznych projektów architektonicznych. 
Pozorna gładkość prac Świąteckiego często stoi 
w opozycji ze zniszczonym otoczeniem, w któ-
rych są one umieszczane. Wizualny język zasto-
sowany w obrazach daje przelotne spojrzenie 
w śmiały, nowy świat, w którym graffiti i sztuki 
piękne wzajemnie się przenikają. Świat, w któ-
rym graffiti równie chętnie czerpie z De Stijl, co 
z Wu-Tang Clan. Prace Bartka prócz malarstwa 
obejmuje również rzeźbę i instalacje przestrzen-
ną. (...) We wszystkich jego pracach, niezależnie 
od wykorzystywanych w nich elementach kla-
sycznego malarstwa, czy nowoczesnego graf-
fiti,  znaleźć można odwzorowywania świata 
cyfrowego. Świątecki przywraca człowieczeń-
stwo rzeczywistości, która powinna istnieć na 
monitorze komputera. I być może właśnie w tym 
tkwi największy paradoks. Graficiarz tworzący 
współczesne pejzaże rzeczywistości wirtualnej.

Cedar Lewisohn, Tate Modern, London 2011 (Cedar Lewisohn 
związany z Tate Modern Gallery w Londynie, autor publikacji 

„Abstract Graffiti” oraz „Streetart: The Graffiti Revolution”)
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05 Ignacy Oboz
(ur. 1989)

Topaz  2017

olej, alkid, płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie

Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu – dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zdzisława 
Nitki (2016). W latach 2008–2013 studia na Historii Sztuki na KULu. 
W latach 2010–2013 studia na Wydziale Artystycznym UMCS. Fina-
lista konkursu Najlepsze Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, uczestnik 
wystaw: „001 – przestrzeń, Ignacy Oboz”, Przestrzeń, Wrocław; 
„My’16. Najlepsze dyplomy ASP we Wrocławiu”, Wrocław, BWA 
Awangarda (2016); Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, wy-
stawa pokonkursowa, Warszawa, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej 
(2016; II Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty, 
Warszawa (2016); Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Aka-
demickiej OPWA, Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
(2016); 4 Triennale Malarstwa „Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów 
(2016); 26. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 
2016”, Legnica (2016); „Młodzi w Muzeum. Poziom najwyższy”, 
Wrocław, Muzeum Narodowe (2016); 10. Triennale Małych Form 
Malarskich, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia (2016); Ogólnopolski 
Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora, Gdańsk, Aula 
ASP w Gdańsku (2015).

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

Popołudnie na Molo  2016

olej alkilowy, płótno, 73 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Laskowska' 
oraz opisany na odwrocie

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (2006–2011). Prace 
m.in. w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. Fed. Niemiec 
a.D. p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki P. Krzysztofa Mu-
siała oraz w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku. W Kompasie Młodej Sztuki 2016 znalazła się 
na miejscu 19 (l.p.58). Wielokrotnie wyróżniania na ogólnopolskich 
konkursach artystycznych, m.in.: laureatka wyróżnienia 1. Pomorskie-
go Biennale Sztuki Młodych „Potok Sztuki” w Sopocie (2016); fina-
listka 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
(2016); finalistka 10. Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu. 
Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu wy-
staw zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 2016 – „W dro-
dze”, Galeria Next, Bydgoszcz; 2015 – wystawa z cyklu „Spotkanie 
z artystą”, Galeria CDEF, Olsztyn; 2012 – „Na skraju rzeczywisto-
ści”, Galeria Ring, Legnica; 2011 – wystawa malarstwa, Galeria U, 
Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „WARSCHAU IST 
FEMININ!”, Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga (Niemcy); 2016 
– 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt 
Pomorskich, Szczecin; 2014 – „Landschaft, Landschaft…”, Galeria 
aTAK, Warszawa.

Amalgamaty
Prace Magdaleny Laskowskiej posiadają specyficzną właściwość, jaką jest zdolność do natychmia-
stowego przykuwania uwagi widza. Duże, występujące niejednokrotnie w kontrastowych zestawie-
niach połacie intensywnego koloru, jasno zdefiniowane kadry i precyzyjnie wykreślona perspektywa 
czynią tu zadość jednej z podstawowych zasad kierujących ludzkim postrzeganiem – pragnieniu 
równowagi. Rozległe, puste krajobrazy – skąpane w sierpniowym słońcu pola, niezmącona naj-
mniejszym podmuchem wiatru tafla jeziora czy zacieniony miejski park – wzbudzają natomiast, 
we współczesnym świecie coraz wyraźniej dominującą, tęsknotę za kojącym działaniem natury.

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

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

Aleksandra Kargul, Amalgamaty [fragm.], „Arteon”, nr 9 (197), wrzesień 2016, s. 29
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07 Marcin Grzęda 
(ur. 1976)

Florilegus z cyklu Echino Idea  2009

ceramika (naczynie dwuścienne), wys. 14, śr. 48, sygn. na 
spodzie: MG

Absolwent Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
(2003). Zajmuje się rzeźbą i ceramiką artystyczną. Laureat Konkur-
su „Artystyczna Podróż Hestii” w 2003 roku. Stypendystą Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2010 reprezentował Polskę 
na wystawie państw Hanzy w Pärnu (Estonia). Ważniejsze wystawy: 
2016 – wystawa indywidualna „Słownik Pojęć”, Pawilon sztuki Ergo 
Hestia, Warszawa; 2016 – II Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa 
Galeria Sztuki, Sopot; 2013 – I Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwo-
wa Galeria Sztuk, Sopot; 2010 – wystawa artystów Państw Hanze-
atyckich, Pärnu City Gallery, Estonia; 2010 – „Pink Ponk”, Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaźnia – projekcja video Dolne Miasto, Stare 
Miasto, Stocznia Gdańska – akcja artystyczna; 2010 – wystawa in-
dywidualna „Obiekt 1426”, kompleks pofabryczny, Dolne Miasto, 
Gdańsk; 2010 – zbiorowa wystawa ceramiki studentów i dyploman-
tów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Refektarz, Kartuzy; 
2009 – wystawa indywidualna ceramiki artystycznej; Galeria PiTiPa, 
Gdańsk; 2009 – wystawa laureatów Konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii, Zielona Brama, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku; 
2009 – wystawa indywidualna „Echino Idea”, Polska Filharmonia 
Bałtycka, Gdańsk; 2004 – „Młoda Rzeźba Gdańska”, Galeria Rzeźby 
w Gdańsku; 2003 – wystawa indywidualna „Pegaz”, Galeria Stu-
dencka, ASP Gdańsk.
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08 Martyna Borowiecka
(ur. 1989)

Pogięta II  2017

olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. i opisany na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Dyplom zrealizowała w pracowni prof. Adama Wsiołkow-
skiego w 2013 r. Obecnie studentka Środowiskowych Studiów 
Doktoranckich na krakowskiej ASP. Jest uczestniczką wielu wystaw 
zbiorowych w kraju jak i zagranicą. Laureatka stypendiów min. im. 
Sayedy, im. J. Matejki, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, Sty-
pendium Fundacji Grazella. Bierze udział w konkursach malarskich, 
gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. W 2014 roku otrzymała 
Grand Prix – Nagrodę Prezydenta Miasta w konkursie „Przedwiośnie 
37” organizowanym przez BWA w Kielcach oraz w 2015 roku Grand 
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim 
Konkursie Malarskim – „VII Triennale z Martwą Naturą” organizowa-
nym przez BWA w Sieradzu. Wiosną 2015 roku miała miejsce ostat-
nia wystawa indywidualna zatytułowana „Przedplan – przestrzeń 
poza granicami płótna” realizowana w przestrzeni FRESZ Gallery 
w Krakowie. Od 2016 odbywa staż w pracowni Pauliny Ołowskiej. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

Swoje zainteresowania kieruję w stronę malarstwa tradycyjnego, które traktuję jak niekończące 
się źródło inspiracji. Sięgając po znajome malarskie motywy, nie szukam gotowych rozwiązań, 
a każdorazowo poddaje je interpretacjom. Zajmuję się zagadnieniem metaobrazów, poszukując 
ich wpływów we współczesności. Podejmuję się próby interpretacji motywów charakterystycznych 
dla przedstawień w typie trompe – l’oeil. Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie malarstwa okre-
ślam skrótowo jako „Przedplan”. Koncepcja malarska porusza kwestie współistnienia, przenikania 
przestrzeni obrazu z przestrzenią odbiorcy – wyobrażone kontra realne, fizyczne. Swoje realizacje 
opieram na bezpośrednim kontakcie i pracy z martwej natury. Ostatecznie dążę do zatarcia granic 
pomiędzy wyobrażonym a realnym, zawłaszczając przestrzeń odbiorcy / artysty. W moim przypadku 
skończony obraz jest wynikiem wielu tygodni obserwacji. Ważny składnik konstrukcyjny obrazu 
stanowi dla mnie czas. Jego subtelny wpływ na martwą naturę, zmianę obserwowanego obiektu. 
Dlatego można uznać, że moje prace są czymś więcej niż tylko rejestracją jednej tylko migawkowo 
uchwyconej chwili. Stanowią syntezę wielu spojrzeń, sumę wyglądów.

Martyna Borowiecka
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09 Filip Gruszczyński
(ur. 1978)

Innocentiamque  2017

olej, płótno, 100 × 130 cm, sygn. p.d.: 'filippo Vl 2017' 
oraz opisany na odwrocie: 'innocentiamque/filippo Vl 
2017'

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektura 
i Urbanistyka. Dyplom otrzymał w 2004 roku. Od 2010 roku aktywny 
na polskim rynku sztuki. Artysta pełen pasji i pozytywnej energii. In-
spirację do swoich obrazów czerpie z wyobraźni. Autor kilku wystaw 
indywidulanych m.in. w Nadarzyńskim Centrum Kultury, Centrum 
Kultury „Artbem” i KluboGalerii w Warszawie. Jego obrazy znajdują 
się kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w RPA, Niem-
czech, Japonii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii.

Rytmiczne malarstwo 
Obrazy Filipa Gruszczyńskiego są dziełami niezwykle oryginalnymi i  intrygującymi. Choć autor 
tworzy kompozycje figuratywne, to jednak nie w oparciu o rzeczywistość, czy inspiracje wywie-
dzione z fotografii. Gruszczyński z jednej strony przekłada na obraz malarski język ilustracji, z dru-
giej zapożycza budowę formy ze stylistyki art deco w bardzo swojskim wydaniu.  Jego twórczość 
nie jest anachroniczna, choć znacznie bliżej mu do Zofii Stryjeńskiej, niż do aktualnego, niemal 
hiper-realistycznego sposobu obrazowania. Tematyka prac jest czasami nieco frywolna, czasami 
anegdotyczna, a nierzadko też zaczerpnięta z „wielkich” tematów  symbolicznych – mitologicznych, 
biblijnych lub symptomatycznych dla mistrzów malarstwa wieków minionych. Znajdziemy wśród 
nich Wieżę Babel, Sen Jakuba i dynamiczne migawki z corridy. Wszystkie te aspekty malarskiego 
języka Gruszczyńskiego dopełnia wyraźnie  określona plama barwna, komponowana rytmicznie, 
momentami nawet nieco nerwowo, tak jakby podstawową inspiracją twórcy była muzyka. Jest 
zresztą prawdopodobne bo i w tematykę prac dość często wkrada się jazz. Warsztat twórcy to także 
subtelnie umieszczane elementy kolażowe, osadzające stylizowane kompozycje w rzeczywistym tu 
i teraz. Skrawki kolejowych biletów czy  prasowych relacji są zagadką dla spostrzegawczych i puentą 
gry jaką malarz prowadzi z widzem. Gry której zasady są bardzo bogate i szeroko rozciągnięte – od 
historycznych inspiracji poprzez erudycyjną świadomość wielkich poprzedników aż po aktualną  
i współczesną codzienność która wąskim strumieniem sączy się na dekoracyjne płótna artysty. 

Agnieszka Gniotek
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10 Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Światła  2017

olej, płótno, 75 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracow-
ni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki. 
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż 
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka se-
rii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout, 
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany 
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane 
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA, 
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013 
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja 
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga 
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta”, BWA Awangarda, Wrocław; 
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting 
Contest Modessqe”, Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista 
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista 
konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik 
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjal-
ne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych: 
2016 – „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Promocyjna, 
Warszawa; 2016 – „Prywatne Astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk; 
2015 – „Witchcraft” Galeria Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajo-
braz po” Poznańska Galeria Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria 
Pawilon Sztuki, Warszawa; 2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 
2013 – „Tytuł to pułapka”, Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych: 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria Neon, 
Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupowicz, 
Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała; 
2015 – „Artlevel”, Contemporary art center ’17, Kijów; 2015 – „Przez 
Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret Pa-
mięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac 
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013 
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie, 
Galeria MD_S, Wrocław; 2012 – „Witch House Part 999”, LOFT, 
Gdańsk; 2011 – „Artystyczna podróż Hestii”, PGS, Sopot.

Obrazy Łukasza Patelczyka to swoiste poematy o sztuce patrzenia i postrzegania rzeczywistości. 
Czerpią zarówno z malarstwa romantycznego, współczesnej grafiki komercyjnej, jak i dokonań 
grupy Ładnie kontynuującej warsztatowe założenia Richtera. Pozornie mroczna malarska paleta nie-
mal gotyckich pejzaży skontrastowana zostaje z prostymi graficznymi formami rozbijającymi nasze 
wizualne przyzwyczajenia. Całość może przypominać chwyty graficzne stosowane na okładkach 
płyt, czy modnych dizajnerskich T-shirtach, lecz u Patelczyka zabieg ten wykorzystany został raczej 
do intrygującej gry z widzem. Wiele z jego prac pozostawia nas w percepcyjnym „zawieszeniu”. 
To, co zasłonięte walczy o uwagę z tym, co zasłaniające. Początkowa pretensja i chęć obejrzenia 
wykluczonej z percepcji części obrazu ustępuje uwadze skupionej na kontemplacji prostych form 
wyłaniających się z tła. Górski horyzont zostaje zrównoważony przez rytmiczne połączenie bia-
łych linii, elementy graficzne wklejone w formy „naturalne” podbijają całość kompozycji swoją 
sztucznością i współgrają z tym, co wydawało się z pozoru pierwszą materią obrazu. Fragmenty 
niejako wymazane, czy wykluczone z płótna, wykasowane części pejzażu stanowiącej swoisty 
wandalizm kompozycji wprowadzają element transcendentny. Te ingerencje „spoza” kadru kierują 
uwagę ku przestrzeni poza płótnem. Zachęcają do pytań o rolę artysty jako demiurga płóciennej 
rzeczywistości, o nasze przyzwyczajenia w postrzeganiu przestrzeni obrazu. Niekiedy pojawiające 
się w pracach absolwenta Gdańskiej ASP monolityczne białe plamy przywodzą na myśl pierwotne 
formy totemiczne, kosmiczny graniastosłup z „Odysei kosmicznej” Kubricka czy inne przejawy dzie-
dzictwa kultur tradycyjnych wykorzystywane w sztuce już od początku XX wieku. To, co najbardziej 
intrygujące w twórczości młodego artysty, to sposób w jaki proste elementy graficzne ożywiają 
klasycznie rozumiane studium pejzażu. Harmonia przyrody rozbita przez artystyczną wizję malarza, 
odrealnione portrety nocnego nieba czy podwójna perspektywa stosowana wewnątrz jednego 
kadru zwielokrotniają estetyczne wrażenia, jakich doznajemy obcując z twórczością Patelczyka. 

Jakub Wydrzyński, tekst do katalogu wystawy „Wnętrza miasta”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa, luty-marzec 2016
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11 Radosław Sowiak
(ur. 1950)

Sen o Kazimierzu M.  2016

relief, akryl, płyta, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną. Od początku lat 70. 
związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztu-
ki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki 
Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. 
Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, 
samofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 
20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego 
wydawnictwa „Zakaz Zawracania” (1985–1986). Inicjator Instytutu 
Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenha-
dze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Galerii 
Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały 
przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2011 r. zostały zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka 
na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach 
Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. W 2011 r. odbyła się również 
wystawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa 
Galerii Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen 
o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser. Jego prace w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych.
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12 Gossia Zielaskowska
(ur. 1983)

Blue Afterimage Map  2016–17

olej, płótno, 2 × 80 × 80 cm (dyptyk), sygn. na odwrocie

W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pra-
cowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej 
samej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w 2008. Finalistka Biennale „Bielska Jesień 2015” (Galeria 
Bielska BWA) oraz laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego ZADRA (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2017 – 
wystawa malarstwa, Galeria Profil, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 
2014 – „Przestrzeń gestu”, Galeria Fibak, Warszawa; 2010 – „Kobie-
ca intuicja”, Galeria Fibak, Warszawa; 2009 – wystawa malarstwa, 
Galeria Zadra, Warszawa; 2008 – „Myśli uchwycone”, Stary Browar, 
Poznań; 2008 – „Myśli uchwycone”, Galeria Bekos, Poznań. Ponadto 
brała udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule (2012) 
oraz w Targach Sztuki SCOPE w Miami (2012). Uczestniczka wielu 
wystaw zbiorowych, m.in.: Piazza della Repubblica, Urbino, Wło-
chy (2003); The Markt, Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, 
Siena, Włochy (2005); wystawa w ramach VII i VIII edycji konkursu 
AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2008 i 2009); 
Przestrzeń publiczna – Konteksty, Galeria Sztuki Współczesnej PRO-
FIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010); Ground Art, Galeria 
Fibak, Warszawa (2011).

Poprzez malarstwo pragnę opisać zjawisko 
jakim jest dla mnie czas, który dzieje się tu 
i teraz. Obraz jest dla mnie uchwyceniem da-
nego momentu, który rozciągany jest w nie-
skończoność. Staje się jednocześnie historią 
chwili, a także sekundą wieczności. Nierucho-
my zapis ma ujawnić ruch pamięci, skrywa-
nych wspomnień, odniesień oraz skojarzeń. 
Aluzyjność linii, które budują rysunek kon-
kretnych przedmiotów skrywany jest niekiedy 
pod grubą warstwą farby, jakby przygniata 
ich ważność, ale jednocześnie ukazuje, że ich 
całkowite wymazanie nie jest możliwe. 

Gossia Zielaskowska
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13 The Krasnals (Whielki Krasnal)
(rok powstania 2008)

Autoportret  2013

olej, płótno, 46,5 × 33,5 cm, sygn. na odwrocie

Anonimowa grupa artystów krytycznie odnosząca się do aktualnych 
zjawisk w sztuce współczesnej, do politycznej poprawności w sfe-
rze społecznej, politycznej, również w obrębie samej sztuki. Humor 
czasami ciężki do przełknięcia i dwuznaczność nie pozwalająca ści-
śle określić opcji, które popierają, powodują kontrowersje w wielu 
środowiskach. Główne miejsce działalności The Krasnals to ich blogi 
(polski i angielski), gdzie regularnie publikują posty, najczęściej ze 
swoimi obrazami i tekstami komentującymi zjawiska, które ich nur-
tują, fascynują lub wkurzają.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Czułem skurcze twojego przełyku”, Galeria Miejska we Wrocławiu
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14 Agnieszka Korybut-Daszkiewicz
(ur. 1982)

Posiedzenie  2017

olej, płótno, 46 × 61 cm, sygn. na odwrocie 
'A. Korybut-Daszkiewicz'

W 2009 r. ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Obroniła 
dyplom w pracowni grafiki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego, za 
który otrzymała wyróżnienie rektorskie. Ma w swoim dorobku obrazy 
olejne, grafiki oraz plakaty filmowe. Nagrody i wyróżnienia: 2014 – 
nominacja w kategorii Plakat do 7. edycji Nagród Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (za plakat do filmu „Miłość” Sławomira Fabickiego); 
2013 – Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego 
– udział w I etapie konkursu oraz w wystawie. Wystawy zbiorowe: 
2014 – Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, Ogólnopolski Konkurs 
Malarski im. Leona Wyczółkowskiego – wystawa pokonkursowa; 
2008 – Centrum Łowicka w Warszawie, plakat; 2007 – Centre du 
Graphisme w Echirolles (Francja), plakat; 2007 – Galeria Aspekt 
w Warszawie, rysunek; 2007 – Mszczonowski Dom Kultury, rzeźba.

Centrum zainteresowania Agnieszki Korybut-Daszkiewicz 
stanowi człowiek. Inspirują ją zarówno osobiste doświadczenia, 
bezpośrednie otoczenie jak i przypadkowe osoby i sytuacje. 
Często poddaje też reinterpretacji zdjęcia z Internetu, kadry 
filmowe czy też fotografie z prasy. Wszystkie te fragmentaryczne 
wypowiedzi składają się na autorską opowieść o otaczającej ją 
rzeczywistości.
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15 Ryszard Litwiniuk
(ur. 1966)

Driada  2016

drzewo sumak octowiec, polichromowane, szer. 52 cm 
× wys. 26 cm × gł. 26 cm, sygn. gmerkiem i datą

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

Poszukiwania jego własnej formy wyrazu podążają w stronę metafizyki i energii ukrytej wewnątrz 
tworzywa, w którym pracuje. Interesuje go stworzenie własnego języka rzeźby w kontekście sys-
temu pracy oraz własnej metody traktowania materiału. W sferze jego zainteresowań znajduje się 
bryła w całej swej objętości, jej struktura i architektura oraz wewnętrzne molekularne połączenia 
materii. Otwierając wnętrza drzewa czy kamienia uzyskuje przestrzenną formę rzeźb. Tworząc 
odrzuca zbędne narzędzia, eliminuje niepotrzebne detale, narrację i dekoracje których nadmiar 
często przeszkadza. Podporządkowuje swoje dążenia nie do formy końcowej, a do samego procesu 
tworzenia i do materiału, który w danym momencie ma do dyspozycji.

Dzięki powtarzalności i multiplikacji mechanicznych cięć oraz elementów, rzeźby zachowują pier-
wiastki podobieństwa, przy czym każda jest inna, unikatowa, mimo że powstała w ten sam sposób, 
z tego samego materiału. Elementy natury i geometrii zawierające się w jego twórczości rozwija 
równolegle w formie rzeźb, grafik i  instalacji, których wyrazem są cykle: Open Concept – „Meta-
morphoses Empty Spaces”, „Identity” oraz „Infinity”.
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16 Damian Bąk
(ur. 1991)

U fryzjera  2015

olej, płótno, 160 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Damian 
Bąk |U fryzjera |2015'

Absolwent Akademii Sztuki Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
Dyplom z Malarstwa obronił w 2016 roku w pracowni prof. Janu-
sza Matuszewskiego Wcześniej uczęszczał do Liceum Plastycznego 
w Kielcach. Zajmuje się malarstwem olejnym i tatuażem. Wybrane 
wystawy: 2017 – wystawa indywidualna „Obraz oczywiste”, Galeria 
Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Kielce; 2017 – wysta-
wa indywidualna „Obrazy o rzeczywistości”, Pinakoteka, Kraków; 
2016 – wystawa zbiorowa „Skąd? Dokąd?”, Fundacja New Era Art/
Galeria pod Baranami, Kraków; 2016 – VII Ogólnopolska wystawa 
„Najlepsze Dyplomy ASP”, Wielka Zbrojownia, ASP Gdańsk.

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna „Obraz oczywiste”, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom 
Praczki”, Kielce

2016 – VII Ogólnopolska wystawa „Najlepsze Dyplomy ASP”, Wielka Zbrojownia, ASP Gdańsk

(…) Damian Bąk chętnie prowadzi dialog z szeroko pojętą tradycją sztuki figuratywnej, w której 
to ekspresja ręki spaja się z figurą myśli artysty. Chętnie sięga do poetyki „realizmu magicznego”, 
o czym świadczy podwyższona perspektywa, silne, nienaturalne oświetlenie kreowanych przezeń 
postaci (…)

Adam Organisty, W kręgu krakowskiej figuracji metaforycznej, 2017 [fragm.]

Obrazy, które malowałem na początku studiów, były ucieczką od rzeczywistości. Starałem się wtedy 
znaleźć dla siebie pewien rodzaj bezpiecznego miejsca w idyllicznej scenerii. Dziś czuję potrzebę 
starcia się z realiami świata. Moje przeżycia powodują, że muszę zderzyć się z rzeczywistością taką, 
jaką ona jest. To powinien być wysiłek każdego, by umiał stanąć w prawdzie wobec siebie i otacza-
jącej go rzeczywistości. Nie szukam już więcej pomysłów, nie muszę zajmować się wymyślaniem 
atrakcyjnych obrazów, nie muszę wymyślać inspiracji. Wystarczy, że pozostaję w nieprzerwanym 
stanie czujności a obrazy same jawią się w mojej wyobraźni.

Dlatego wierzę, że szczerość i upór artysty dadzą możliwość namalowania takich obrazów, które 
będą wyrazem trudnych do opisania uczuć. Wierzę, że zatrzymają one na zawsze te dziwne emocje, 
prowokujące do zadania sobie podstawowych pytań egzystencjalnych.

Damian Bąk
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17 Grzegorz Klimek
(ur. 1987)

Bez tytułu  2017

technika własna, płótno, 100 × 130 cm, sygn. na 
odwrocie

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

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

Grzegorz Klimek
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18 Juliusz Lewandowski (Martwy)
(ur. 1977)

Autoportret w lecie  2017

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 'Juliusz 
Lewandowski 2017'

Malarz samouk. Jeden z nielicznych malarzy sztuki erotycznej w Pol-
sce. Debiutował jako autor ilustracji do Lautréamontowskich „Pieśni 
Maldorora” i twórczości Markiza de Sade. Ważną częścią jego dorob-
ku malarskiego są wątki autobiograficzne, które stają się pretekstem 
do ukazywania uniwersalnych problemów ludzkiej natury. Obecnie 
w swoich pracach także porusza tematykę społeczną i obyczajo-
wą: maluje m.in. o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wojnie domowej 
w Hiszpanii czy Republice Weimarskiej. W charakterystyczny dla 
siebie sposób komentuje również aktualną sytuację Polski. Oprócz 
wielopostaciowych scen rodzajowych maluje kameralne portrety 
z martwymi naturami, które często stanowią klucz interpretacyjny 
do anegdoty zawartej w obrazie. Główną inspiracją jest dla niego 
tradycja malarstwa figuratywnego XX w. – ekspresjonizm, Nowa 
Rzeczowość, kubizm i malarstwo rosyjskie.

Juliusz Lewandowski przywołuje ciemną i romantyczną przeszłość, którą mógłby rozpoznać Chri-
stopher Isherwood. Jego prace, przywodzące na myśl twórczość niemieckich malarzy – Otto Dixa, 
George Grosza i Maxa Beckmanna są erotyczne, przedstawiają też niepokojący obraz społeczeń-
stwa. Wygląda to jak odkrycie skarbnicy dzieł sztuki, które nie zostały zniszczone przez nazistów.

Christopher Harrity, magazyn Advocate, 10 lutego 2017 (tłum. J.L)

Moim zdaniem jego prace pokazują surową i często niewygodną rzeczywistość ludzkiego pożąda-
nia. Te prace konfrontują się z odbiorcami – a przynajmniej konfrontują mnie osobiście z prawdą, 
że to co najbardziej zwierzęce i żarłoczne u mężczyzn, nie jest haniebne lub wstydliwe, chociaż 
ludzie najczęściej zaprzeczają swojej zwierzęcej naturze i  odrzucają wszystko, co jawnie seksualne.

Wyraźna troska w eleganckim ujęciu niewygodnego tematu utrudnia widzom odczuwanie niechęci 
w stosunku do ukazywanych tematów. Jest to ważny aspekt tej twórczości, ponieważ uważam to 
za zdrowy punkt widzenia korzystny dla ogółu, i może zaproponować nową perspektywę osobom, 
które w większości okoliczności odwróciłyby uwagę, ale w przypadku tych obrazów, prawdopo-
dobnie nie zrobią tego (…)

Chociaż prace Lewandowskiego są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka jako jego własna i orygi-
nalna twórczość, widoczny jest tu związek malarzami takimi jak Max Beckmann i innymi z tego 
okresu, co tworzy dodatkowy kontekst dla tych, którzy go rozpoznają (…) – podkreśla to podo-
bieństwo naszych czasów i zbliżającego się fatum – zagłady mającej miejsce w czasach Republiki 
Weimarskiej. I to także jest rzecz, nad którą warto się zastanowić – co się stanie, jeżeli świat się nie 
zmieni. To poczucie zbliżającej się katastrofy i zbliżającej się śmierci jest wciąż obecne w erotycznych 
obrazach Lewandowskiego, jest to nieuniknione, to integralna część jego twórczości, czy jest to 
jego świadomą intencją, czy też nie.

Josef Foshee, amerykański ilustrator i przyjaciel artysty, 2017 (tłum. J.L)
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19 Monika Wyłoga
(ur. 1986)

Portal  2017

akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d.: 'M. Wyłoga 2017'

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi, na wydziale Druku i Tkaniny. Dyplom z Malarstwa obro-
niła w pracowni prof. Marka Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuję się 
głównie malarstwem akrylowym i ilustracją. Monika Wyłoga porusza 
się w estetyce popu, kiczu i kampu. Postacie w jej przedstawieniach 
są wyretuszowane i piękne jak pin up girls czy bohaterowie amery-
kańskich reklam z lat 60. Warstwa wizualna jest jednak myląca, bo 
treści, które przedstawia są często mroczne, dziwne i niepokojące. 
W jej obrazach przeplatają się przedstawienia zwierząt, dzieci, pięk-
nych ludzi, nieskończony kosmos i brokat. Poza malarstwem zajmu-
je się także ilustracją i projektowaniem plakatów. Artystka obecnie 
mieszka i pracuje w Marakeszu. Wybrane wystawy indywidualne: 
2015 – „Zabawa”, Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Ka-
szubska, Wejherowo; 2014 – „Faux Pas”, Lolas cupcakes, Warszawa; 
2013 – „Moja wystawa-ilustracje”, Galeria Sztuki Jadwiga Bocho-
-Kokot, Zielona Góra; 2013 – „Bogowie” Łódź Design Festival, Łódź; 
2012 – „Każdy z nas jest barwnym motylem pośród roju pszczół”, 
wystawa w ramach Fashion Week Poland, Łódź. Wybrane wystawy 
zbiorowe: 2015 – „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, wystawa po-
konkursowa, gmach Sejmu RP, Warszawa; 2015- „Zabawa”, Centrum 
Sztuki Galeria El, Elbląg; 2012 – „Trupiciele i Trupiki/Rozwiesiłem te 
włosy aby wyschły”, Centrum Promocji Młodych, Częstochowa; 2012 
– „Dwie ściany” – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok.
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20 Natalia Karasińska
(ur. 1987)

Z cyklu „Kompozycje Liniowe” – „Sopot”  2017

technika własna (akryl, pozłotnictwo), płótno, 
100 × 150 cm, sygn. l.g.: 'NK' oraz na odwrocie: 'NK 
NKarasińska'

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu. Dyplom w Pracowni Malarstwa u Prof. Stanisława 
Kortyki. Specjalizacja z Malarstwa w Architekturze i Urbanistyki 
oraz Aneks z Grafiki warsztatowej (w Pracowni Sitodruku). W la-
tach 2011/2012 – była stypendystką Rektora ASP we Wrocławiu. 
Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2016 – „Zoom na Szczecin – Punkty 
Widzenia”, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin; 2014 
– Indywidualna wystawa malarstwa, Back Door Gallery, Katowice; 
2013 – Zbiorowa wystawa „Grubymi nićmi szyte”, Pałac Potulickich, 
Pruszków; 2013 – Zbiorowa wystawa „Breslau-Florencja” jubileusz 
25-lecia allerArt w Bludenz, Austria; 2013 – Zbiorowa wystawa, 
Galeria DNA, Sky Tower, Wrocław; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. 
Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, 
Muzeum Regionalne, Jawor; 2012 – Laureatka 22.Ogolnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Galeria BWA, 
Legnica; 2012 – Indywidualna wystawa Malarstwa „KOMPOZYCJE 
LINIOWE”, PKZ, Dabrowa Górnicza; 2012 – Nominacja do II Prze-
glądu Młodej Sztuki „ŚWIEŻA KREW”, Galeria Socato, Wrocław; 
2012 – 7th International Trennial of Graphic „ART BITOLA 2012”, 
Macedonia; 2012 – „DYPLOMY 2012”, „Kompozycje liniowe: ślady, 
tropy, znaki”, BWA Awangarda, Wrocław; 2012 – Zbiorowa wystawa 
„SZTUKA POD LUPE”, Festiwal „Mironalia”, Galeria Filtry, Warsza-
wa; 2012 – Zbiorowa wystawa „BLISKOZNACZNIE”, ASP Gdańsk; 
2012 – Indywidualna wystawa Grafiki „PODAZAJAC ZA PUNKTEM”, 
Galeria g.44A, Katowice; 2011 – Wystawa zbiorowa „KREATYWNY 
WROCŁAW” Galeria Dominikańska, Wrocław.

Płótno jest opowieścią mojego kilkudniowego pobytu nad 
polskim morzem, a dokładniej w Trójmieście i przedstawia Sopot. 
Wykorzystany w metodzie pozłotnictwa szlagmetal żółte złoto 
w płatkach, symbolizuje piaszczyste i wypełnione promieniami 
ciepłego słońca plaże wybrzeża Bałtyckiego. Odcienie fioletu 
i błękitne tony skąpane w głębi ultramaryny, odzwierciedlają 
dynamiczne fale. Złote ślady, punkty migoczące w burzliwej 
morskiej bryzie, to nic innego jak znane molo w Sopocie. 

Obraz jest swoistą pocztówka – wspomnieniem z wakacji.
Natalia Karasińska
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21 Magdalena Pela
(ur. 1989)

Bez tytułu z cyklu „Plaża”  2017

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Magdalena 
|Pela |zcyklu „Plaża” |2017 r.'

Od 2016 roku studentka Międzywydziałowych Środowiskowych 
Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Ukończyła Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku w 2015 roku (dyplom 
w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, aneks ze sztuki włókna 
pod kierunkiem prof. Aleksandra Widyńskiego). Absolwentka kultu-
roznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. 
Laureatka VII Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów Aka-
demii Sztuk Pięknych 2015 (Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska) 
oraz 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 
2015 (Nagroda Pisma FORMAT i Galerii Miejskiej BWA w Bydgosz-
czy). Finalistka V Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuki Młodych Świeża 
krew 2015; konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 
2015 oraz Granic Malarstwa z cyklu Granice Sztuki 2014. Stypendyst-
ka Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (2015). W 2015 roku 
otrzymała Nagrodę Specjalną Rektora ASP w Gdańsku. W 2016 roku 
nominowana do Nagrody Głównej za najlepszą pracę w ramach 13 
Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. W 2016 roku Muzeum Narodowe w Gdań-
sku nabyło do swojej kolekcji obraz z dyplomowego cyklu all-over. 
Prace wystawiała na zbiorowych i indywidualnych wystawach między 
innymi w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Legnicy, Sopocie, Gdyni, 
Łodzi, Rumunii, USA. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

Żyjemy w czasach nadmiaru. Przesytu informa-
cją, przedmiotami, bodźcami. Wszystkiego jest 
„nadto” i podobno wszystko już było. Żyjemy 
w czasach PO – ponowoczesnych, po moder-
nizmie. Czasach płynnych i w pędzie. Żyjemy 
w tłumie, w masie, w zjawisku „pełności”. Jak 
pisał Jose Ortega Y Gasset: „miasta pełne są lu-
dzi. Domy pełne są mieszkańców. Hotele pełne 
są gości. Pociągi pełne są podróżnych. (…) Plaże 
pełne są zażywających kąpieli. To, co kiedyś nie 
stanowiło żadnego problemu, a mianowicie: 
znalezienie miejsca, obecnie zaczyna być po-
wodem niekończących się kłopotów” [Ortega Y 
Gasset J., Zjawisko aglomeracji [w:] Bunt mas, 
Replika, Zakrzewo 2016, s. 8–9]. Każdego dnia 
towarzyszy nam banalność powtarzalnych czyn-
ności, zwykła codzienność złożona z ogromu 
małych, pilnych spraw. Każdy z nas jest swoim 
własnym wszechświatem, które tworzą nasze 
intymne commonplace books – księgi pełne 
zapisków, słów, znaków. Interesuje mnie temat 
zbiorowości w mikroskali, na zasadzie przybli-
żenia. Skupiam się na konkretnych miejscach 
i tworzących je tłumach. Z masy wędrujących 
ludzi wychwytuję tych, których pragnę zapisać 
na nowo alfabetem znaków. Moim celem nie 
jest identyfikacja konkretnych osób, kreacja por-
tretów, tylko wyczucie charakteru miejsca. Sku-
pienie się na danej zbiorowości, przetrawienie 
jej znaczeń i ich zapis na nowo. Sprowadzenie 
występujących w tłumie form do uproszczonych 
znaków, cieni, zlewających się w masę jedynie 
zarysów postaci. Cykl „Plaża” jest rozwinięciem 
i kontynuacją projektu all-over. Stanowi kolejny 
krok w myśleniu nad masą i posługiwaniu się 
tytułową malarską zasadą. Jest kolejną próbą 
ogarnięcia nadmiaru. Diagnozą świata w cza-
sach PO.

Magdalena Pela
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22 Paulina Sanecka
(ur. 1985)

Odpoczynek  2017

akryl, płótno, 120 × 140 cm, sygn. na odwrocie: 'Paulina 
Sanecka |„Odpoczynek” |(Rest) |2017'

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Studiowała malarstwo 
w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza oraz multimedia w pra-
cowni prof. nadzw. Wojciecha Pukocza. Zanim podjęła naukę na 
wrocławskiej ASP studiowała także Ochronę Środowiska w Instytucie 
Biologii Roślin na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzy-
skała dyplom magisterski. Uczestniczka wielu wystaw w Polsce i za 
granicą. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa indywidualna „Bioto-
py”, Formaty, Wrocław; 2015 – wystawa indywidualna „Biocenozy”, 
Galeria Sztuki MD_S, Wrocław.

Bazując na doświadczeniach z zakresu malarstwa oraz 
nauk przyrodniczych w swoich pracach porusza kwestię 
godności człowieka oraz jego roli i postaw w kontekście 
skomercjalizowanego świata oraz zjawisk natury. Odchodzi 
o wypracowanej na przestrzeni lat idei antropocentryzmu na 
rzecz biocentryzmu, w którym człowiek zostaje zdegradowany 
do roli równorzędnej z innymi organizmami. Obnaża ludzkie 
ułomności, żądze oraz instynkty, które ujawniają się w obliczu 
zagrożenia. Bohaterami jej prac są najczęściej kobiety, 
w tym w także sama artystka ukazane w codziennych lub 
zaimprowizowanych sytuacjach, gdzie dochodzi do konfrontacji 
między wystudiowanym humanizmem a ukrywanymi popędami.
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23 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Sofia  2017

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

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

Malarstwo dojrzewało we mnie długo. Gromadziłam w du-
szy obrazy ludzi, sytuacje emocjonalne, nastroje. Budowa-
łam prywatne archiwum symboli, będących dla mnie dro-
gowskazami i kamieniami milowymi w rozwoju duchowym. 
Z czasem symbole zaczęły przybierać konkretne kształty. 
Pojawiły się twarze, twarze kobiet, będące emanacją mojej 
wewnętrznej siły. Potrzeba dzielenia się tymi wizjami stawała 
się coraz silniejsza, zaczęłam więc szukać sposobu na zwi-
zualizowanie swoich przemyśleń. Początkowo jako medium 
wybrałam fotografię. Interesowało mnie odnajdowanie 
w twarzach napotkanych kobiet śladów emocji i stanów 
duchowych, które obserwowałam już wcześniej. Starałam 
się dopasować obrazy do swoich artystycznych wizji. Szybko 
zrozumiałam, że bardziej od rejestrowania realnego świata 
interesuje mnie niczym nieskrępowane, wolne od wszelkich 
kompromisów kreowanie własnego, intymnego uniwersum. 
Tak zrodził się świat „moich” kobiet. Zaczęły powstawać 
portrety, pełne ulotnej symboliki i metafor, które są dla mnie 
kluczem do zrozumienia zawartego w nich przesłania. Ko-

biety z moich obrazów przedstawiam na ogół w kluczowym 
dla nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub 
za chwilę się to stanie. Jest to magiczny moment, chwila 
kiedy zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje 
mieć znaczenie. Jest w tym coś z buddyjskiego „tu i teraz”. 
Fascynuje mnie moment decyzji, punkt, za którym wszystko 
jest już inne. Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej na-
tury. Prowadzę widza poprzez subtelne meandry kobiecego 
umysłu, pełne niedopowiedzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk 
miesza się tam z nadzieją, zimne wyrachowanie z żarem 
uczucia. Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace mają 
skłonić do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie 
pragnienia ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która 
kiedyś została wybrana. Od początku mojej drogi malar-
skiej wybrałam technikę tempery jajecznej. Jest to świadomy 
zabieg formalny. Pracochłonna i żmudna budowa obrazu 
– tysiące drobnych pociągnięć pędzelka czasami o średnicy 
milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną 
refleksję. Nie interesują mnie „krótkie formy”. Maluję powie-
ści, gdzie kartka po kartce zapisuję swoje stany emocjonalne. 
Kolejne warstwy pigmentu zawierają „fizyczny” kod mojego 
życia, czasu spędzonego przy pracy. To także pewna tajem-
nica, którą zaklinam w każdej pracy. Malarstwo wykonane 
egg temperą jest kapryśne, pełne pułapek technicznych. To 
kolejna jego cecha, która odpowiada fizycznie psycholo-
gicznemu profilowi portretowanych kobiet. Egg Tempera 
(tempera jajeczna) jest jedną z najstarszych metod utrwa-
lania obrazu. Sama przygotowuję emulsję, w której zgodnie 
z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka, 
dodaję do niej sypkie pigmenty, nie kupuję gotowych farb, 
jakość przygotowanej własnoręcznie tempery jest nieporów-
nywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie 
miękką szmatką to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego 
też nie werniksuję swoich prac, tempera którą stosuję nie 
wymaga tego. Temperą maluje się poprzez kreskowanie, nie-
osiągalne są tutaj łagodne przejścia tonalne jak np. w oleju. 
Uważam, że obrazy malowane temperą są jedyna w swoim 
rodzaju. Pozornie delikatne i ulotne w praktyce są niemal 
wieczne. Znoszą upływ czasu znacznie lepiej niż powszech-
nie stosowane farby olejne czy akryle. Obecnie podkłady na 
których maluję wykonywane są ręcznie, specjalnie na moje 
zamówienie, grunt przygotowywany jest również ręcznie 
specjalnie pod temperę, aby zapewnić trwałość i piękno 
moim pracom. 

Katarzyna Kołtan
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24 Marlena Lenart
(ur. 1984)

Przestrzeń algorytmiczna III  2015

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

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

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa, 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Po-
morskich, Szczecin

2016 – wystawa zbiorowa “All the world’s futures”, Galeria Kobro, ASP Łódź

2016 – wystawa indywidualna „Marlena Lenart. Malarstwo”, Galeria To Tu, Rzeszów

2015 – wystawa indywidualna „Marlena Lenart. Malarstwo”, Galeria Bank & DM, Głowno

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

Marlena Lenart
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25 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Poranek  2017

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

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

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimali-
styczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Mę-
czy mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że 
ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować 
i uprościć. 

W sposób naturalny dokonuje się to w mojej 
głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest 
czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda 
w moich pracach, jest uspokojony, nie ma w nim 
wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który 
nas otacza. Taką specyficzną atmosferę zawie-
szenia mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię 
je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele na-
iwności, którą jemu udało się jednak przekuć w 
atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem kla-
sycznym, to znaczy pochylam się nad kompozy-
cją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam 
złotego podziału i staram się panować nad ele-
mentami obrazu, żeby był rzetelny. Świat, który 
przedstawiam jest w pewnym stopniu wyima-
ginowany, nie do końca są to konkretne miej-
sca. I choć korzystam również z pomocy takich 
mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, 
nie dopuszczam do tego, aby maszyna wyręcza 
mnie w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bez-
refleksyjne przenoszenie na płótno zdjęć prze-
filtrowanych przez Photoshop. Sam fragmenty 
rzeczywistości zbieram jak puzzle po to, aby 
później je przetwarzać.

Tomasz Kołodziejczyk
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26 Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum LXXXI  2017

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

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego 
im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowany 
był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2017 – „Variety”, 
Galeria Gruning, Kraków; 2017 – „LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/
Piotr Pasiewicz w Galerie Nielaba, Bern; 2016 – „7 young painters” 
w Gallery Katarzyna Napiorkowska, Bruksela; 2016 – Wystawa fina-
listów konkursu malarskiego Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie w Gale-
rii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015 – Wystawa finalistów konkursu 
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny 
Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – Wystawa finalistów 25. Ogólno-
polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2015, Galeria 
Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 – Wystawa finalistów ogólnopol-
skiego konkursu malarskiego im. Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP 
Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa Najlepsze dyplomy 
2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFESORA 
ADAMA W., Galeria STALOWA, Zamość; 2015 – Wystawa finalistów 
Konkursu na DZIEŁO, Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 2015 – Z PRA-
COWNI PROFESORA ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
Kraków; 2014/2015 – Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
MNiSW, Warszawa; 2014 – Wystawa finalistów konkursu o Grand 
Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galerii Sztuki Katarzyny Napiór-
kowskiej, Warszawa; 2013 – WYRÓŻNIENI, Centrum Wystawowo 
– Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków.

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

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

MMJNK  2017

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

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

(…) Problematyka ruchu stanowi tylko część tego co mnie nurtuje, a bierze się to z mojej fascynacji 
obserwowania przekształcania się ciała ludzkiego, zabawy z formą i napinania jej do granic moż-
liwości. Wywarcie wrażenia poruszenia „rzeźbiarskiej” materii, którą stosuję nie jest łatwym zada-
niem. Analizuję ruch jakby składał się z pojedynczych stop-klatek, gdzie jedna pozycja przeobraża 
się w inną i tak bez końca (niczym w sekwencjach Muybridgea). Dostrzegam figury pokonujące 
opór własnych mięśni, siły grawitacji i przenikające się  z przestrzenią. Fascynuje mnie zacieranie 
się czytelności ciała i jego fizycznych ograniczeń. Cielesność zostaje zdeformowana, przetworzona 
w rzeźbiarską formę, która jednakże intuicyjnie naprowadza nas na realność w odbiorze wykony-
wanej czynności.

(…) Uwielbiam kolor i fakturę starego metalu, jak w rzeźbach i grafikach Eduardo Chillidy, po-
budzają one wyobraźnie i myślę o nich jak o fragmentach ludzkiego ciała. Bawią mnie rysunki 
„Konstrukcji trzech kobiet” Picassa i jego prace z lat 30. Głównym źródłem inspiracji pozostaje dla 
mnie fotografia. Jest ona jednak bardziej impulsem do działania niż główną bazą na podstawie, 
której zostanie namalowany obraz. 

(…) Moje obrazy i grafiki są efektem wielu działań, podzielonych zasadniczo na kilka etapów. 
Fundamentem każdej pracy są oczywiście rysunki. W tym czasie postać ulega ciągłym przekształce-

niom i nierzadko zmienia się wcześniejsza koncepcja. Przy 
pracy często wspomagam się szarą plasteliną, dzięki czemu 
modelowane formy są dla mnie bardziej czytelne. Jest to 
najbardziej twórczy i najprzyjemniejszy etap pracy nad 
obrazem, zdaję się wtedy na wyczucie i intuicję artystycz-
ną – podejmuję decyzję i odrzucam to co złe. Dokładnie 
wykańczam każdy obraz, wynika to z mojego technicznego 
podejścia do pracy. Nie lubię niedociągnięć i zabrudzeń. 

(…) Korzystam z farb akrylowych ze względu na dobre 
krycie i ich charakterystyczną właściwość – szybki czas 
schnięcia (nie lubię czekać na nałożenie kolejnej warstwy 
do tego stopnia, że używam małej suszarki). Ważne jest 
dla mnie zróżnicowanie powierzchni i stąd częste stoso-
wanie piasku, ziemi, wełny do stworzenia faktury formy. 
Dzięki temu postaci umieszczone w odrealnionej przestrze-
ni, stają się bardziej namacalne. Dbam jednak o to, by 
w moich pracach była odczuwalna równowaga pomiędzy 
tłem a figurą.
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28 Alicja Jaworska
(ur. 1991)

Bezmiar  2015

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

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta. 
Studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby na kierunku malarstwo, ukoń-
czone dyplomem w pracowni prof. Łukasza Huculaka w 2016 roku. 
Finalistka i laureatka Nagrody Publiczności VI Przeglądu Młodej Sztuki 
„Świeża Krew”. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Ważniejsze wy-
stawy i osiągnięcia: 2016 – Nagroda Publiczności podczas VI PMS 
„Świeża Krew”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław; 2016 – Wystawa 
Konkursowa „Rysować Naturalnie”; 2016 – Wystawa Konkursowa 10 
Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 
2016 – „ABRACADABRA”, Galeria OP, Głuchołazy; 2015 – Wysta-
wa Konkursowa IIISBMFR; 2015 – „Promieniowanie tła”, Galeria Za 
Szkłem, ASP Wrocław

WYSTAWIANY:

2016 – 6. edycja Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław  
(obraz wyróżniony Nagrodą Publiczności)

Obraz „Bezmiar” należy do cyklu dyplomowego artystki z 2016 roku. Jaworska w swojej twórczości 
balansuje na granicy abstrakcji i figuracji. Po dłuższym przyjrzeniu się spod subtelnych plam koloru 
wyłania się zarys górskiego pejzażu. Perfekcyjne opanowanie techniki i umiejętne jej wykorzystanie 
służą artystce do budowania atmosfery ciszy i spokoju.
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29 Joanna Pałys
(ur. 1981)

Element modernistyczny. Kadr 21  2016

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

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

Obraz „Element Modernistyczny – Kadr 21” należy do najnowszego cyklu obrazów, który jest re-
zultatem czteroletniego pobytu artystki w Indiach. Wśród wielu egzotycznych rozwiązań, Joanna 
Pałys odnalazła tam bliski swojej estetyce modernizm. Jak mówi sama artystka: „Gdy na świecie 
królował modernizm, Indie były krajem, który niedawno odzyskał niepodległość i miał ambicje 
stworzenia nowoczesnego państwa. Ściągano tam światowej sławy architektów, między innymi 
Le Corbusiera, który wywarł ogromny wpływ na późniejsze budownictwo. To właśnie dzięki nie-
mu zainteresowałam się indyjskim modernizmem”. Europejskie wyobrażenie o formie indyjskiej 
architektury zdecydowanie odbiega od tego, co możemy zobaczyć na obrazach Pałys. „Zadaniem 
budownictwa w Indiach jest chłodzenie. Wymaga to gry światłem i cieniem. Światło padające na 
powierzchnie ścian trzeba tak sprytnie załamać, aby stworzyć jak największe strefy cienia i zatrzymać 
na zewnątrz piekielny żar, który przez większość roku leje się z nieba. Tak powstają monumentalne, 
użyteczne bryły, niczym nowoczesne rzeźby.” Wspomniane ostre światło, dynamiczne kompozycje, 
zdecydowanie cieplejsza tonacja to elementy, które odnaleźć można w „indyjskim” cyklu artystki.
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30 Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura intymna
olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. p.d. 'MKG'

Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akade-
mię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa 
prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach 
w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywat-
nych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym 
konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w skład 
jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum, New York. W 2015 
ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universitat der Kunste 
w Berlinie.

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można umieścić w grupie realizacji o charakte-
rze neofiguratywnym, gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to jednak malarstwo 
w bezpośredni sposób odnoszące nas do rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. 
Bowiem przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są różnorodnym zabiegom stylistycznym, 
takim jak deformacja, syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest tu 
do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesie-
nia, swoistym znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało artystycznej 
ingerencji malarki. Sposób malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi 
intuicyjnie odnosi nas do twórczości Teresy Pągowskiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne 
są we wcześniejszych obrazach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie artystka rozwija już indywidualny, 
bardziej dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze współistniejące 
ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę. Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane 
na tle bliżej nieokreślonej przestrzeni, niedopowiedzianego kontekstu. Całość niezwykle subtelna, 
jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji. 

Kama Wróbel
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31 Krzysztof Piętka
(ur. 1990)

Wyspa  2016

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

Absolwent ASP w Katowicach, kierunek Malarstwo w pracowni 
prof. Andrzeja Tobisa. W 2015 roku został finalistą ogólnopolskiego 
konkursu malarskiego im Wojciecha Fangora; w 2016 roku otrzy-
mał Grand Prix ogólnopolskiego konkursu Ale Sztuka! Młode Polskie 
Malarstwo; w 2017 roku został finalistą konkursów Nowy Obraz/
Nowe Spojrzenie oraz Bielskiej Jesień 2017. Wybrane wystawy: 2017 
– „NO PROBLEM”, Galeria Potencja, Kraków; 2017 – „XY”, Centre for 
Modern and Contemporart Arts, Debrecen; 2017 – wystawa kon-
kursowa „Nowy obraz/Nowe Spojrzenie”, Galeria Miejska Arsenał, 
Poznań/Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski; 2015 – „Palec 
w oku”, Galeria Działań, Warszawa; 2015 – „Wszystkie drogi wycho-
dzą bokiem”, Rondo Sztuki, Katowice; 2015 – „Zły znak”, Galeria 
Pojedyncza, Centrum Kultury, Katowice.

Głównym elementem łączącym wszystkie moje działania jest obserwacja, która wykształciła się 
poprzez specyficzną zamkniętą przestrzeń, w której się wychowywałem. Mieszkam na terenie 
zalewowym, który z jednej strony otoczony jest starorzeczem a z drugiej strony Wisłą. Podczas 
powodzi teren ten zamienia się w wyspę. Jako kilkuletnie dziecko byłem przekonany, że nie istnieje 
nic poza tym terenem. Ulica Do Koła przy której mieszkam bardzo często znajdowała się pod wodą 
i nie była zaznaczana na mapach, była ulicą widmo. Postanowiłem okrążyć rzekę Wisłę, która przez 
pierwsze lata była dla mnie granicą świata. Wyprawę realizowałem etapami (2015–2017). Podczas 
Wyprawy badałem zależności i powiązania między różnymi zjawiskami występującymi w terenie 
jak również tymi, które istnieją we mnie.

Krzysztof Piętka
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32 Katarzyna Gołębiowska
(ur. 1982)

08.03  2017

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 
'Katarzyna Gołębiowska 2017 r.'

Artystka i historyk sztuki. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
wnętrz. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obroniła dy-
plom w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. Gieragi (aneks w Pra-
cowni Fotografii prof. L. Bartoszko). Ukończyła również studia z za-
kresu Historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplo-
mowe z Architektury wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania. 
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 
2007/2008. W roku 2008 przebywała na stypendium w Accademia 
Albertina delle Belle Arti w Turynie. W latach była 2009–2013 asy-
stentką w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wybrane wystawy w Polsce i za 
granicą: 2016 – indywidualna wystawa malarstwa „Pejzaże czaso-
we”, Galeria ELart, Łódź; 2016 – indywidualna wystawa malarstwa 
„Czasoprzestrzenie”, Galeria Nowa, Łódź; 2015 – Drugi Niezależny 
Salon Łódzkich Młodych Twórców, Centralne Muzeum Włókiennic-
twa, Łódź; 2015 – wystawa zbiorowa „Kontynuacja”, Ośrodek Dzia-
łań Artystycznych, Piotrków Trybunalski; 2014 – wystawa zbiorowa, 
Muzeum Miasta Łodzi, Łódź; 2010 – wystawa zbiorowa, Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź; 2010 – wystawa indywidualna, Nhasan Studio, 
Hanoi; 2009 – wystawa zbiorowa, Accademia Albertina delle Belle 
Arti, Turyn; 2008 – wystawa zbiorowa, Happen Studio, Berlin; 2005 
– wystawa zbiorowa, Galeria Chimera Miejska, Łódź.

Malarstwo Katarzyny Gołębiowskiej przemawia 
kolorem. Ułożone horyzontalnie plamy barwne 
łagodnie przechodzą jedna w drugą, a oszczęd-
ność środków daje niemal ascetycznie wraże-
nie. Dzięki temu artystka pozwala na wywołanie 
więzi między obrazem i widzem, zbudowanie 
szczególnej relacji, której szukać należy w sferze 
duchowej, stanie bliskim kontemplacji. Odwo-
łuje się do mało eksponowanych w dzisiejszym 
świecie wartości, a jej bardzo subtelne prace da-
lekie są od obrazów zaangażowanych społecz-
nie, oddających dynamikę współczesnego życia, 
kruchość współczesnych relacji i ich zmienność. 

Uwrażliwienie na narzędzia malarstwa i kolor 
jako główny język wypowiedzi sytuuje to malar-
stwo w obszarze abstrakcji, choć horyzontalne 
rozłożenie barw wywołuje sugestię pejzażu. In-
tuicję tą potwierdzają tytuły obrazów – godziny 
– którym podporządkowane są zestawienia barw 
odpowiadające kolorystyce i natężeniu światła 
o konkretnej porze dnia lub nocy. W przypadku 
malarstwa Gołębiowskiej nie ma konieczności 
stawiania pytania o to w jakim stopniu mieści 
się ono w abstrakcji, ponieważ artystce bliskie 
jest  myślenie o dotarciu w sztuce do języka, któ-
rym można wyrazić niematerialne i uniwersalne 
aspekty rzeczywistości – w jej przypadku jest to 
język malarstwa (...). 

dr Karolina Jabłońska, „Subtelność materii” (fragm.)
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33 Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Krzesła  2016

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie: 'Wiktor 
Jackowski 2016'

W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, bro-
niąc dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wy-
dziale Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu 
Socrates-Erasmus w l’École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał 
prace malarskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 
2013–2015 mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu ani-
mowanego Loving Vincent. W 2016 r. przeprowadził sie do Aten, aby 
nadzorować greckie studio tejże produkcji. Wystawy indywidualne: 
2016 – „Wszystko co w mojej niemocy”, Galeria Żak; 2013 – „Ob-
razy z labiryntu”, Muzeum Henryka Sienkiewicza, Oblęgork (oddział 
Muzeum Narodowego w Kielcach); 2012 – „Zapalanie błędnika”, 
Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 – „Błędnik”, Fundacja Promocji 
Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011 – „Klimaty”, Muzeum Historii 
Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom Środowisk Twórczych, Kielce. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – wystawa pokonkursowa Ale 
Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW Solway, Kraków; 2015 – 
30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe, Galeria Miejska Arsenał, 
Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Museu Nogueira de Silva, Braga 
(Portugalia); 2012 – 22. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013 – „Przedwiośnie 36”, BWA, 
Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA, Kielce; 2011 – Targi Sztuki 
Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).
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34

W malarstwie poszukuję formy dla obrazów istniejących w permanentnie przejściowej fazie, po-
między tym, co widzimy a tym, co czujemy i myślimy. Staram się malować tak, aby uwypuklić nie-
jednoznaczność przedstawianych sytuacji do granic możliwości. Granice te wyznacza umiejętność 
rozpoznania sytuacji lub przedmiotu. To one są kluczowe dla nawiązania relacji pomiędzy obrazem 
a odbiorcą. Są śladami „znanego”, za którymi podążając, możemy zatracić się w obrazie. W zamian, 
w drodze jego interpretacji, być może odnaleźć cząstkę siebie, własnych wspomnień i przeżyć.

Cykl 03:00
Zdecydowałam się stworzyć ten cykl, ponieważ tytułową godzinę cechuje niezwykła aura. Jest to 
godzina całkowitego wyciszenia miast. Ruch uliczny ustaje, większość z nas już śpi lub zasypia. Tylko 
gdzieniegdzie nadal rozgrywają się ludzkie historie, które nie chcą bądź nie potrafią się zakończyć. 
Są to historie smutne lub pełne euforii.

03:00 to czas uśpienia umysłu lub wypatrzenia jego działania, rzeczywistość jest wtedy jakby za-
woalowana, noc dodaje jej intymnego charakteru. Ciemność wtedy często spotyka się z wątłym 
światłem lamp, co może tworzyć obraz zarówno pełen uroku, jak i niepokoju.

Justyna Jędrzejowska

Justyna Jędrzejowska
(ur. 1986)

03:00 _2_  2017

akryl, olej, brokat, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie: 'J.E, 2017, 03:00 _2_'

Absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej katowickiego ASP, 
studia ukończyła w 2013 r. pracą dyplomową pt. „Obrazy pod po-
wiekami”. W tym samym roku wzięła udział w wystawie Najlepsze 
Dyplomy 2013 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W 2014 r. otrzymała 
wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim promującym absol-
wentów uczelni artystycznych PROMOCJE 2014. W 2015 została 
finalistką konkursu Franciszki Eibisch, w którym również otrzymała 
wyróżnienie honorowe.
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Prezentacja obrazu  
w formie video



35 Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 71  2017

akryl, płótno, 120 × 160 cm, opisany na odwrocie

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

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

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

Ludzi trzeba uświadomić, że malowanie abstrak-
cji jest bardzo trudne. Że trzeba mieć pomysł na 
strukturę obrazu, że potrzeba czasu na opano-
wanie techniki. Ja bardzo długo się przygotowa-
łem do abstrakcji. Eksperymentowałem z narzę-
dziami, najpierw różnymi pędzlami i szczotkami. 
W Hali Mirowskiej kupowałem różne szczotki 
do zamiatania w poszukiwaniu optymalnego 
włosia. Próbowałem łączyć kilka pędzli, dopie-
ro potem przeszedłem na szpachle budowlane. 
W ogóle w sklepach budowlanych bywam te-
raz regularnie. Potrzebuję na przykład dużych 
pojemników na farbę, wiader i misek różnego 
rodzaju. W tym malarstwie potrzebne są wielkie 
ilości farby, np. 5 litrów, a ponieważ kolory, na 
których mi zależy są osiągalne tylko dzięki far-
bom najwyższej światowej jakości, malowanie 
abstrakcji to spora kasa.    

„Apeiron. Przypadek kontrolowany”, fragment rozmowy przepro-
wadzonej z artystą przez Macieja Gajewskiego
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36 Monika Marchewka
(ur. 1988)

Z bliska  2017

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Obroniła dyplom w 2013 r. w pracowni prof. Zbigniewa 
Sprychy. Aktualnie mieszka i pracuje w Gdańsku. Wybrane wystawy 
indywidualne: 2016 – wystawa indywidualna „Spisane na straty”, 
Galeria Dwie Zmiany, Sopot; 2015 – wystawa indywidualna „Na 
moment przed. Chwilę po”, POPin Studio, Sopot; 2015 – wystawa 
indywidualna „Niepokoje”, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane wystawy 
zbiorowe: 2015 – „Targi sztuki, Designu i Idei”, Gdańsk Oliwa; 2014 
– „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2014 – „Start”, Galeria 
Bronowice, Kraków; 2014 – Dyplom „Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych” za najlepszy dyplom, Kraków; 2013 – „Promocje”, Galeria 
Sztuki w Legnicy; 2013 – „Young Polish Art”, POSK, Londyn; 2013 
– „Salon Letni”, Galeria Stalowa, Warszawa.

W malarstwie Moniki Marchewki najbardziej urzeka mnie jego niedosłowność. Bez znaczenia na 
to, czy mówimy o pracach bardziej szczegółowych, czy tych poprowadzonych ulotnie, ledwie 
zarysowując kształty, wszystko jest jakby snem, czymś symbolicznym, skupionym na emocjach 
uwięzionych tam postaci. Na jej obrazach człowiek wychodzi z siebie, rozlewa się w przestrzeni, 
zmieniając ją w coś nowego, zaprojektowanego pod dyktando własnej emocjonalności. Często do 
tego stopnia, że przestrzeń ta go później przytłacza, pochłania, zakrywa. Prace Moniki są szalenie 
specyficzne, dojrzałe, nieoczywiste i hipnotyzujące.

Michał Zbigniew Nowakowski, „O sennym malarstwie Moniki Marchewki” (fragm.)

źródło: robmydobrze.pl
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37 Natalia Rybka
(ur. 1988)

Wewnątrz niezmienny i bez cienia  2016

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

Absolwentka ASP w Katowicach, brała udział w konkursach takich 
jak Artystyczna podróż Hestii w MSN w Warszawie, Nowy obraz/
nowe spojrzenie w Arsenał w Poznaniu, Obraz roku w Rondzie 
sztuki w Katowicach: zdobywczyni Grand Prix w konkursie Festiwal 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, Nagrody Marszałka woj. 
podkarpackiego w konkursie Jesienne konfrontacje w Gorzowie Wiel-
kopolskim, nagrody BPSC za dyplom, nagrody magazynu Arteon za 
rok 2016; uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych m in. 
Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego; Międzynarodowa 
wystawa rysunku studenckiego Rysować Naturalnie; Malarstwo pod 
koniec roku w Warszawie; Powroty w Pawilonie Sztuki w Warszawie; 
Projekt SOON w Spectra Art Space w Warszawie; wystawa Malarstwa 
w Nowej Gazowni w Poznaniu.

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa zbiorowa „Rośliny kochają inaczej”, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa

Ukazując piękno i tajemniczość Natury, ukazuję w nim człowieka jako cząstkę tego niezrozumiałego 
i nieogarniętego otoczenia, w którym się znajduje, jak również to, że jest on z nim nierozerwalnie 
związany. Zarówno rzeczywistość jak i sam człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają ślad w danej 
przestrzeni, miejscu. Ontologiczny wymiar istoty skłania do stawiania pytań o nie-przedmiotowość 
jednostki, a raczej jego duchowy przymiot, jego wewnętrzną konstrukcje, jego stwarzanie. Jak 
mawiał Tertulian - łaciński teolog z Afryki Północnej: „Wierzę, bo to jest absurdalne”, ale poznając 
naturę Boga, przestaje to być takie absurdalne, a staje się prawdziwe. Wiara jest wyborem. Cza-
sami wybieramy wierzyć z powodu tego co widzimy, a czasami pomimo tego. Żyjemy w czasach 
w których wiara wydaje się tracić swój sens. Mamy wtedy dwie możliwości, zostawić swoją wiarę, 
albo przypomnieć sobie, kim jest Bóg.

Natalia Rybka
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38 Urszula Tekieli 
(ur. 1979)

Kiseru  2017

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

W 1999 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absol-
wentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego (Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego 
w roku 2005). Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej 
sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka 
i tworzy w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych 
zbiorach w Polsce i Europie. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 
– „Malarstwo Urszuli Tekieli”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 
2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP.OPTIMUM, 
Katowice; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg, Szwecja. Wystawy 
zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vau-
xhall, Krzeszowice; 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”, 
Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Renata Fine 
Arts, Hudson NY (USA); 2012 – Kraków Art Expo, Tomaszowice; 
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 + 
1 Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2010 – Galle-
ri New Form, Trelleborg (Szwecja); 2003 – „Impresja” Galeria Pod 
Śrubką, Żywiec.
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39 Krzysztof Jankowski
(ur. 1983)

Kobieta z wachlarzem  2017

brąz, wys. 51 cm, sygn. 'KJ'

Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii UMCS z tytułem magistra 
filozofii kultury i nauki o kulturze. Zajmuje się rzeźbą od 2004 roku. 
Początki twórczości to rysowanie. Wraz z upływem czasu, pojawiło 
się także zainteresowanie pracą w wosku, czego naturalną konse-
kwencją było tworzenie rzeczy przestrzennych. Swoje prace wyko-
nuje metodą na wosk tracony, co umożliwia łączenie brązu z kamie-
niem, drewnem czy innymi materiałami. Jego głównymi inspiracjami 
są otaczający świat, Salvador Dali, Alberto Giacometti. Rzeźbienie 
jest dla niego próbą pokazania subiektywnej rzeczywistości, która 
jest we nim. Żywi nadzieję, że odbiorcy odnajdą w jego pracach 
coś bliskiego, będą pomostem do innego świata, fascynującego, 
zastanawiającego, czasem i niepokojącego.
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Duo – czerwień I  2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 
'Skoczylas.S 2017' oraz opisany na odwrocie: 
'Duo-czerwień I Sebastian Skoczylas 2017'

Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dy-
plom obronił w 2004 r. w pracowni prof. P. Błażejewskiego (aneks 
w Pracowni Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskie-
go). Wcześniej ukończył PLSP w Lublinie. Obecnie związany z War-
szawą. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych. W 2004 r. wyróżniony w konkursie Fundacji im. 
Franciszki Eibisch. Wybrane wystawy: 2017 – „Emanacje”, wystawa 
indywidualna, Galeria TA3, Warszawa; 2016 – „Pankiewicz i po… 
Uwalnianie koloru”, Muzeum Lubelskie, Lublin; 2015 – „Slow”, Ga-
leria Mito, Warszawa; 2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Warszawa; 2012 – „Układ wyżowy”, Galeria Elektor, Warszawa; 
2005 – Centrum Olimpijskie, Warszawa. Jego prace znajdują się 
w zbiorach w Polsce i zagranicą.

Kolor i światło są dla mnie najważniejsze. Istotą mojego malarstwa jest oddziaływanie na siebie 
poszczególnych barw, ich odcieni i półtonów. Najbardziej interesuje mnie to, co powstaje na gra-
nicy, na styku płaszczyzn ciepłych i chłodnych, jasnych i nasyconych, gładkich i chropowatych. To 
na tych pulsujących krawędziach wyzwala się energia, która następnie wypełnia cały obraz. Eks-
perymentuję z kolorem, a kompozycja pełni raczej funkcję dopełniającą, uspokaja nieco te barwne 
płaszczyzny. Staram się nie pozbawiać obrazu drobnych sprzeczności i kontrastów, ale jako całości 
nadaję mu umiarkowany, harmonijny charakter. 

Moje malarstwo wyewoluowało z pejzażu i nadal jest echem obserwacji natury. Obrazy zazwyczaj 
mają strefowy układ. Tak jak w przyrodzie spotykają się ze sobą różne obszary, powietrze z wodą, 
czy ziemią. Malując myślę pejzażem, ale nie odnajduję potem w obrazach konkretnych miejsc, 
zaistniałych sytuacji, to nie jest dosłowne przełożenie. Chodzi raczej o wrażenie – moje odczucie 
krajobrazu i chwili.

Obraz jest wynikiem doświadczeń nie tylko wizualnych, a nawet nie tylko i wyłącznie zmysło-
wych. Próbuję dotykać metafizycznego wymiaru barwy i światła. Interesuje mnie niematerialny, 
nie-przedmiotowy charakter występowania zjawiska koloru. Język abstrakcji wydaje mi się tu naj-
odpowiedniejszy.

Sebastian Skoczylas
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41 Daniel Pawłowski
(ur. 1989)

Czekanie me, to Ty…  2017

olej, płótno, 70 × 80 cm, sygn. p.d.: 'Pawłowski 2017'

Urodzony i zamieszkały we Włocławku gdzie tworzy. Jest absol-
wentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa Zabytków. Wielokrotnie 
nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Obrazy przepeł-
nione są niezliczoną ilością detalu. Proces powstawania dzieła prze-
prowadza wg technik dawnych mistrzów. Przez lata zaszyty w cieniu 
swojej pracowni, samodzielnie szlifował warsztat, zgłębiając tajniki 
malarstwa olejnego, które mimo młodego wieku opanował do per-
fekcji. Pojawił się jakby znikąd wzbudzając ogromne zainteresowanie 
wśród kolekcjonerów i tysięcy odbiorców sztuki na całym świecie.

Tworzę i maluję odkąd sięgam pamięcią. Od najmłodszych lat 
przeszedłem przez wiele dziedzin i technik sztuki. Od rzeźby, 
przez wszelkiego rodzaju kolaże, po rysunek, pastele, akwa-
rele aż do umiłowanego oleju na płótnie. Jako dziecko byłem 
już zaznajomiony z całym procesem tworzenia dzieła malar-
skiego, począwszy od naciągania płótna, po gruntowanie 
i nakładanie farb. Pierwszy obraz olejny namalowałem mając 
dziesięć lat i od tamtej pory malowałem ich coraz więcej, sku-
piając się głównie na technice olejnej. Mimo młodego wieku 
spędziłem przed płótnem tysiące godzin szlifując warsztat 
wszelkiego rodzaju portretami i reprodukcjami, w międzycza-
sie próbując odnaleźć siebie. Nie boję się łączyć technik, dzięki 
czemu opracowałem zupełnie autorski sposób uzyskiwania 
czystego światła przy budowaniu postaci. Często zaglądam 
do rzemiosła pozłotniczego stosując płatki złota, czy pasty 
na bazie wosku. W obrazach staram się nawiązać do stylistyki 
klasycznej dawnych mistrzów, równocześnie nadając jej no-
woczesny i niepowtarzalny smak. 

Jako, że przez lata sztuka dojrzewała we mnie samoistnie, 
nieskażona wpływem współczesnych doktryn, nasza więź 
stała się bardzo osobista, a sama twórczość niepowtarzalna. 
Dbam o Nią jak o dziecko by nie tylko wyglądała, coś przed-
stawiała, ale miała głębię, piękną duszę, opowiadała historię. 
Czasem delikatnie naprowadzam widza, przedstawiając zarys 
koncepcji. Daleki jednak jestem od narzucania własnej inter-
pretacji odbioru dzieła. Uważam, że ogromnym błędem jest 
wychodzenie z założenia „co autor miał na myśli…”. Dzieło 
staje się dziełem sztuki kiedy jako takowe zaistnieje w umyśle 
odbiorcy. Kiedy narodzi się na nowo w jego wnętrzu. stworzy 
się zupełnie indywidualna więź między dziełem a odbiorcą. 
Obraz nie musi być tym samym dla autora czym stanie się 
dla obserwatora. To właśnie od Was zależy czym dane dzieło 
będzie, jaką opowie historię i gdzie Was przeniesie. Autor jest 
tutaj jedynie tym który uchyla drzwi, bądź przekręca klucz. 
Staje się swoistym klucznikiem, strzegącym światów i historii 
których sam mógł nie widzieć. Otwieracie i wkraczacie Wy 
– Ja, zapraszam.

Daniel Pawłowski
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42 Mateusz Rybka
(ur. 1986)

Poczucie więzi  2017

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

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne 
w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż poszukuje 
swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, m. in.: 
2014 – „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 2012 
– KCK, Kostrzyn nad Odrą.
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43 Aaron Beker-Kandinsky
(właść. Aleksander Bajger, ur. 1985)

Sebastian  2017

olej, płótno, 113 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 
'AB Kandinsky SEBASTIAN'

Artysta-malarz, podróżnik, deklamator, pisarz, kulturysta, wielbiciel 
francuskich jabłek. Rewolwerowiec, miłośnik Szekspira. Absolwent 
ASP w Gdańsku. Dyplom obronił w 2013 r. Uczeń prof. M. Olszew-
skiego – wybitnego artysty-plastyka, erudyty, reformatora, rekina pol-
skiego malarstwa. Laureat wielu prestiżowych konkursów artystycz-
nych w kraju i poza jego granicami. Przyjaciel bretońskiego rzeźbiarza 
Xaviera Tanguy. Szczęśliwy zdobywca I nagrody za najlepszą pracę 
malarską w XI Międzynarodowym Konkursie „Pole Sztuk” w 2011 r. 
Prace artysty prezentowane są obecnie na wystawie w Katalonii, 
organizowanej przez konsulat RP w Hiszpanii. Jego dzieła znajdują 
się w wielu prywatnych kolekcjach w Anglii, Portugalii i ZSRR.
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44 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Szanse  2017

akryl, płóno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S.'

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

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem. To 
ono tworzy obraz. Działam nim, a przez jego natężenie 
i rozproszenie staram się wyrazić własne emocje. To 
ono modeluje bryły malowanych przedmiotów. Świa-
tło w swoich pracach buduję warstwami, za pomocą 
różnych narzędzi. Ślady pędzla, gąbki czy farby wcie-
ranej kawałkiem materiału są bardzo osobistą formą 
wypowiedzi. Natężenie światła reguluję, różnicując 
narzędzia. Światło raz jest miękkie, innym razem su-
rowe, kontrastowe lub mocno rozmigotane w zależ-
ności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji, 
jakie w danej chwili chcę wyrazić. Zarówno kolor, kom-
pozycja jak i forma powstają dzięki niemu. Światłem 
podkreślam elementy, które są dla mnie najistotniejsze. 
Staram się przedstawić relacje pomiędzy przedmiotem, 
światłem i cieniem. Malując puste wnętrza, staram się 
nadać im nastrój tajemnicy. Wprowadzam nieco na-
pięcia, dramatu. Realne miejsca i przedmioty zyskują 
wymowę symboliczną. Chcę im dodać duchowej głębi, 
tak by wprowadzały człowieka w stan kontemplacji, 
skupienia, melancholijnych emocji. Moje obrazy po-
czątkowo były dość mroczne. Światło było uwięzione 
w ramach namalowanych okien. Kolorystyka ograni-
czała się głównie do bladych błękitów, szarości, bieli 
i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć pozornie zna-
jome wątki własnego malarstwa, rozszerzając tonację 
obrazów o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie, inten-
sywne błękity, a nawet czerwienie. Światło zalewające 
moje płótna, świeci teraz ciepłem żółcieni, ożywiając je 
i sprawiając, że malowane wnętrza, stały się przyjem-
niejsze, cieplejsze, jakby bardziej bliskie. Przetwarzam 
światło i cień w taki sposób, by podkreślić to, co we-
dług mnie w danym kadrze jest najistotniejsze.

Sonia Ruciak
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45 Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Wielbłąd (model Dots)  2017

ceramika szkliwiona malowana naszkliwnie, 
53 × 22 × 57 cm, od spodu podstawy logo autora i opis 
numeryczny: 2/8/2017 model: Dots

W latach 1994- 1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera w Tar-
nowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 2004 
obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pracowni 
rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997–2003 uczestniczył 
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby- „Rucho-
me Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla 
osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów I kościołów. Jest autorem 
wystroju rzeźbiarskiego, designu i wykonania mebli ołtarzowych dla 
Kaplicy Św. Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom, 
Słowacja (2011–2013). Figur kruka i smoka do Ruchomego teatru 
z baśniami krakowskimi według projektu Awiszaja Hadari (Muzeum 
historyczne miasta Kraków pod płytą rynku krakowskiego, 2012). 
W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt 
Dydodecor, który ma na celu promocję marki dla rzeźby kameralnej 
w oparciu o tradycje i technologie wykorzystywane w manufakturach 
porcelany. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko 
pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasyczną i pop 
kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub z dowcipem 
i lekkością. Ważniejsze nagrody: 2015 – Pierwsza nagroda ex-aequo 
dla rzeźby „Słodka jak cukierek” w konkursie Rozdroża Wolności. 
Gdańsk. Realizacja. Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku; 2014 
– Nagroda w plebiscycie publiczności dla najciekawszej realizacji 
w konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk; 2014 – Pierwsza nagroda 
dla instalacji artystycznej “ Ułóż sobie wolność: w Międzynarodo-
wym Konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk. Ważniejsze wystawy: 
2015 – „Pół żartem-Pół serio”, Mariusz Dydo- Emilia Gąsienica Se-
tlak, Galeria sztuki współczesnej „Miasto Sztuki”, Kraków; 2013 – 
„Żubromachia”, Galeria Lipowa 4, Kraków; 2010 – „Chopin, dialog 
przestrzeni”, Filharmonia Krakowska, Kraków; 2008 – „W Ogniu 
Tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku”, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie.
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Grzegorz Worpus-Budziejewski
(ur. 1986)

Landscape 20 z serii „Sensual Landscapes”  2016

olej, płótno, 116 × 88,5 cm, opisany na odwrocie

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

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

Teobaldo Fortunato, Łódź 2015
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47 Zbigniew Blajerski
(ur. 1983)

Tors  2017

ceramika szkliwiona, 53 × 23 × 16 cm, sygn. od spodu

Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowa-
kowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się cera-
miką, rzeźbą w drewnie i w kamieniu. Wybrane wystawy: 2013 
– „Rzeźba utrwalona ogniem”, Galeria Domu Polonii, Kraków; 2011 
– Poplenerowa wystawa ceramiki studentów i absolwentów ASP 
w Krakowie, Galeria e66, Gdańsk; 2008 – wystawa ceramiki, Galeria 
Na Styku, Chrzanów; 2008 – „Młode talenty plastyczne”, Galeria 
sztuki Hortar, Tarnów.
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48 Ivo Nikić 
(ur. 1974)

Para  2015

akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. na odwrocie

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

WYSTAWIANY:

2015 – wystawa indywidualna „Black Humour”, Wizytująca Galeria / 
Fundacja Supermarket Sztuki, Warszawa

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

Właściwie Nikicia nie da się tu ani razu definitywnie przyłapać na figura-
cji, a jednak wrażenie, że te pozornie abstrakcyjne obrazy przedstawiają 
jest nieodparte – i słuszne. Pobrzmiewają w nich echa różnych estetyk 
– od geometrycznej moderny, przez organiczną abstrakcję, po hip hop 
– zorkiestrowane przez surrealistyczną intuicję. Te obrazy wyglądają jak 
kolaże i choć formalnie rzecz biorąc nimi nie są, to rzeczywiście ich budo-
wą rządzi zasada montażu – reguła zestawienia, na różne sposoby, kilku 
obsesji. Kogo one prześladują? Podejrzenie pada oczywiście w pierwszej 
kolejności na autora, ale niewykluczone, że perwersja tych płócien ukryta 
jest nie tylko w nich samych, lecz również w wyobraźni widza. 

Ivo nie dostarcza klucza, który pozwoliłby widzowi przetłumaczyć wizu-
alne formy z prezentowanego cyklu na określone pojęcia. Udostępnia za 
to rodzaj wokabularza form i stwarza odbiorcy możliwość samodzielne-
go wypróbowania szczególnej gramatyki, która rządzi jego obrazami (…)

Stach Szabłowski, fragm. tekstu do indywidualnej wystawy artysty 

„Co się stało to się (nie) odstanie”, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
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49 Grzegorz L. Piotrowski
(ur. 1976)

Syrena  2017

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

Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pra-
cowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta 
Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. Prowadzi 
warsztaty artystyczne i akcje plenerowe. Tworzy obrazy, ceramikę 
i książki artystyczne. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W jego 
bogatej twórczości dominują trzy główne nurty tematyczne: akty, 
portrety i pejzaże. Aktywnie wystawia swoje prace w kraju i za gra-
nicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Opus, Łódź; 
2014 – Galeria Szklana, Zator; 2014 – Galeria Weissa, Kalwaria 
Zebrzydowska; 2011 – Galeria Rynek 7, Andrychów; 2011 – Gale-
ria BWA, Gorzów Wlkp.; 2011 – Galeria Zamek, Sucha Beskidzka; 
2009 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2009 – Galeria Lamus, Go-
rzów Wlkp.; 2008 – Galeria TEATR, Gorzów Wlkp.; 2008 – Galeria 
Porto Praga, Warszawa; 2007 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2007 
– Galeria Krakauer Haus, Norymberga; 2006 – Galeria Farbiarnia, 
Warszawa; 2004 – Galeria Pod Pocztową Trąbką, Gorzów Wlkp.

Przed laty świadomie wybrałem AKTY na temat swoich prac, szukając własnej formy wyrazu i ję-
zyka, znaku, kreski, plamy... To był mój świadomy wybór prostego i trudnego zarazem tematu, 
tak często pojawiającego się w historii naszej kultury i sztuki, będącego wyznacznikiem twórczości 
wielu wybitnych artystów. Współczesny świat mocno osłabił te dawne znaczenie aktu. Na każdym 
kroku atakowani jesteśmy nagością, która niewielu już zawstydza, szokuje czy przeraża. Stała się 
banalna. Stąd mój w pełni przemyślany wybór, by się z nią zmierzyć, wewnętrznie przeżyć i w ob-
razie ODNALEŹĆ WŁASNĄ FORMĘ. Czasem wydaje mi się, że gdy dojdę do granicy wyczerpania 
tematu, uda mi się odszukać samego siebie. Dlatego wciąż wędruję, próbuję, dociekam. W moich 
poszukiwaniach niejednokrotnie maluję ten sam obraz, tę samą postać kobiety. Kobiety pozba-
wionej rysów twarzy i rąk, których dosłowności celowo unikam, bo wprowadzają niepotrzebne 
emocje, zakłócając odbiór całości.

Grzegorz L. Piotrowski

Najciekawsi są artyści poszukujący. Nawet jak niekiedy wydaje się nam, że błądzą. Tacy artyści 
nigdy nas nie zawodzą, bo zawsze okazuje się, że ostatecznie ich twórczość jest świetna, świeża 
i przemawiająca, że to oni mieli rację. Liczne wolty stylistyczne to tylko ważny etap dojrzewania 
stylu, poszukiwań, znajdowania inspiracji. Bez nich nie byłoby mocnego i „czystego” efektu koń-
cowego. Do takich autorów należy Grzegorz Leon Piotrowski. (…) Interesuje go niemal wyłącznie 
kobiece ciało, a to jeden z najlepszych poligonów do takich eksperymentów. 

Agnieszka Gniotek, historyk sztuki
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50 Zofia Błażko ●
(ur. 1986)

Bez tytułu (One)
olej, płótno, tondo – śr. 150 cm, sygn. u dołu 
monogramem: ZB

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – studiów ma-
gisterskich kierunku Malarstwo oraz studiów pierwszego stopnia 
kierunku Fotografia. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła 
w 2010 roku. Ukończyła także studia podyplowowe na kierunku Art 
therapy na Akademii Medycznej w Gdańsku.W 2012 roku rozpoczęła 
podróż artystyczną po świecie. Okres 2012–2014 spędziła w Paryżu, 
uczestnicząc w programach stypendialnych w Jour et Nuit Culture 
oraz Rivoli 59, – centrach kultury tworzących świat bohemy Paryża 
XXI wieku. W 2013 roku pobierała lekcje u profesora Paryskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych – Jacqua Yankiela Kikoine (wykładowcy Akademii 
Sztuk Pięknych w Paryżu oraz przyjaciela S. Beauvoire i J.P. Sartra). 
W 2015 roku przebywała na rezydencjach artystycznych w Village 
des Arts w Dakarze (Senegal) oraz w Shangyuan Art Museum w Pe-
kinie (Chiny). Prace młodej malarki były prezentowane na licznych 
wystawach indywidualnych organizowanych nie tylko na terenie 
Europy, ale również w Afryce i Azji. Mimo młodego wieku, na swo-
im koncie ma już osiem wystaw indywidualnych (m. in. wystawę 
malarstwa w Galerii Teatru im. St. I. Witkiewicza (Zakopane 2016), 
Jour et Nuit Culture (Paryż 2012) i w Sopockim Domu Aukcyjnym 
(Warszawa 2011) oraz udział w osiemnastu wystawach zbiorowych 
(m.in. w Shangyuan Art Museum (Pekin 2015) oraz w Musée Théo-
dore Monod D’art Africain (Dakar 2013).

WYSTAWIANY:

2016 – indywidualna wystawa malarstwa, Teatr Witkacego, Zakopane

2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa

Zofia Błażko to jedna z najciekawszych polskich malarek młodego 
pokolenia. Precyzyjna kreska oraz zachwycająca lekkość kontrastu 
nie pozwalają oderwać wzroku od jej portretów nawiązujących 
do barwnego stylu Art Deco.
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51 Rafał Borcz
(ur. 1973)

Złota godzina  2017

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d.: 'Borcz' oraz opisany 
na odwrocie: 'Rafał Borcz, „Złota godzina”, 2017, olej'

Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Obronił dyplom 
w 1999 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Obecnie Doktor ha-
bilitowany, prowadzący Pracownię Rysunku ma Wydziale Malarstwa 
swojej macierzystej uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw indywi-
dualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu zbiorowych. Zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Źródłem jego artystycznej 
inspiracji jest bieszczadzka przyroda. Wybrane nagrody, wyróżnienia, 
stypendia: 2013 – 2 wyróżnienia przyznane przez Artinfo.pl oraz 
„Gazetę Wyborczą – Katowice” na 41. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2011 – Nagroda preze-
sa ZPAP o. Katowice oraz wyróżnienie przyznane przez Poland-Art 
na II Triennale Malarstwa „Animalis” – Miejska Galeria Sztuki MM, 
Chorzów; 2007 – Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego – 21. Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; 
2006 – Nagroda Publiczności w 37. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień” BWA, Bielsko Biała; 2005 – Wyróżnienie regulaminowe w 37. 
Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2005 – Stypendium Fundacji 
Grazella.

Twórczość Rafała Borcza od dłuższego czasu koncentruje 
się przede wszystkim na medium malarstwa oraz rysunku. 
Artysta, jakkolwiek z założenia nie systematyzuje swoich prac 
w obrębie poszczególnych cykli, to jednak w swej warstwie 
przedstawieniowej jego prace ogniskują się na problematyce 
szeroko rozumianej natury, a zatem świata fauny, flory i ziemi. 
Borcz na pozór identyfikuje się z długą tradycją malarstwa 
pejzażowego, co uwidacznia się w dialogu, jaki prowadzi 
z kliszami ikonograficznymi, ale jego rzeczywiste intencje 
i motywacje posiadają bez wątpienia inne podłoże i kontekst. 
Obrazy te bowiem stają się – być może – dla artysty rodzajem 
i lustra i notatnika, na którym odbija on i skreśla narracje nie tylko 
estetyczne, ale z gruntu nakierowane na egzystencję i w tym 
sensie będące filozoficzną refleksją. Cały paradoks twórczości 
malarskiej oraz rysunkowej krakowskiego artysty polega jednak 
– jak się wydaje – na tym, iż jest to rodzaj dyskursu, w którym 
człowiek uobecnia się poprzez (jego) nieobecność.

źródło: niezlasztuka.net
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52 Małgorzata Jastrzębska
(ur. 1975)

NR 541  2017

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 
'MAŁGORZATA |JASTRZĘBSKA |NR 541 |2017'

W 2001 roku obroniła dyplom w pracowni litografii na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem 
geometrycznym, w którym główną rolę odgrywa koncepcja, kon-
strukcja i kolor. W 2008 r. ujęta w rankingu „Kompas Młodej Sztuki” 
(polscy artyści do 35 r.ż.) – miejsce 13, w 2009 – „Kompas Sztu-
ki” (kategoria ogólna) – miejsce 44. Świadomie dystansując się od 
dominującego w Polsce nurtu „sztuki krytycznej” poszukuje form 
wyrazu z pogranicza znaczenia i abstrakcji. Ma na swoim koncie 
wystawy zbiorowe oraz indywidualne w kraju i zagranicą, m.in.: 
2016 – wystawa zbiorowa „Magia kwadratu”, Państwowa Galeria 
Sztuki, Sopot; 2015 – Japońskie inspiracje; wystawa polskiej sztuki 
współczesnej, Warszawa; 2014 – 19 Wschodni Salon Sztuki, Lublin; 
2012 – Dom Kobro, Łódź; 2012 – Hasior – Reinkarnacje, Zakopane; 
2009 – Poza czasem, Warszawa; 2009 – Geometrie der Farben, 
Hannover, Niemcy; 2008 – O obrotach barw, Warszawa; 2007 – 
Kalejdoskop, Warszawa; 2006 – Geometria oka, Warszawa.
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53 Tomasz Wawryczuk
(ur. 1966)

Z cyklu „Para” II  2017

ceramika szkliwiona, wys. 22,5 cm, sygn. monogramem 
autorskim: 'TW'

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

WYSTAWIANY:

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

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

Thomas Houseago
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54 Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Powłoka XI  2016

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

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracow-
ni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni 
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni 
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynaro-
dowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014; 
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch, 
Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format” 
w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, 
Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Ob-
raz/Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna 
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna 
„Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa 
indywidualna „Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.

Inspirację do moich obrazów czerpię z różnych źródeł. Są to m.in. 
mapy, zdjęcia satelitarne, pejzaże fotografowane z samolotu 
lub wzniesienia. Materiały, które gromadzę, wykorzystuję 
w sposób pośredni. Biorę z nich elementy, które są niezbędne dla 
kompozycji, stworzenia całości. Zdarza się, że jest to sam układ 
linii, form, tonacja itd. w których dostrzegam jakiś potencjał. 
Dobieram sobie części składowe, które powoli formują obraz 
w wyobraźni i prowadzą do jego realizacji. 

Juliusz Kosin
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I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



30 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2017 R.
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Zdzisław Beksiński, Bez tytułu, 1980, olej, płyta, 74 × 88 cm



Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 

Je� Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016

Artinfo.pl
portal rynku sztuki
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Czekając na wenę, 2016, 2016, pastel, akryl, płótno, 120 x 80 cm, sygn. l.g. (fragm.)

ALEKSANDER KORMAN (1953–2017) 
PRACE Z KOLEKCJI RODZINY ARTYSTY
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        Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

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

                            Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda

                       Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

                                               Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
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