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ARTYSTA NA START
Gossia Zielaskowska  19

GRIGIO CALDO MAP, 2016, akryl, płótno, 100 × 100 cm

BLUE HDIYL MAP, 2016, akryl, płótno, 100 × 100 cm

Gossia Zielaskowska  
(ur. 1983)

Dyplom Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu (2009). Sty-
pendystka Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (2008/2009). Lau-
reatka Grand Prix I Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego Zadra, Galeria 
Zadra, Warszawa (2008). Uczestnicz-
ka Międzynarodowych Targów Sztuki 
w Stambule, wystawa młodych pol-
skich artystów „Horizon” (Turcja, 2012) 
oraz SCOPE Miami (USA, 2012). Jej pra-
ce zostały zakwalifikowane do Między-
narodowego Biennale Sztuki Współ-
czesnej we Florencji (Włochy, 2009). 
Znalazła się na 19. miejscu w rankingu 
młodych polskich artystów Kompas 
Sztuki (2014). Uczestniczka wystaw 
zbiorowych, m.in.: II Międzynarodowe-
go Konkursu Malarskiego „Przestrzeń 
publiczna – Konteksty”, Centrum 
Kultury Zamek, Poznań (2010); War-
szawskiego Festiwalu Sztuki Ground 
Art, Galeria Fibak, Warszawa (2011); 
Finału 42. Biennale Bielska Jesień, Ga-
leria BWA, Bielsko-Biała (2015); Mię-
dzynarodowego Biennale Malarstwa 
Chisinau 2017, Muzeum Narodowe 
w Kiszyniowie, Mołdawia (2017). Au-
torka wystaw indywidualnych, m.in: 
„Sen z butelki po oranżadzie”, Galeria 
Bekos, Poznań (2008); „Malarstwo”, 
Galeria Zadra, Warszawa (2009); „Ko-
bieca intuicja” oraz „Przestrzeń gestu”, 
Galeria Fibak, Warszawa (2010, 2014); 
„Lost Map”, Galeria Sztuki Współcze-
snej PROFIL, Centrum Kultury Zamek, 
Poznań (2017).
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Samotny skok na głęboką wodę
W malarstwie interesuje mnie 
zagadnienie abstrakcyjnej formy 
koloru, przestrzeni oraz gestu. 
Moje poszukiwania w tym za-
kresie rozpoczęły się na trzecim 
roku studiów na Wydziale Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Tą drogą podążam 
nieprzerwanie od 10 lat. W 2007 
roku powstał obraz AMORE i tak 
się wszystko zaczęło. Rozbiłam 
formę przestrzeni rozumianą 
tradycyjnie, pozbyłam się narra-
cji, odrzuciłam perspektywę. Ta-
kie decyzje umożliwiły mi rozpo-
częcie rozwijania własnego stylu 
– aluzje odnoszące się do rze-
czywistości zatrzymane w prze-
strzeni abstrakcyjnej i niemal 
w całości intuicyjnej. Dla mnie 
malarstwo porównywalne jest 
do samotnego skoku na niezna-
ną i głęboką wodę. Najważniej-
sze jest, aby pozostać wiernym 
swojej wizji artystycznej, co daje 
możliwość zaufania samemu 
sobie i wiarę w podejmowanie 
samodzielnych decyzji. Podczas 
pracy nad obrazem nie uznaję 
kompromisów, jeśli kompozy-
cja nie spełnia moich oczekiwań 
bywa, że obraz zostaje zniszczo-
ny, a z jego fragmentów rodzi 
się coś zupełnie nowego. Ekspe-
rymentowanie z formą stanowi 
dla mnie bardzo ważny element 
tworzenia. Czasem przypadek 
jest cenniejszy i bardziej inspiru-
jący niż wiele szkiców i zaplano-
wanych działań. Ale takie wła-
śnie według mnie powinno być 
malarstwo – wolne i nieprzewi-
dywalne.

TLTB STRIPES AFTERIMAGE MAP, 2017, olej, akryl, płótno, 80 × 80 cm

LA MER, 2012, olej, płótno, 100 × 100 cm
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Horizon 4  2015

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

Ukończyła malarstwo na ASP w pracowni pro-
fesora Krzysztofa Wachowiaka. Jej prace pre-
zentowane były na licznych wystawach w kraju 
i zagranicą. W swoim malarstwie artystka po-
dejmuje próbę zinterpretowania rzeczywistości 
za pomocą środków plastycznych, jednocze-
śnie zachowując pozory realizmu. Inspiracje 
znajduje w swoim otoczeniu, traktując temat 
jako pretekst do poszukiwań formy. W czerwcu 
2015 r. dołączyła do zespołu pracującego na 
pełnometrażową animacją malarską „Loving 
Vincent”. Obecnie artystka mieszka i tworzy 
w Atenach.

Refleksja 01  2017

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

Dyplom z malarstwa w 2009 r. 
w pracowni prof. L. Tarasewicza 
na ASP w Warszawie, nagrodzony 
m.in. Nagrodą im. prof. J. Szajny. 
Współpracuje jako malarka przy 
filmie „Loving Vincent” – pierwszej 
na świecie pełnometrażowej ani-
macji malarskiej. Praca jest częścią 
cyklu o podróży – rozumianej jako 
zmiana miejsca ciała, myśli, intencji, 
osobowości...

Aleksandra Osa01

Maja 
Kobylińska02 
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Bez tytułu  2017

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

Ur. w 1990 roku w Giżycku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP 
w Gdańsku. W 2017 roku obroniła dyplom w Pracowni Malarstwa 
prof. Macieja Świeszewskiego. Aneks do dyplomu powstał w Pracowni 

Malarstwa Ściennego i Witrażu. Zajmuje się malarstwem, fotografią, 
grafiką warsztatową, rysunkiem, sztuką w przestrzeni publicznej oraz 
rzeźbą. Uczestniczka licznych wystaw i plenerów.

Karolina Futyma03
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Nimfomanka  2017

olej, płótno, 70 × 80 cm, sygn. l.d. oraz na 
odwrocie

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

Kobieta za kotarą  2005

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie, dyplom z wyróż-
nieniem u prof. Antoniego Fałata oraz aneks 
z Architektury Wnętrz u prof. Wojciecha Plewako. 
Ukończyła także Studia Podyplomowe na Wydziale 
Scenografii ASP w Warszawie u prof. Pawła Do-
rzyckiego.

Sylwia Mużyło-
-Bajsarowicz04

Anna 
Sałustowicz05 
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Tsalagi  2017

olej, płótno, 90 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Ukończyła LP w Bielsku Białej w klasie o profilu Reklama Wizualna. 
Obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Malarstwa. Od 5 lat zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficz-
nym. W malarstwie interesuje ją postać człowieka, jego refleksje, stany 

emocjonalne i duchowe. Jej twórczość cechuje dążenie do uzyskania 
głównej sentencji w najprostszy możliwy sposób. Inspiracje czerpie 
m.in. z malarstwa Młodej Polski, realizmu Rosyjskiego, secesji oraz 
symbolizmu.

Anna Mamica06
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Krakowskie noce  2009

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

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego 
w Krośnie. Ukończył wydział aktorstwa w Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych oraz Edukację 
artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wy-
dziale Sztuki UP w Krakowie. W 2014 r. obronił 
z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się malarstwem, 
rzeźbą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. 
Od niedawna współpracuje z krakowskim teatrem 
Plejada w charakterze scenografa. Brał udział 
w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju 
i zagranicą.

Konsumpcjonizm 
w lesie  2014

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krako-
wie. Dyplom obroniła w pracowni prof. A. Bed-
narczyka w 2016 r.. Wielokrotnie wyróżniona 
przez Radę Wydziału Malarstwa ASP. Laureatka 
stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Lublin 
w 2007/2008 r. oraz stypendium Rektora ASP w Kra-
kowie dla najlepszych studentów w 2014/2015 r. 
oraz w 2015/2016 r. W 2013 r. indywidualna wy-
stawa „Dialog ze światem” w Galerii van Rij w Ćmie-
lowie. W 2015 r. indywidualne wystawy malarstwa 
– „Ping – pong ze sztuką” w Galerii Floriańska 22 
w Krakowie oraz „Olgi Gralewskiej Retrospektywa” 
w CSW Solvay w Krakowie. W 2017r. indywidualna 
wystawa „Maleri” w Galleri ved Kirken w Aarhus 
w Danii. Udział w wystawach zbiorowych w kra-
ju: w Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa Polskiego 
Muzeum Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Scho-
dach”), Supraślu (Ogólnopolskie Biennale Tkaniny 
Artystycznej w Supraślu), Sopocie (SDA), Wrocławiu 
(DNA Gallery), Warszawie (Desa Unicum), Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą, w Krakowie oraz za granicą: 
„Inspired by Aarhus exhibition” (Lærdansk, Aarhus, 
Dania). Twórczość z zakresu malarstwa, grafiki, tka-
niny artystycznej. Prace w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Tomasz Tajak07

Olga Gralewska08 
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Blue bookstore  2017

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

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

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

Katarzyna Orońska09
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Kawałek świata  2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, w oprawie: 
111 × 90,5 cm, sygn. p.d.

Poszukująca, posiadająca wyobraźnię, zaciekawiona 
naturą ludzką, filozofią i religią, tolerancyjna, gotowa 
porzucić swoje z góry ustalone sądy, aby badać nowe 
sposoby widzenia – nie zamyka w samozadowoleniu 
swojego umysłu. „Maluję najczęściej kobiety, które 
odzwierciedlają emocje i doświadczenia z etapów 
mojego życia, dorastania na własną rękę; podróżuję 
i analizuję prace oraz życie artystów patrząc na orygi-
nały. LUDZIE, szczególnie kobiety – to one interesują 
mnie najbardziej. Traktuję malarstwo jako rodzaj pa-
miętnika, utożsamiając się z każdą pracą”.

MIAMI JAM  2017

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

Ur. w 1985 r. w Żaganiu. Wywodzi się 
z graffiti i street-artu. W roku 2000 powsta-
ła jego pierwsza grupa Beplus Crew. Inspiru-
je go abstrakcja geometryczna, architektura, 
urban art, proste kreski, ostre kształty, litery. 
Jego malarstwo jest graficzną wizją miejskiej 
infrastruktury, chaotycznego życia w mieście 
i zatłoczonej przestrzeni. Obecnie posługuje 
się wieloma technikami malarskimi, a nośni-
kami jego prac są zarówno mury, jak i płót-
na. Organizator i uczestnik wielu graffiti ja-
m’ów. Jego prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach w Polsce i zagranicą. Właściciel 
kaligraficznej marki odzieżowej Mad Cat.

Anna Witek10 

Artur KOCUR1 
Marciniszyn11 
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Stańczyk  2017

akryl, technika własna, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: ŁC 2017 oraz na odwrocie

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

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

Łukasz Czernicki12
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Bez tytułu  2017

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

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

zbiorowych. W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa podświado-
mość. Obraz powstaje jako odpowiedź na wewnętrzne impulsy i jest 
czysto intuicyjnym zapisem.

Anna Jarzymowska13
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Muzeum LXXXVII  2017

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

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego 
(2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat sty-
pendium fundowanego im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę 
indywidualną w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, 
gdzie prezentowany był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 
2017 – „LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie 
Nielaba, Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery Katarzyna Napior-
kowska, Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego 
Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 
2015 –  Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch w  Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2015 – Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malar-

stwa Młodych PROMOCJE  2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 
2015 – Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego 
im. Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 
2015 – Wystawa Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA, 
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, Galeria 
Promocyjna ASP, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA 
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 – Wy-
stawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, 
Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 – WYRÓŻ-
NIENI, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Kraków.

Mateusz Maliborski14
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Syrenka  2013

brąz, marmur, wys. 30 cm

Ur. w 1961 r. Absolwent LP w Nałęczowie oraz Wydziału rzeźby pod 
kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego na ASP w Warszawie. Brał 
udział w licznych plenerach oraz wystawach indywidualnych oraz zbio-
rowych (m.in.: Galeria DAP INTEGRART, Warszawa, Świątynia Sybilli, 
Puławy, BWA Piwnice, Kielce, Galeria Sztuki ,,Zielona”, Busko-Zdrój, 
BWA Sandomierz, BWA Sieradz, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, BWA 
,,Galeria Zamojska”, Zamość, Galeria Korekta, Warszawa).

Czerwone Tango  2017

marmur, drewno, wym. 27 × 21,5 × 19,5 cm, sygn. na tyle 
rzeźby: J. Górski 2017

Ur. w 1989 r. w Przemyślu. Ukończył studia na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom magistra sztuki uzyskał 
w pracowni rzeźby Dr hab. Józefa Jerzego Kierskiego w 2013 
r. Brał udział w wystawach zbiorowych oraz plenerach rzeź-
biarskich (Plener rzeźby w Nowem: 2011 r., 2012 r. , 2013 r.; 
Plener Rzeźby w Pińczowie 2013 r.). Po ukończeniu studiów 
podjął pracę w pracowni rzeźbiarskiej mgr. A. Weremczuka, 
gdzie wykonywał monumentalne rzeźby sepulkralne w kamie-
niu.  Współpracuje z zakładami kamieniarskimi. Jest autorem 
rzeźb św. Piotra i Pawła przy kościele w Kaszycach. Jego prace 
autorskie znajdują się w kolekcjach prywatnych. W swej pracy 
twórczej zajmuje się formami figuratywnymi, uprawia rzeźbę 
kameralną, monumentalną, portret.

Waldemar Mazurek15 

Jakub Górski16 
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Fragment419  2016-2017

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

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

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

Stanisław Tomalak17
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Pochodzenie Światła  2017

akryl, olej, płótno, 2 × 80 × 60 cm, sygn. p.d.

Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom obronił w 2009 roku. 
Malarstwo studiował w pracowni prof. Lecha Kołodziejczyka. Należy 
do ZPAP okręg Katowice. Dominującym tematem jego prac jest świa-
tło. Brał udział w 16 plenerach malarskich w kraju i za granicą. Był 
uczestnikiem 30 wystaw zbiorowych i autorem 4 wystaw indywidu-
alnych: Paryż wrzesień 2004, Triennale Andriollego NOK 2012 „Barwy 

Roztocza” Lwów 2013„Barwy Roztocza” Lwów Muzeum Narodowe 
2013 „Crash”, FKT, Bochum „Femme Fatale” galeria ART NOVA 2 
Katowice 2013 II Biennale Częstochowa 2014, Obraz Roku galeria 
ART NOVA 2 Katowice 2015, „Epoka Mistrzów’’ Warszawa 2017 , 
ART. VISION Miluza 2017.

Piotr Przybyła18
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LAND MAP  2016

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

Dyplom Wydziału Malarstwa ASP w Poznaniu (2009). Stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008/2009). Laureatka 
Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Zadra, Galeria 
Zadra, Warszawa (2008). Uczestniczka Międzynarodowych Targów 
Sztuki w Stambule, wystawa młodych polskich artystów „Horizon” 
(Turcja, 2012) oraz SCOPE Miami (USA, 2012). Znalazła się na 19. 
miejscu w rankingu młodych polskich artystów Kompas Sztuki (2014). 
Uczestniczka wystaw zbiorowych, m.in.: II Międzynarodowego Kon-
kursu Malarskiego „Przestrzeń publiczna – Konteksty”, Centrum Kul-

tury Zamek, Poznań (2010); Warszawskiego Festiwalu Sztuki Ground 
Art, Galeria Fibak, Warszawa (2011); Finału 42.Biennale Bielska Jesień 
(2015) Galeria BWA Bielsko-Biała; Autorka wystaw indywidualnych, 
m.in: „Sen z butelki po oranżadzie”, Galeria Bekos, Poznań (2008); 
„Malarstwo”, Galeria Zadra, Warszawa(2009); „Kobieca intuicja” 
oraz „Przestrzeń gestu”, Galeria Fibak, Warszawa (2010, 2014); „Lost 
Map”, Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Centrum Kultury Zamek, 
Poznań (2017).

Gossia Zielaskowska19
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Materia 15,  
Mózg 
maszynowy 4, 
ekspresja 
w płaszczyźnie  

2017

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

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

Polski 
Thomas20 

TRAHITIS z cyklu Nie tak odległe...  2017

akryl, płyta, 70 × 120 cm, sygn. d oraz nalepka autorska na odwrocie

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

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

Dariusz Franciszek Różyc21
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Kwadratowy szaromiasteczkowy  2016

olej, płótno, 100 × 90 cm, sygn. l.d.

Ur. w Sosnowcu. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom z malarstwa 
sztalugowego obronił w pracowni prof. W. Kunza, aneks z rysunku 
w pracowni prof. S. Karpowicza. Członek ZPAP i dąbrowskiej gru-
py artystycznej „GOŁONÓG”. Nauczyciel rysunku i malarstwa w ZSP 
w Dąbrowie Górniczej. Tworzy cykle pastelowych i olejnych martwych 

natur oraz pejzaży, a także malarskie i rysunkowe przedstawienia „KO-
NIOSTWORÓW”. Szalony świat „KONIOSTWORÓW” to kompozycje 
wykreowane w wyobraźni artysty, na których przedstawione są pełne 
dźwięku, ruchu i formy istoty zamknięte w swych intymnych światach.

Grzegorz Skrzypek22
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Pogoda w paski – 
Złote pola II  2017

akryl, płótno, 90 × 90 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1986 r. Tematem prac artyst-
ki – pełnych koloru i światła – są 
ludzie, architektura oraz baśniowy 
świat odwołujący się do wyobraź-
ni. Uprawia malarstwo akrylowe 
i olejne, zajmuje się fotografią oraz 
grafiką komputerową. JeJ prace 
znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą. 
Współpracuje z galeriami. Waż-
niejsze konkursy i wystawy: 2014 
– I miejsce w konkursie „Pick Your 
Art – najlepsze portfolio” – Pickar-
ter – Art, Design&Fashion – Virtual 
gallery; 2015 r. – Udział w „III Piotr-
kowskie Biennale Sztuki” – wysta-
wa główna; 2015 r. – I miejsce 
w konkursie „11/11 – Wolność, 
kochasz i rozumiesz?”, w katego-
rii grafika – CK Agora Wrocław .

Małgorzata 
Rukszan23

Krajobraz Tropikalny  2017

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

Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we 
Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił w Browarze Mieszczańskim we 
Wrocławiu instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył 
nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie 

„Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą. Łukasz Jankiewicz in-
spiruje się impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach przez po-
łączenie intensywnych barw. Brał udział w wielu wystawach w kraju 
i za granicą, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.

Łukasz Jankiewicz24
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Neobale  2017

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. l.

Absolwentka PLP, które ukończyła z wy-
różnieniem. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Została wy-
różniona za prace z dziedziny malarstwa 
i fotografii. Realizuje się także w projekto-
waniu graficznym. Żyje i tworzy w głuszy 
ziemi płockiej.

Małgorzata 
Łodygowska25 

Akt  2017

akryl, olej, płótno, 100 × 150 cm,  
sygn. l.d.

Ur. w 1973 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje się malar-
stwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowaniem na 
porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzego Staraka i Anny 
Woźniak-Starak. Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich w 
konkursie na plakat pt. „Promocja zdrowia”. Członkini Towarzystwa 

Przyjaciół sztuk Pięknych w Lublinie. W swojej twórczości podejmuje 
wyzwania wielorakich nurtów w sztuce od realizmu, surrealizmu po 
abstrakcje. Ostatnie wystawy: 2015 – Wystawa indywidualna, Galeria 
Porczyńskich, Warszawa; 2014-2015 – Wystawa indywidualna, Salon 
„Lady In White”, Lublin; 2013 – Wystawa indywidualna, Galeria „Przy 
Bramie”, Lublin.

Inez White26
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Nieobecna  2016

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

Ur. w Krakowie. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Antoniego 
Kenara w Zakopanem oraz katowickiej ASP.  Jako autorka próbuje 
przedstawić kobiece ciało, które jest dla artystki swoistym nośnikiem 
informacji. Poprzez ciało-medium stara się zdefiniować rolę kobiety 
we współczesnym świecie, jednocześnie biorąc pod uwagę podgląd, 
że ciało kobiety przez stulecia było obwarowane władzą męskiego 

spojrzenia zarówno z pozycji twórcy, jak i z pozycji widza. Świadoma 
mitów wypracowanych przez kulturę zachodnioeuropejską, dąży do 
znalezienia jak najbardziej adekwatnego obrazu cielesności. Bohaterki 
jej kompozycji są anonimowe, coraz częściej zamknięte w oszczędne 
kadry. Atmosfera, która się rodzi, sugeruje niepokój i osamotnienie.

Niebezpieczeństwo  2010

olej, płótno, 50 × 61 cm, sygn. na odwrocie

Rysowniczka, ilustratorka, autorka komiksów, ma-
larka. Absolwentka wydziału malarstwa i projek-
towania plakatu na warszawskiej ASP. Dyplom 
z wyróżnieniem rektorskim w 2007 roku. Autorka 
warstwy ilustracyjnej do komiksu „Niedźwiedź, 
kot i królik”, wydanego zarówno Polsce (2012), 
jak i we Francji (2013). Autorka mniejszych form 
– m.in. publikacja w antologii „Polski komiks ko-
biecy” (Timof i Cisi Wspólnicy, 2012). W 2007 r. 
zdobyła wyróżnienie na festiwalu niemego komik-
su „No word comics” w Bolzano we Włoszech, 
a 2012 r. zajęła pierwsze miejsce w konkursie na 
komiks o powstaniu warszawskim.

Klaudia Krzysztonek27 

Maria Rostocka28 
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The storm is coming  2017

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1987 r w Lublinie. W 2006 roku ukończyła Ogólnokształcą-
cą Szkołę Sztuk Pięknych W Lublinie. W 2013 ukończyła Malarstwo 
w pracowni prof. Stanisława Baja oraz specjalizację w pracowni 
Struktur Wizualnych u prof. Jacka Dyrzyńskiego na ASP w Warsza-
wie z wynikiem celującym z wyróżnieniem. Pracuje w technice ma-

larstwa olejnego. Tematem prac malarskich jest człowiek widziany 
przez pryzmat fotografii. Kolejnym tematem, który zajmuje artystkę 
jest natura, bakterie, pleśnie, mikroświat – tę fascynacją zaraził ją 
tata-mikrobiolog.

Emilia Pietras29
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Bez tyt. 34  2015

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Ur. 1988 r. w Zielonej Górze. Jest absolwentem Instytutu Sztuk Wizu-
alnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom z malarstwa uzyskał 
w roku 2015 w pracowni prowadzonej przez profesora Stanisława 
R. Kortykę. Pracuje głównie w farbach olejnych, choć i akwarele nie 
są mu obce. Głównymi tematami jego prac są pejzaż i portret. W obu 
przypadkach stara się unaocznić problem egzystencjalny człowieka. 

Czy to za pomocą ekspresyjnego portretu, czy za pomocą pejzażu 
próbuje przemycić kondycję współczesnego człowieka silnie sprzę-
żonego ze zwykłą codziennością. Za cykl dyplomowy pt. „Szkice do 
portretu” otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie sztuk 
wizualnych Pro Arte (2016).

Cezary Bednarczyk30
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Portret toreadora  2017

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

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

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

Mateusz Rybka31
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Alboo  2016

tempera, płótno, sygn. na 
odwrocie

W 1988 r. obronił dyplom 
w pracowni prof. A. Starczew-
skiego na ASP w Łodzi.

Fauny grajkowie 
gdzieś w okolicach 
Laskówki  2017

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

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierun-
ku malarstwo. W okresie studiów roz-
wijał umiejętności w zakresie malarstwa 
abstrakcyjnego oraz ekspresji o tematyce 
animalistycznej, która była tematem dy-
plomu. Po ukończeniu studiów konty-
nuował ścieżkę artystyczną poszukując 
rozwiązań artystycznych i technicznych, 
obejmujących także tematykę ekspresji 
w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł 
wartości techniczne wyniesione z dotych-
czasowych poszukiwań na malarstwo sur-
realistyczne. W ostatnim czasie wyklaro-
wał swój charakterystyczny styl, łącząc ze 
sobą doświadczenia surrealistyczne oraz 
ilustracyjne z formami ekspresywnymi 
i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń 
traktuje lekko, utrzymując kierunek gestu 
oraz zachowując warunki poprawnego 
operowania kompozycją. 

Jacek 
Cyganek32 

Maciej Cieśla33 
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Cantedeskia  2015-2016

akryl, płótno, 70 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Stypendystka The Pollock-Krasner Foundation, NY, USA, 2006. Studiowała w pracowni Jana Szancenbacha i Sławomira Karpowicza w kra-
kowskiej ASP. Dyplom w 2000 r.

Małgorzata Adamczak34
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Rododendron 
w zielonej donicy  2017

olej, płótno, 85 × 70 cm, sygn. l.d.

Ur. w 1988 r. W 2007 r. ukończył PLSP 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy, a następnie studia na kierunku ma-
larstwo w pracowni kolorystycznej prof. 
Mieczysława Ziomka na Wydziale Sztuk 
Pięknych w Toruniu. Dyplom z wyróż-
nieniem obronił w 2012/2013. Obecnie 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fo-
tografią oraz grafiką. Brał udział w wielu 
plenerach oraz wystawach o charakte-
rze międzynarodowym – w Polsce, na 
Ukrainie, Litwie, Łotwie. Obrazy artysty 
znajdują się w prywatnych kolekcjach.

Pilot Skowronek  2015

olej, płótno, 100 × 110 cm, sygn. p.d.: 
MB/62

Ur. w 1953 w Kolbuszowej. W 1978 r. 
ukończył ASP w Krakowie. Obrazy arty-
sty znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą (Francja, Holandia, 
Kolumbia, Szwajcaria, Szwecja, USA). Na 
swoim koncie ma wiele wystaw indywi-
dualnych w Krakowie.

Łukasz 
Breitenbach35

Marek Bieleń36 
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Mazurscy lordowie  2017

akryl, płótno, 160 × 70 cm, sygn. l.d.

Swoją przygodę z malarstwem zaczęła mając zaledwie 3 lata. Z wyróż-
nieniem ukończyła Państwową Plastyczną szkolę Średnią w Kijowie na 
kierunku malarstwa. Studiowała na Katedrze Architektury Wnętrz na 
ASP we Wrocławiu w l. 2002–2007. Jeden z najlepszych dyplomów 
z Architektury Wnętrz z najlepszym aneksem z malarstwa. Ogromne 
doświadczenie oraz zdobyty warsztat pozwalają jej na posługiwanie 
się różnymi technikami malarskimi. Jej prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Burkina-Faso, Rosji, Polsce oraz 
na Ukrainie. Obecnie zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych 

oraz mebli szytych na miarę wnętrza. Swoją działalność artystyczną 
ukierunkowała na projektowanie mebla użytkowego, jakim jest Polski 
Stół. Ciągle podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szko-
leniach i wystawach architektury wnętrz. Swoje prace wnętrzarskie 
wzbogaca o malarskie arcydzieła o tematyce przedmiotowej, często 
animalistycznej nie stroni od abstrakcji dzięki temu każda praca jest 
inna. Bierze czynny udział w różnorodnych konkursach designerskich 
niejednokrotnie z sukcesem oraz w aukcjach sztuki nowoczesnej.

Anna Piotrowiak37
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Granada – 
Patio Lwów, 
Alhambra  2017

olej, płótno, 95 × 110 cm, sygn. 
p.d. oraz na odwrocie

Absolwentka Liceum Plastycznego 
w Katowicach, ASP we Wrocławiu, 
dyplom w 2005 roku z malarstwa 
inspirowany wykopaliskami ar-
cheologicznymi we Francji u Prof. 
P. Błażejewskiego, aneks z grafi-
ki warsztatowej u prof. A. Basaja 
i multimediów oraz Podyplomowej 
Scenografii na ASP w Krakowie. Dy-
plom u prof. A. Witkowskiego i prof. 
M. Komorowskiej w 2012 roku. 
Wystawy indywidualne w Teatrze 
Współczesnym, Teatrze Polskim we 
Wrocławiu i Teatrze Rozrywki w Cho-
rzowie. Udział w wielu wystawach 
zbiorowych malarstwa, scenogra-
fii. Współpracowała z Krzysztofem 
Nazarem, Markiem Braunem. Sce-
nograf. Autorka projektów „Barw-
ne Fantazje” z młodzieżą oraz „Ze 
Sztuką na Ty” (współpraca jako prze-
wodnik po muzeach Wrocławia). 
Dwukrotna stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w 2008 roku i 2012 roku. W pracach 
olejnych inspirację stanowi teatr, ar-
chitektura, morskie zatoczki i przy-
stanie. Tematyka nawiązuje do mitu 
Odyseusza, poszukiwania Arkadii. 
U widza pragnie wywołać refleksję, 
mnogość interpretacji: „Tworzę ob-
razy o kompozycji otwartej tak aby 
obraz rozgrywał się po stronie widza 
– w wyobraźni”.

Magdalena 
Kurek38

Outflow III  2017

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1982 r. w Warszawie. Absolwentka kur-
su malarstwa i rysunku w Autorskiej Pracowni 
L. Michny (2006-2013). Ukończyła ASP w Łodzi 
na wydziale Rysunek i Malarstwo (dyplom 2014).

Anna 
Kołakowska39 
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The Gates of Dream  2016

olej, deska, 50 × 40 cm, w oprawie: 
85 × 67 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1957 r. Studia i dyplom WSP Częstocho-
wa. Inspiracje artysty to świetna literature: Ken 
Kesey, Gabriel García Márquez, Umberto Eco 
i muzyka (Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, 
Dead Can Dance). Obrazy powstają długo, trwa 
to czasami 2-3 tygodnie, ale maluje codziennie 
po kilka godzin, słuchając muzyki. Prace znaj-
dują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za 
granicą. Wystawy: Metamorfoza, 2017 oraz 
Magical Dreams, 2017.

Z Duchem. Czasów  2017

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

Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pocho-
dzący z terenów dzisiejszej Ukrainy. Obecnie 
mieszka i pracuje pod Krakowem, gdzie naj-
bliższe otoczenie stało się dla niego źródłem 
inspiracji. Uczestniczył w wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych oraz aukcjach 
charytatywnych organizowanych m.in. przez 
fundację „Mimo Wszystko” Anny Dymnej. 
Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 
(2016). Wybrane wystawy: 2016 – Oblicza 
Madonny, Zamek Królewski na Wawelu, 
Oddział w Stryszowie; 2015 – Malarstwo – 
wystawa indywidualna, Galeria Klitka, War-
szawa; 2015 – III Festiwal Sztuk „Oblicza 
Madonny”, Kalwaria Zebrzydowska.

Andrzej Andrea 
Sajewski40 

Borys 
Fiodorowicz41 
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Złota Iluzja  2017

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

Absolwent PLP im. W. Gersona w Warszawie. Aktualnie student ASP 
w Warszawie. Dwukrotny stypendysta MKiDN (2013-2014). Laureat 
wielu konkursów. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, malarstwem i pro-
jektowaniem. Sztuka to jego pasja, przygoda, która często staje się 
nieprzewidywalna, co skłania do pogłębiania wyrazu, trwania w niej 
i tworzenia coraz więcej i więcej. Najważniejsze osiągnięcia i wysta-
wy: 2016 – wystawa „Wilanów Genius Loci Dwa Widzenia”, Oran-
żeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa; 2016 

-wystawa KISSPRINT, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Artystycznej, 
Warszawa; 2016 – wystawa ,,Portret Fryderyka Chopina’’, Muzeum 
Fryderyka Chopina, Warszawa; 2014 – wystawa malarstwa, Bielański 
Ośrodek Kultury, Warszawa; 2013 – Grand Prix w ogólnopolskim bien-
nale malarstwa inspirowane twórczością Józefa Czapskiego ,,Pejzaż 
ludzki’’, Paryż, Kraków; 2012 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Doświadczając Natury”, śladami twórczości Leona Wy-
czółkowskiego, Bydgoszcz.

Piotr Trusik42
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Oddech  2017

olej, szlagmetal, płótno, 81 × 65 cm, sygn. na odwrocie

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

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

Sylwia Perczak43
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Po deszczu  2017

olej, płótno, 65 × 73 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1955 r. w Świdniku. Absolwent 
ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnie-
niem w pracowni prof. A. Rudzińskiego 
oraz aneks w pracowni malarstwa prof. 
E. Markowskiego (1980). W dorobku 
artystycznym udział w kilkudziesięciu 
wystawach indywidualnych i zbioro-
wych, krajowych i zagranicznych. Prace 
w zbiorach prywatnych w kraju i za gra-
nicą. Wyróżnienia: Grafika Roku – Lublin 
1981,1985, 1988. Uprawia malarstwo, 
grafikę, rysunek, rzeźbę. Malarstwo ar-
tysty zawiera ukryte znaczenia – strzę-
pek nieodgadnionego świata, pełnego 
niedopowiedzeń, aluzji, żartu, konkretu 
i symboliki zarazem. Poprzez płótna ar-
tysta dzieli się z odbiorcą swoimi fascy-
nacjami oraz lękami. Jest to także pew-
nego rodzaju komentarz do wszystkich 
zdarzeń bliskich twórcy.

Zbigniew 
Olszewski44

Roztoczańskie Obrazki XXX  2017

akryl, płótno, 40 × 50 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie

W l. 1980-1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku płaskie-
go prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się rysunkiem i ma-
larstwem. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz 
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubieszowskim Domu 
Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 
r. stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Matt 

Roberts Arts w Londynie. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w Polsce, 
Niemczech, Litwie, Włoszech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Australii 
i Tajlandii. W 2010 r. laureat Certyfikatu Najwyższej Jakości (Honorary 
Certificate of the Highest Quality – Short List) VII Międzynarodowego 
Biennale Rysunku w Pilznie. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień 
za twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa w konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych.

Dariusz Piekut45
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Forest glade  2017

technika mieszana (masa strukturalna, farba lateksowa, srebrny niuans), płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, absolwentka ASP w Krakowie. Dyplom, 
który obroniła w 2004 r. nagrodzony został medalem rektora ASP. 
Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, a malarstwo sztalu-
gowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy traktuje jako inspiracje 

do zaprojektowania pięknego wnętrza. Wnętrze ma być tłem lub 
uzupełnieniem danego obrazu. Uważa, że piękno w sztuce nie jest 
pojęciem względnym.

Małgorzata Pabis46
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Obłok  2017

cienkopis, brystol, 46 × 65 cm, sygn. na odwrocie

Bibliotekarz, muzyk, artysta podchodzący ze Starego Sącza, aktualnie 
mieszkający w Krakowie. W pracy twórczej eksploruje przede wszyst-
kim wyobraźnię i do niej dostosowuje warsztat twórczy. Rysunki wyko-
nuje na papierze przy pomocy cienkopisów oraz rapidografu. Wszelkie 
„pejzaże” i obiekty powstają z reguły w sposób intuicyjny. Inspirowane 
są twórczością artystów naiwnych, technikami zapoczątkowanymi 

przez surrealistów oraz prostotą malarstwa okresu quattrocento. Do-
tychczas brał udział w dwóch wystawach zbiorowych (Kraków, Fun-
dacja New Era Art i Nowy Sącz, CIT), a także indywidualnej (Kraków, 
Artefakt) oraz jednaj aukcji młodej sztuki (Pragaleria). Ilustracje jego 
autorstwa opublikowano w magazynie „Góry” (4/2016).

Radosław Kurzeja47
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12-17-109  2017

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

Malarz i historyk sztuki. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych ze specjalizacją sztuk użytkowych (snycerstwo). Edukację 
kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie po 5 latach nauki 
uzyskał tytuł magistra historii sztuki. Przez cały okres studiów tworzył 
i doskonalił swoje umiejętności malarskie. Do dziś realizuje kilka serii 
abstrakcyjnych: „Zepsute malarstwo”, „Formy barwne” i „Pętle” oraz 
zrealizował cykl „MATA” składający się z 21 wielkoformatowych ob-
razów. Konkursy: 2016 – II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona 
Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2015 – 42. Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień 2015”, BWA Bielsko-Biała; 2015 – „Młody Waw-

rzyn”, ogólnopolski konkurs malarski, Galeria DNA, Wrocław; 2014 
– VII Konkurs Malarski „Zadra”, Galeria Zadra, Warszawa. Wystawy: 
2016 – „XXS”, Berlin Blue Art Space, Berlin; 2016 – „Art Fresh Festival 
VII”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2015 – „ Abstrakcja! Raz!”, wystawa 
zbiorowa w ramach festiwalu „Warszawa jest trendy”, Warszawa; 
2015 – „Art Fresh Festival VI”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2014 – 
wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu Zadra VII, Galera 
Zadra, Warszawa; 2013 – „Sztuka Młodych II”, Galeria Sztuki Disegno 
– GOK, Ustronie Morskie; 2013 – „Odkrytki z pamięci”, CK Białogard; 
2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria Sztuki Disegno – BTD, Koszalin.

Dilan Abdulla48
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Dudziarska  2016

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

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

Stage  2014

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.

W 2005 r. ukończyła ASP w Łodzi dyplomem z Ma-
larstwa i Rysunku. Projektantka odzieży i obuwia. 
Jej prace pojawiały się na licznych wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych w całej Polsce. Finalist-
ka konkursu „Oskary Fashion”. Udział w licznych 
wystawach zbiorowych (2000-2006): Radom, Po-
znań, Cieszyn, Kraków, Nowy Wiśnicz, Łódź, United 
Kingdom, Sztokholm. Kilka wystaw indywidulnych: 
2004 r. – w Galerii Forum w Łodzi; 2005 i 2008 r. 
– w budynku Polskiej Akademii Nauk, Klub Nauczy-
ciela, Łódź; 2012 r. – wystawa rysunku, malarstwa, 
grafiki, Galeria Chełm, Chełm.

Izabela 
Olszyna49 

Marta Szarek50 
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Ready  2017

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

Ur. w 1987 r. w Krakowie. Artysta intermedialny i publicysta. Absol-
wentka dziennikarstwa UJ. Zajmuje się malarstwem figuratywnym 
w tendencji estetycznej realizmu magicznego, będącego kompilacją 
stylów: realizmu, pop-artu i surrealizmu. W twórczości ceni mocny 
przekaz przy jednoczesnym minimalizmie formy. W swoich kompo-
zycjach lubi pozostawiać nutę niedopowiedzenia. Jej prace znajdują 
się w prywatnych kolekcjach oraz galeriach w Polsce i za granicą. 

Wystawy i eventy: 2017: Wystawa zbiorowa, Galeria „Polskajungart”, 
Wiedeń; 2016: XXV Aukcja Wielkiego Serca, Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, Kraków; Wystawa zbiorowa, Muzeum Inżynierii 
Miejskiej, Kraków; Aukcja dzieł sztuki Fundacji Medycyny Regenera-
cyjnej, Nowe Brzesko; Wystawa zbiorowa, Galeria „Polskajungart”, 
Wiedeń.

Agnieszka Nosek51
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Maiko i słońce  2017

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

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

Dziewczyna z pazurem  2017

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.

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

Marta Kurczyńska52 

Paweł Porada53 
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Tam już wszystko będzie dobrze  2016

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.

Graficzka, malarka, menedżer kultury, kuratorka. Studia na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedago-
giczno-Artystycznym w Kaliszu. Dyplom magistra sztuki w Pracowni 
Grafiki Warsztatowej w 2008r. Malarstwo w pracowni prof. Jarosława 
Kozłowskiego. Studia podyplomowe Marketing Kultury w Instytucie 
Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Muzealnicze Studia Kura-
torskie w Zakresie Prezentacji Sztuki Współczesnej, Instytut Historii 
Sztuki Uniwersytet Jagielloński. Pomysłodawczyni i założycielka Klu-

bogalerii FRAJDA w Kaliszu, Something SpecialDesign – ceramicznej 
pracowni projektowej. Obecnie prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej 
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Autorka 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, projektów kuratorskich, m.in. 
Szczytu Bohaterów w krakowskim Bunkrze Sztuki prezentujących 
sztukę współczesną 30 najlepszych polskich artystów m.in. Zbignie-
wa Libery, Pawła Althamera, Wojtka Bąkowskiego, Olafa Brzeskiego, 
Joanny Rajkowskiej i innych.

Agnieszka Pawłowska54
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Akt 
leżący  2017

olej, płótno, 
50 × 70 cm,  
sygn. p.d.

Ur. w 1964 r. Absol-
went PWSSP we Wro-
cławiu na Wydziale 
Architektury Wnętrz 
i Wzornictwa Prze-
mysłowego. Dyplom 
z aneksem malarstwa 
obronił w pracowni 
prof. Józefa Hałasa. 
Na swoim koncie 
ma udział w wysta-
wach indywidualnych 
i zbiorowych. Zajmuje 
się malarstwem i gra-
fiką użytkową.

Kamuflaż  2017

akryl, płótno, 60 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Efemeryczność materii oraz świadomość nie-
powtarzalności zdarzeń, wzbudzają w artyst-
ce potrzebę zatrzymania obrazu i rodzących 
się doznań. Nieuchwytne i nietrwałe stany, 
rzeczy spotykane, mijane, czasem burzące 
porządek dnia przekładają się na próbę za-
pisu tego, co ulotne. W procesie twórczym 
utrwala refleksje, zdziwienia i dookreśla sta-
ny własnym językiem dialogu z poznanym 
i zastanym. Wybrane wystawy: 2016 – OT 
CIĘCIE, Towarzyska Kafe, Bydgoszcz; 2016 – 
SYNTEZA SZTUK, Galeria BWA, Bydgoszcz; 
2015 – MAKRO I MIKRO SKALA MIEJSCA, 
Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Niem-
cy; 2015 – WOKÓŁ NATURY, Galeria Zum 
Pass, Herzberg am Harz, Niemcy; 2014 – 
UCZUCIE BRAKU JEST JAK BÓL FANTOMO-
WY, Mercator, Poznań; 2014 -PUNKT, LINIA 
A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień, Byd-
goszcz; 2014 – DRAW & GO, Muzeum Sztuki 
Najnowszej MONA, Poznań; 2010 – GOL-
DEN BEE 9, Moscow International Biennale 
of Graphic Design, Central House of Artist, 
Moskwa, Rosja; 2010 – GESTY z cyklu preMe-
dytacje, BWA, Bielsko-Biała; 2010 – CZASEM 
BYWAM, BYWAM CZASEM, wystawa indywi-
dualna Galeria Na Polskiej, Poznań.

Jan 
Derek55 

Ewa Grajnert-
-Hałupka56 
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Aż się kurzy  2017

akryl, olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. na odwrocie

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

Witold Domański57
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0004  2017

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

W 2011 r. ukończył studia pierwszego stopnia na ASP w Krakowie, 
w pracowni Obrazowania Cyfrowego na Wydziale Grafiki. Dyplom 
zrealizował pod kierunkiem W. Węgrzyna. W 2014 r. zdobył tytuł 
magistra na Wydziale Malarstwa w pracowni A. Bednarczyka na 
krakowskiej ASP. Od 2016 r. członek Europejskiego Stowarzyszenia 

Pastelistów (PGE) oraz Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń 
Pastelistów (IAPS). Jego prace systematycznie pokazują się na aukcjach 
i wystawach sztuki w Krakowie i w Warszawie, można je także znaleźć 
w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Rafał Gawlik58 
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Martwa  2017

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

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

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

Mikołaj Czechowski59
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Ms. Yin  2017

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

Ukończyła LP w Bielsku Białej w klasie o profilu Re-
klama Wizualna. Obecnie studentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Od 
5 lat zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
graficznym. W malarstwie interesuje ją postać czło-
wieka, jego refleksje, stany emocjonalne i duchowe. 
Jej twórczość cechuje dążenie do uzyskania głównej 
sentencji w najprostszy możliwy sposób. Inspiracje 
czerpie m.in. z malarstwa Młodej Polski, realizmu 
Rosyjskiego, secesji oraz symbolizmu.

Aleksandra 
Młynarczyk- 
-Gemza

60

Selfie  2017

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. l.: L.WNUK `17

Ur. w 1988 r. w Wołominie. Absolwentka Wydziału 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dy-
plom w 2013 r. w pracowni prof. Janusza Gór-
skiego, aneks u prof. Zbigniewa Gorlaka. Obecnie 
zajmuje się malarstwem i projektowaniem gra-
ficznym. Wybrane wystawy, plenery i osiągnięcia: 
2011 – udział w wystawie zbiorowej Wystawa 
Młodej Sztuki w Królewskiej Fabryce Karabinów 
w Gdańsku; 2012 – wystawa indywidualna malar-
stwa i grafiki Pejzaże Subiektywne, Pub Taaka Ryba 
w Wołominie; 2012 – wystawa obiektów Second 
Hand Ready Mades w Galerii Studenckiej Start, Aka-
demia Sztuk pięknych w Gdańsku; 2012 – udział 
w wystawie zbiorowej plakatów na festiwalu Gra-
phic Design Month of Échirolles we Francji 20/20 
Twenty international art schools celebrates graphic 
design; 2013 – udział w wystawie zbiorowej w Aka-
demii Sztuk Pięknych i Projektowania w Lublanie, 
Słowenia; 2013 – udział w wystawie zbiorowej stu-
dentów pracowni Atelier w Domu Studenta ASP 
w Gdańsku w ramach Europejskiej Nocy Muzeów 
2013; 2011-2016 – udział w corocznych międzyna-
rodowych Nadbużańskich Plenerach Artystycznych 
w Kuligowie; 2014 – udział w I Międzynarodowym 
Plenerze Artystycznym w Radzyminie; 2015 – wy-
stawa indywidualna rysunku, malarstwa i rzeźby 
w Galerii Fabryczka w Wołominie

Lidia Wnuk61 
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Zielna Urodzajna  2017

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

Ur. w 1994 r. w Elblągu. Absolwentka wydziału Grafiki na gdańskiej 
ASP, zdobywczyni m.in. nagrody grand prix w ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym Pejzaż pod powiekami, organizowanego przez 

MHMG. Autorka litografii, grafik, ilustracji, kolaży i praca malarsko-
-rysunkowych.

Barbara Szwedowska62
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Po sezonie  2017

olej, płótno, 60 × 80 cm, 
sygn. l.d. monogramem 
autorskim oraz na odwrocie 
pieczęcią autorską

Absolwent Wydziału Arty-
stycznego UMCS w Lublinie. 
W 2000 r. uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem dziekań-
skim z malarstwa pod kie-
runkiem W. Wróblewskiego. 
W l. 1997–2005 pracował 
jako plastyk w Państwowym 
Teatrze im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. Od 2005 r. zwią-
zany z Trójmiastem. Uczest-
nik wystaw indywidualnych: 
Galeria 31; Lublin, Karczma 
Złoty Osioł, Lublin oraz zbio-
rowych: „Autograf 2001”, 
Teatr Osterwy, Muzeum Lu-
belskie; „Polsk Konst”, Mal-
mö. Prace artysty znajdują 
się w kolekcjach prywatnych 
w Polsce, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Szkocji 
i Niemczech.

Owintar  2016

akryl, płótno, 100 × 60 cm, sygn. ?

Ur. w 1988 r. w Tarnowie. Absolwent studium Renowacji mebli 
i wyrobów snycerskich w Tarnowie (2010 r.). Absolwent ma-
larstwa na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, Dyplom obroniony 
w pracowni prof. Grażyny Borowik. Aneks w Pracowni Lucjana 
Orzecha 2016 r. Stypendium rektora UP  2013/14 oraz 201 
/16. Obecnie studiuje ArteTerapię na Uniwersytecie Pedago-
gicznym w Krakowie.  Wolontariusz w Fundacji Kromka Chleba 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnowie oraz Stażysta 
w Fundacji im. Jana Pawła II, gdzie prowadzi Warsztaty Terapii 
zajęciowej REPI Tarnów. Autor 20 wystaw zbiorowych oraz 
indywidualnych.

Andrzej 
Tuźnik63 

Grzegorz Wójcik 64 
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Port przy rzece 
Orwell  2017

olej, deska, 43 × 55 cm, sygn. l.d. oraz 
na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Płocku. W roku 2006 
ukończył LP im. M. Rościszewskiej w Płoc-
ku. W latach 2009-2012 pracował nad se-
rią obrazów „Havana”. Główne inspiracje 
to architektura kolonialna,  renesansowa, 
klimat starych historycznych miast, małych 
miasteczek. Tematami prac jest przestrzeń 
miejska i architektura oraz sceny rodzajowe 
z różnych stron świata.

Michał Janicki65 

Leśna łąka z cyklu Zauroczona Dmuchawcami  2017

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

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

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

Mariola Świgulska66
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Zamek II  2016

olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. l.d.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu. Należy do 
Maison des Artistes we Francji. Repre-
zentowany przez Emart Gallery w No-
wym Jorku. Należy do trzech grup ar-
tystycznych: Buissonances (Francja), The 
Emotionalists (USA), Plaja (Polska). Brał 
udział w licznych wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Na-
grody: 2013 – nagroda Miasta Asnieres 
sur Seine za malarstwo na IV Biennale 
„D’ArtsurScene” (Francja); 2012 – na-
groda „G.N.Finez Planard” Salon Arty-
styczny Art Capital Grand Palaise (Paryż, 
Francja); III nagroda w kat. Praca na pa-
pierze, Salon Artystyczny Bois Colombes 
(Francja); 2011 – Brązowy Medal w kat. 
Malarstwo, Salon Artystyczny Art Capi-
tal Grand Palaise (Paryż, Francja); 2010 
– I nagroda w kat. Malarstwo, Salon Ar-
tystyczny Bois Colombes (Francja); 2009 
– nagroda w kat. Oryginalność tematu, 
Salon Artystyczny „D’Art sur Scene”, 
Asnieres sur Seine (Francja); 1998 – na-
groda Burmistrza Miasta Jasła za działal-
ność kulturalną

Piotr Betlej67

Roksana  2017

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

W 2012 roku obroniła dyplom magistra sztuki na grafice (specjalność 
– grafika warsztatowa) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu, w 2016 obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa na tej 

samej uczelni (dyplom uzupełniający z malarstwa ściennego). Przez 
rok studiowała gościnnie na Akademii Umeni w Bańskiej Bystrzycy 
(Słowacja).

Anna Sobolewska68 
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Suknia  2017

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

Ukończyła Liceum Plastyczne w Supraślu w klasie 
o profilu snycerskim. Obecnie studentka czwar-
tego roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na wydziale Malarstwa. Stypendystka Ministra 
Kultury. Artystka w swojej twórczości rozwija 
zagadnienie postaci, portretu oraz pejzażu. Jej 
obrazy poruszają głównie tematykę orientalną. 
Pragnie przybliżyć odbiorcy klimat i kulturę kra-
jów arabskich.

Autoportret 
Interpretacyjny 2  2017

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

Ur. w 1998 r., Warszawie. Laureat Mię-
dzynarodowego Biennale Autoportretu 
Radom 2013, 2015. W 2016 otrzymał 
indeks na dowolną uczelnię artystycz-
ną w Polsce, jako finalista (VI miejsce) 
Makroregionalnego Przeglądu Prac 
z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. W 2016 
roku został wyróżniony za osiągnięcia 
artystyczne w latach 2015/2016 przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Podziwia warsztat i niebywałą 
wrażliwość koloru Stanisławskiego, 
Singera, ogólną wrażliwość na formę 
Karpińskiego i Nachta-Samborskiego. 
Stosuje jak najbardziej zróżnicowane 
środki, w celu oddania wpływającej na 
człowieka aury otoczenia.

Gabriela 
Szymańska69 

Kacper 
Woźny70 
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Turkusowy 
balonik  2017

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

Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwentka 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP 
we Wrocławiu. Dyplomowana Stylist-
ka-Projektantka Ubioru. Zwyciężczyni 
konkursów malarskich oraz konkursów 
dla młodych projektantów. Autorka 
kilku wystaw indywidualnych. Obrazy 
artystki znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą.

Sabina Maria 
Grzyb71

Miasto 3000  2017

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

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

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

Magdalena Karwowska72
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Sabina Maria 
Grzyb

Portret Fantomowy #3  2016

technika własna, płótno, 65 × 54 cm, sygn. na odwrocie

Urodzony blisko trzy dekady temu w Kołobrzegu, swoją działalność 
twórczą rozpoczął po przeprowadzce do Poznania. Malarstwo artysty 
to misterna, siermiężna i nigdy nie nieodwracalna konstrukcja materia-
łów i przedmiotów, które pozwalają stworzyć osobliwą interpretację 

otaczającej materii. Sam malarz pracuje w zgodzie z tezą, że kreacja 
jest bezpośrednim następstwem destrukcji. Artysta wyraża się również 
w fotografii artystycznej oraz muzyce, prowokując silne wzajemne 
inspiracje między dziedzinami sztuki.

Wojciech Sosidko73
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Splash Woman 13  2017

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

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej 
Woli, na specjalizacji Reklama Wizualna. Studia pierwszego i drugie-
go stopnia ukończyła w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na 
specjalizacjach: Projektowanie Multimedialne i Reklama. Brała udział 
w wystawach zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Głosami 
internautów wygrała interdyscyplinarny konkurs „Muza 2014” orga-
nizowany przez redaktor naczelną portalu kulturalnego Art Imperium. 
Obrazy Amonarii wyróżniają się przede wszystkim subtelnością, wpro-

wadzają w świat, który zdaje się być poetyckim odzwierciedleniem rze-
czywistości, jakby były złudzeniem lub urywkiem snu. Malarka próbuje 
przekazać odbiorcy połączenie stanów emocjonalnych i uczuć jakie 
doświadcza, łącząc bodźce dostarczane przez duszę, umysł i ciało 
w jeden niepowtarzalny obraz. Efektem tych działań są unikatowe akty 
kobiece. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, 
Belgii, Niemczech, Anglii, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Amonaria Magda Maciaszek74 
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Harmonia zapachu lawendy  2017

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

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

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

Joanna Misztal75
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Balbinka  2017

olej, karton, 51 × 41 cm, w oprawie: 
63,5 x 53 cm, sygn. p.g.

Artysta-malarz, podróżnik, dekla-
mator, pisarz, kulturysta, wielbiciel 
francuskich jabłek. Rewolwerowiec, 
miłośnik Szekspira. Absolwent ASP 
w Gdańsku. Dyplom obronił w 2013 r. 
Uczeń prof. M. Olszewskiego – wybit-
nego artysty-plastyka, erudyty, refor-
matora, rekina polskiego malarstwa. 
Laureat wielu prestiżowych konkur-
sów artystycznych w kraju i poza jego 
granicami. Przyjaciel bretońskiego 
rzeźbiarza Xaviera Tanguy. Szczęśliwy 
zdobywca I nagrody za najlepszą pra-
cę malarską w XI Międzynarodowym 
Konkursie „Pole Sztuk” w 2011 r. Pra-
ce 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.

Aaron Beker76

Niewłaściwe słowo  2017

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. l.d. oraz 
na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Warszawie. W 2016 r. obro-
niła z wyróżnieniem tytuł magistra na ASP 
w Warszawie na wydziale Grafiki. Zajmuje 
się grafiką warsztatową, komputerową oraz 
malarstwem. Obrazy charakteryzuje gra-
ficzno-rysunkowy realizm z geometryczną 
oprawą. Prace mają często charakter humo-
rystyczny, zawierają zaskakujące metafory, 
przy wykorzystaniu niekonwencjonalnej 
symboliki, a także posiadają ładunek emo-
cjonalny. Artystka brała udział w wystawach 
grupowych: Kissprint, Warszawa 2013 oraz 
2016; MUZA – Magdalena Abakanowicz, 
Warszawa, 2015; Wystawa pokonkurso-
wa na Międzynarodowym Biennale Grafiki 
Cyfrowej, Gdynia, 2016; Pokonkursowa 
wystawa finalistów Artystycznej Nagrody 
Siemensa z Galerii Salon Akademii, Warsza-
wa, 2016; indywidualnych: Alternatywna 
Geometryczność, Boska Praga, Warszawa, 
2016, a także w performance w Galerii Fok-
sal w ramach wystawy Jiri Skala, Bohdan 
Mrazek JABBERWOCKY (2016). W l. 2013-
2015 współorganizowała festiwal arty-
styczny Art Fresh Festival. W 2016 została 
finalistką Artystycznej Nagrody Siemensa.

Zuzanna Zu 
Jankowska77 
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Aaron Beker
Mucha  2017

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

Absolwent wrocławskiej ASP. Dyplom w pracowni K. Wałaszka 
w 2016 r. Studiował ceramikę w pracowni prof. G. Płocicy i ceramikę 
użytkową w pracowni prof. Drzewieckiego. Magister filozofii UWr.

Piotr Pachecki78 

Shadows of birch IV  2017

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. l.d.

Ur. w Lesznie. Studentka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Stypendystka Rektora dla najlepszych studentów. Uczestniczka 
plenerów, wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Anna Jakubiak-Sęk79
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Berger  2013

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

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim (1992–
1994). Członkini warszawskiego oddziału Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików. W latach 1999–2011 związana z warszawskim 
rynkiem reklamy, pełniła wysokie stanowiska w prestiżowych agen-
cjach reklamowych. W 1998 roku otrzymała Nagrodę Specjalną pod-

czas Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Swoje prace 
prezentowała m.in. w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim; Galerii 
pod Bocianem w Szczecinie; Galerii u Barbary w Szczecinie; Galerii 
pod Sukniami w Szczecinie; Trystero Gallery w Szczecinie.

Anna Kmita80 
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Marta  2017

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.

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

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

Piotr Czerwiński81
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Święte krowy  2012

olej, płótno, 49,5 × 90 cm, sygn. na odwrocie

W latach 1998–2000 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK 
w Toruniu, a następnie w latach 2000–2005 na Wydziale Malarstwa 
na ASP w Warszawie (dyplom w pracowni prof. K. Wachowiaka). 

W 2005 r. otrzymał Pierwszą Nagrodę w konkursie malarskim fundacji 
im. Franciszki Eibisch. W 2006 r. był finalistą konkursu malarskiego 
„Obraz roku 2005” organizowanego przez czasopismo Art & Business.

Bartłomiej Kownacki82 

Żubr XL model Fetisch Dots  2017

ceramika szkliwiona transparentnie, malowana naszkliwnie, technika maskowania, platynowane rogi, wym. 22 × 14 × 27 cm, logo autora 
oraz opis numeryczny 164/2017 od spodu

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

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

Mariusz Dydo83 
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Bez tytułu  2017

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

Absolwentka Malarstwa UMK w Toruniu oraz Policealnej Szkoły Pro-
jektowania i Konfekcjonowania Odzieży w Toruniu. Dyplom z ma-
larstwa sztalugowego uzyskała w 2015 roku, pod kierunkiem prof. 
L. Wolskiego. W roku 2016 artystka dostała wyróżnienie do wystawy 
DYPLOMY 2015 w CSW w Toruniu oraz Nagrodę Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK za cykl obrazów „Afirma-

cja życia i natury”. Jeden z obrazów tego cyklu dostał się do finału 
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. 
Malarka ma na swoim koncie kilkanaście wystaw zbiorowych i indywi-
dualnych w Toruniu, Kowalewie Pomorskim, Grudziądzu, Włocławku, 
Inowrocławiu, Bielsku-Białej, Bydgoszczy oraz Sopocie. Od 2016 roku 
należy do ZPAP.

Magdalena Solich84 
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zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia

500 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

Powyżej 20 000 2 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

Warszawa, 12 października 2017 r., godz. 19

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

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Abdulla Dilan -----------------------------48

Adamczak Małgorzata ------------------34

Bednarczyk Cezary ----------------------30

Beker Aaron -------------------------------76

Betlej Piotr ---------------------------------67

Bieleń Marek ------------------------------36

Breitenbach Łukasz ---------------------35

Cieśla Maciej ------------------------------33

Cyganek Jacek ----------------------------32

Czechowski Mikołaj ---------------------59

Czernicki Łukasz --------------------------12

Czerwiński Piotr --------------------------81

Derek Jan ----------------------------------55

Domański Witold ------------------------57

Dydo Mariusz -----------------------------83

Fiodorowicz Borys -----------------------41

Futyma Karolina --------------------------- 3

Gawlik Rafał -------------------------------58

Górski Jakub -------------------------------16

Grajnert-Hałupka Ewa -----------------56

Gralewska Olga --------------------------- 8

Grzyb Sabina Maria ----------------------71

Jakubiak-Sęk Anna ----------------------79

Janicki Michał -----------------------------65

Jankiewicz Łukasz -----------------------24

Jarzymowska Anna ---------------------13

Karwowska Magdalena ----------------72

Kmita Anna --------------------------------80

Kobylińska Maja -------------------------- 2

KOCUR1 Marciniszyn Artur -------------11

Kołakowska Anna -----------------------39

Kownacki Bartłomiej --------------------82

Krzysztonek Klaudia --------------------27

Kurczyńska Marta -----------------------52

Kurek Magdalena ------------------------38

Kurzeja Radosław ------------------------47

Łodygowska Małgorzata---------------25

Magda Maciaszek Amonaria -----------74

Maliborski Mateusz ---------------------14

Mamica Anna ------------------------------ 6

Mazurek Waldemar ----------------------15

Misztal Joanna ----------------------------75

Młynarczyk Aleksandra -----------------60

Mużyło-Bajsarowicz Sylwia ------------ 4

Nosek Agnieszka -------------------------51

Olszewski Zbigniew ---------------------44

Olszyna Izabela ---------------------------49

Orońska Katarzyna ------------------------ 9

Osa Aleksandra ----------------------------- 1

Pabis Małgorzata -------------------------46

Pachecki Piotr -----------------------------78

Pawłowska Agnieszka ------------------54

Perczak Sylwia ----------------------------43

Piekut Dariusz -----------------------------45

Pietras Emilia ------------------------------29

Piotrowiak Anna -------------------------37

Polski Thomas  ---------------------------20

Porada Paweł -----------------------------53

Przybyła Piotr -----------------------------18

Rostocka Maria ---------------------------28

Różyc Dariusz Franciszek ----------------21

Rukszan Małgorzata ---------------------23

Rybka Mateusz ---------------------------31

Sajewski Andrzej Andrea ---------------40

Sałustowicz Anna ------------------------ 5

Skrzypek Grzegorz -----------------------22

Sobolewska Anna -----------------------68

Solich Magdalena ------------------------84

Sosidko Wojciech ------------------------73

Szarek Marta ------------------------------50

Szwedowska Barbara -------------------62

Szymańska Gabriela ---------------------69

Świgulska Mariola -----------------------66

Tajak Tomasz ------------------------------- 7

Tomalak Stanisław -----------------------17

Trusik Piotr ---------------------------------42

Tuźnik Andrzej ----------------------------63

White Inez ---------------------------------26

Witek Anna --------------------------------10

Wnuk Lidia ---------------------------------61

Woźny Kacper  ----------------------------70

Wójcik Grzegorz --------------------------64

Zielaskowska Gossia --------------------19

Zu Jankowska Zuzanna ----------------77

INDEKS ARTYSTÓW

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, Łukasz Łoboda 

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

SOPOT

GALERIA  

SZTUKI DAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

GALERIA  

MODERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

GALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

KRAKÓW

ul. Rynek Główny 43, 

31-013 Kraków

tel. 12 429 12 17

krakow@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 572 628 354

bydgoszcz@sda.pl
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AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Roman Kramsztyk (1885–1942), Portret kobiety 



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