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Szanowni Państwo
Rok 2017 powoli dobiega końca i chcielibyśmy zakończyć go 
bardzo mocnym akcentem spod znaku sztuki najnowszej, dla-
tego oddajemy w Państwa ręce kolejny katalog Aukcji Sztuki 
XXI wieku. Jest to już 9 edycja tej licytacji i jak zawsze mamy 
nadzieję, że nasza oferta sprosta Państwa wysokim oczekiwa-
niom co do jakości prezentowanych artystów.

W naszym katalogu pojawiają się artyści, z którymi współ-
pracujemy już od dłuższego czasu, a także tacy, których na 
Aukcjach Sztuki XXI wieku gościmy po raz pierwszy. Jednym 
z takich aukcyjnych „debiutantów” jest wrocławski artysta 
– Daniel Krysta (poz. 16). Jego prace posiadające niezwykłe 
walory malarskie, stanowiąc połączenie stylistyki abstrakcyjnej 
z malarstwem przedstawiającym, realistycznym. Tła obrazów 
Krysty to najczęściej fakturowe, chropowate powierzchnie, 
które przywołują na myśl pordzewiałe blachy, lub inne in-
dustrialne płaszczyzny. Na tych abstrakcyjnych, trudnych do 
skonkretyzowania tłach, artysta umieszcza formy będące zbli-
żeniami różnych elementów metalowych, czy elektronicznych. 
Ważnym punktem 9 Aukcji Stuki XXI wieku jest też obraz 
Joanny Mląckiej (poz. 19), absolwentki ASP w Warszawie. Jej 
prace wyróżniają się nie tylko pod względem malarskim, ale 
również treściowym, gdyż przepełnione są skomplikowaną 
i wielowątkową symboliką. Mlącka w swojej twórczości zdaje 
się koncentrować na kreowaniu nowego/innego świata, a każ-
dy z jej obrazów przedstawia jego odrębny wycinek. Wśród 
artystów, którzy pierwszy raz pojawiają się na Aukcji Sztuki 
XXI wieku znalazł się również Adam Wątor (poz. 23), kra-
kowski artysta, skupiony na malarstwie figuralnym. Tematem 
jego obrazów jest więc postać ludzka (najczęściej kobieca), 
która wydaje się być wyłącznie pretekstem do ukazania piękna 
tkwiącego w każdym człowieku. Poprzez swoje płótna nie 
stara się on oddać zewnętrznego obrazu swoich modelek, 
ale emocje, które tkwią gdzieś w nich. 

Jak zawsze przy tej okazji czujemy pewien niedosyt, ponieważ 
w ramach tak krótkiego wstępu ciężko bliżej zaprezentować 
sylwetki wszystkich artystów. Dlatego pomimo jesiennej aury 
gorąco zachęcamy do zapoznania się z całym naszym kata-
logiem, a także do odwiedzin naszej galerii w Sopocie. Za-
praszamy do spędzenia ostatniego listopadowego weekendu 
z Sopockim Domem Aukcyjnym i życzymy Państwu samych 
owocnych licytacji!

Dilan Abdulla  
Katarzyna Dąbrowska 

Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern



01 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Subtelność  2017

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

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

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

Sonia Ruciak
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02 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

SNT63  2017      

akryl, płótno, 130 × 160 cm, sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2017 | „SNT63” | 130x160 cm'

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

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

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

(…) Moje obrazy i grafiki są efektem wielu działań, podzie-
lonych zasadniczo na kilka etapów. Fundamentem każdej 
pracy są oczywiście rysunki. W tym czasie postać ulega cią-
głym przekształceniom i nierzadko zmienia się wcześniejsza 
koncepcja. Przy pracy często wspomagam się szarą plaste-
liną, dzięki czemu modelowane formy są dla mnie bardziej 
czytelne. Jest to najbardziej twórczy 

i najprzyjemniejszy etap pracy nad obrazem, zdaję się wte-
dy na wyczucie i intuicję artystyczną – podejmuję decyzję 
i odrzucam to co złe. Dokładnie wykańczam każdy obraz, 
wynika to z mojego technicznego podejścia do pracy. Nie 
lubię niedociągnięć i zabrudzeń. 

(…) Korzystam z farb akrylowych ze względu na dobre krycie 
i ich charakterystyczną właściwość – szybki czas schnięcia 
(nie lubię czekać na nałożenie kolejnej warstwy do tego 
stopnia, że używam małej suszarki). Ważne jest dla mnie 
zróżnicowanie powierzchni i stąd częste stosowanie pia-
sku, ziemi, wełny do stworzenia faktury formy. Dzięki temu 
postaci umieszczone w odrealnionej przestrzeni, stają się 
bardziej namacalne. Dbam jednak o to, by w moich pracach 
była odczuwalna równowaga pomiędzy tłem a figurą.
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03 Ilona Herc
(ur. 1972)

Drugi brzeg II  2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Ilona Herc 2017'

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśni-
czu, a następnie Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, Filia w Cieszynie. W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Wybrane wystawy indywidualne: 
2010 – „Malarstwo”, Pałac Sztuki, Kraków; 2009 – „Malarstwo”, Ga-
leria MCK, Mysłowice; 2007 – „Miejsca”, Galeria Za Szafą, Szczecin; 
2007 – „Malarstwo”, Galeria Prezydencka, Szczecin; 2004 – „Ma-
larstwo”, Galeria Młodych, BWA, Włocławek; 2003 – „Malarstwo”, 
Galeria Anna Iglińska, Kraków; 2002 – „Malarstwo”, Galeria Miejska, 
Dębica; 2001 – Schlossgarten Caffe &Gallery- Darmstadt (Niemcy); 
2000 – Galeria hotelu „Elektor”, Kraków; 1998 – Galeria „Przewiąz-
ka”, Cieszyn; 1998 – Kultur Caffe, Darmstadt (Niemcy). Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2016 – „8 Kobiet”, Regionalne Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa; 2013 – VI Międzynarodowe 
Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2012 – Dorum- Art, Wystawa malar-
stwa, Warszawa; 2010/11 – V Międzynarodowe Biennale Pasteli, 
Nowy Sącz; 2008 – IV Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 
2006 – Triennale z Martwą Naturą, BWA, Sieradz; 2005 – Wystawa 
finalistów konkursu „Obraz Roku 2004”, Muzeum im. X. Dunikow-
skiego, Pałac Królikarnia, Warszawa; 2004 – Wystawa finalistów 
konkursu „Obraz Roku 2003”, Muzeum im. X. Dunikowskiego, Pałac 
Królikarnia, Warszawa.

Artystka stosuje barwy czyste, nasycone, sięga po kontrasty temperaturowe. Kolor ze swą wy-
razistością jest głównym środkiem ekspresji w obrazie. Dziewczynka , bohaterka przedstawień, 
odwraca się od widza, spogląda przed siebie. Mimo, że samotnie przebywa w nieokreślonej bliżej 
przestrzeni, czuje się w niej dobrze, bezpiecznie. To jest jej własny, ulotny świat. Obraz jest prze-
strzenią złożoną z barw.

Katarzyna Sucharkiewicz, Muzeum Częstochowskie
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04 Igor Mościcki
(ur. 1979)

Devil’s Mill  2014

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.g.: 'Mościcki J. 2014'

Artysta pochodzenia polsko-rosyjskiego. Ukończył z wyróżnieniem 
Liceum Plastyczne im. W.E. Tatlina i 5 letnie studia w Technikum Sztuk 
Pięknych im. K.A. Sawickiego. Następnie rozpoczął studia z zakresu 
malarstwa na Akademia Sztuk Pięknych im. I.Glazunowa w Moskwie, 
które porzucił i przeniósł się do Polski – kraju swoich przodków. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu. Uczestników wystaw zbiorowych, 
jego prace znajdują się w kolekcjach w Rosji, Polsce, Niemczech, 
Austrii i na Ukrainie.

W swojej twórczości pokazuje Świat fantasmagoryczny i finezyjny. Ukazuje potajemne wymiary 
oraz udzielam wskazówek jak je dostrzec. Żyjemy i eksplorujemy świadomie skrawek wielości 
wymiarów Wszechświata. Jesteśmy egoistyczni i merkantylni wobec Jego istoty i samych siebie 
na wzajem. Musimy się nauczyć dostrzegać więcej, pozytywniej reagować na codzienność i inne 
ludzki jednostki, by stać się lepszą wersją siebie.

Igor Mościcki
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05 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Plaża  2017         

akryl, płótno, 120 x 140 cm, sygn. na odwrocie

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

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

Tomasz Kołodziejczyk

12–13





06 Agnieszka Borkowska
(ur. 1978)

Oversleeping  2017

olej, płótno, 45 × 60 cm, sygn. d.: 'AGNIESZKA 
BORKOWSKA'

Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-
skiego w Łodzi. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą 
(Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Rosja, Chiny) oraz w MN w Gdań-
sku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane 
wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 
2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen (Niemcy); 
2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria; 2010 
– wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary 
Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach 
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale 
Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, 
Spišská Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu 
„Obraz roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.

Swoistym znakiem odautorskim prac Agnieszki Borkowskiej stała się postać kobiety. Bohaterka jej obrazów jest młoda, 
reprezentuje współczesny typ urody. Jest zazwyczaj zatopiona w swoich myślach, skupiona, sprawia wrażenie nieobecnej 
i tajemniczej. Przedstawiona w nieokreślonym wnętrzu, często w zbliżeniu, koncentruje na sobie całą uwagę widza, 
który wzrokiem, niczym wytrawny podglądacz, wkracza w jej intymną przestrzeń. Obrazy Borkowskiej nie mieszczą 
się ani w kategorii scen rodzajowych, ani portretu, bowiem artystka koncentruje całą uwagę na oddaniu emocji i myśli 
swoich bohaterek, ich rozterek, pragnień, lęków. Na wielu pracach kobieta przedstawiona jest w układzie antytetycznym, 
kojarzonym z motywami dekoracyjnymi charakterystycznymi dla starożytności czy renesansu. Dzięki takiemu zabiegowi 
postacie stają się mniej oczywiste, zyskują dekoracyjny charakter, a przez to zaczynają być traktowane w sposób 
przedmiotowy. Z drugiej strony artystka przedstawiając tą samą postać, jednak zwróconą w przeciwną stronę, odnosi się 
do dwoistej natury kobiet, zwraca uwagę na niejednoznaczne postawy, rozterki, które targają kobietami przed podjęciem 
ważnych życiowych decyzji to wszystko wskazuje z kolei na przedmiotowe podejście do bohaterek obrazów. Borkowska 
żongluje tu popularnym, dominującym i utrwalonym w sztuce przez wieki obrazem kobiety, sprowadzonej do atrakcyjnej 
formy przeciwstawiając mu obraz osoby posiadającej własną tożsamość i wolę, stwarzając postacie o refleksyjnym 
charakterze. Wiele z prac Borkowskiej ma niewielki format, co podkreśla ich intymny charakter. Artystka w każdym 
obrazie wpuszcza nas do osobistego świata kobiety, stawia nas sam na sam z jej myślami i emocjami. Jednocześnie każdy 
obraz, każda postać niesie ze sobą fragmenty uniwersalnych prawd o kobiecości, którą Borkowska próbuje definiować. 
Artystka nie odwołuje się jednak do społecznych  i kulturowych ról i klisz, lecz porusza się w sferze emocji, zmysłów 
i intuicji. Czyni to w sposób subtelny, pozostawiając nam dużą swobodę w zbudowaniu indywidualnego obrazu.
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07 Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura  2017

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d. 'mkg' oraz opisany 
na odwrocie

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

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

Kama Wróbel
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08 Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Forma 13L  2017

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

Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olej-
nej na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charakte-
rystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief.  W obrazach 
Mackiewicza linie tworzą  formy, układy  czasem postaci, przedmioty 
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając 
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany 
jest przez kolor, który nadaje  kształtom  znacznie lub kontrastuje ze 
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy 
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie 
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach 
w kraju i za granicą

Tworzy obrazy w oparciu o rzeczywistość, często poparte powierzchownie zwykłą codziennością, co 
czyni go bardzo wnikliwym obserwatorem. W obrazach Mackiewicza dostrzegamy przede wszystkim 
układy organiczne i nieorganiczne. Obrazy przykuwają uwagę nadrealnością, przedmioty sprawia-
ją wrażenie lewitujących nad płótnem, ale związanych z nim nieodłącznie. Szerokie płaszczyzny 
przenikają się wzajemnie w przestrzeni, czasem lekko, łagodnie, chwilami niepewnie i melancho-
lijnie, przesuwają się między sobą. Są zatrzymane, zamrożone, może złapane? Zaczynając kolejny 
obraz najpierw „dotyka papieru”, szkicując szuka kompozycji idealnej , w myślach układa kolory, 
światła i cienie. Do płótna podchodzi spokojnie, przetwarzając i celebrując każdy moment twórczy. 
Z niecierpliwością jednak pyta jakby sam siebie: „może kiedyś uda mi się namalować przynajmniej 
jeden obraz subiektywnie idealny - pytanie, czy nie będę wtedy tego żałował...?”.
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09 Alicja Jaworska
(ur. 1991)

Iluzja 2  2015

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

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

WYSTAWIANY:

2016 – 6. edycja Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław 

Obraz „Iluzja 2” należy do cyklu dyplomowego artystki z 2016 roku. Jaworska w swojej twórczości 
balansuje na granicy abstrakcji i figuracji. Po dłuższym przyjrzeniu się spod subtelnych plam koloru 
wyłania się zarys górskiego pejzażu. Perfekcyjne opanowanie techniki i umiejętne jej wykorzystanie 
służą artystce do budowania atmosfery ciszy i spokoju.
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10 Edyta Hul
(ur. 1986)

Hydrofity 6  2015

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

Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Dyplom uzy-
skała w 2012 roku. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP. Zajmuje 
się głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką, ilustracją. Przez kilka 
lat artystka gdańskiego środowiska. Obecnie mieszka i działa na 
Podhalu. Wybrane wystawy: 2016 – wystawa indywidualna „Sa-
motność Lasu”, Galeria Fundacji J. Potockiego; 2016 – wystawa 
pokonkursowa „Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warsza-
wa; 2016 – wystawa pokonkursowa „Jesienne Konfrontacje 2016”, 
BWA Rzeszów; 2016 – wystawa pokonkursowa „X Triennale Małych 
Form Malarskich”, Wozownia, Toruń; 2014 – wystawa pokonkur-
sowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, BWA Gorzów Wielkopolski; 
2013 – wystawa pokonkursowa „VII Olszyńskie Biennale Sztuki”, 
BWA Olsztyn; 2013 – wystawa zbiorowa „Hortus Conclusus Ogród 
Szalony”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2013 – wystawa zbiorowa „I Po-
morskie Trinnale Sztuki”, PGS, Sopot; 2013 – wystawa zbiorowa 
„Młode Malarstwo w Gdańsku/Dyplomy 2012”, ASP Gdańsk; 2012 
– indywidualna wystawa dyplomowa „Wizerunki zoomorficzne”, 
Galeria Pionova, Gdańsk; 2011 – wystawa zbiorowa „Ogólnopolska 
wystawa rysunku”, UMK, Toruń.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa, Galeria Iluminatis, Noc Muzeów Zakopane 

2016 – wystawa zbiorowa w ramach festiwalu „A Co Ty Tam Robisz?", Dworzec Tatrzański, Zakopane

Malarstwo Edyta Hul koncentruje się wokół form zaczerpniętych ze świata przyrody ożywionej, 
rzetelnie omijając kontekst człowieka. Prace artystki są odzwierciedleniem jej zainteresowań zja-
wiskami świata organicznego. Jednak punkt ciężkości znajduje się tutaj w sposobie malowania. 
Cechuje ją swoboda w traktowaniu materii malarskiej, czynności tworzenia oraz mnogość rozważań 
formalnych. Ponadto, pracując porusza się dychotomicznie. Raz posługuje się oszczędnym i celnym 
malarstwem gestu, budując formę kilkoma precyzyjnymi pociągnięciami pędzla. Innym razem pole 
obrazu poddawane jest destruktywnemu działaniu rozlewających się smug olejnych eksperymen-
tów. Pomimo pojawiającej się figuracji, odniesień do biomorficznych kształtów, wprowadzenia 
lakonicznej opowieści, są to w większości obrazy budowane syntetycznie na granicy abstrakcji.
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11 Michał Kubiak
(ur. 1946)

Akrobaci  2017

brąz, granit, wys. 79 cm

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

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

Stanisław Szwechowicz 
artysta rzeźbiarz
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12 Aleksandra Łatecka
(ur. 1989)

Dekonstrukcja  2017

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. p.d. oraz opisany na 
odwrocie: 'AŁ |Aleksandra Łatecka |2017'

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2016 roku 
obroniła prace dyplomową z wyróżnieniem dziekańskim na kierunku 
malarstwo w pracowni prof. Andrzeja Rysińskiego oraz aneks do 
dyplomu z grafiki artystycznej w pracowni prof. Piotra Smolnickiego. 
Finalistka konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa w 2016 roku 
oraz finalistka konkursu Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie w 2017 roku. 
Brała udział w licznych wystawach, m.in.: W Domu Artysty Plastyka 
w Warszawie w 2016 r., w Salonie Akademii w Warszawie w 2016 r., 
w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w 2017 r., w Galerii BWA 
w Gorzowie Wielkopolskim w 2017 r., w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Kielcach w 2017 r.

„Robimy coraz więcej, żeby widzieć coraz mniej”. W tym krótkim zdaniu zawiera się esencja społecz-
nego problemu, który jest obiektem moich zainteresowań. Dotyczy on naszego sposobu patrzenia 
oraz umiejętności dostrzegania wartości w natłoku bodźców zewnętrznych.

W przestrzeni miejskiej ograniczonej skomplikowanym układem ścian, murów i ulic, wśród któ-
rych spędzamy większość czasu, brak nam refleksji nad relacja między człowiekiem a przestrzenią. 
Współczesny świat opiera się  głównie na segregacji docierających do nas informacji, a synteza 
tych bodźców pozwala w iluzyjny sposób zbudować rzeczywistość. Proces redukcji i odrzucenie 
tych elementów widzianej rzeczywistości, które nie są istotne dla zrozumienia zapisywanej treści 
jest traktowane jako naturalna selekcja bodźców zewnętrznych.

Obserwując wielowymiarowy obraz otaczającej nas rzeczywistości, staram się zapisywać spostrze-
żenia i odkrycia w uproszczonej formie. Gdzie po wyabstrachowaniu z miasta cech instytucjonal-
nych widzimy czystą przestrzeń geometryczną. Każdy z obrazów jest zapisem linii obiektu lub 
wielu obiektów uchwyconych w realnej przestrzeni. Obrazy te należałoby rozpatrywać w kategorii 
analizy przestrzeni obiektu malarskiego, prace bowiem istnieją na trudnej do określenia granicy 
tradycyjnego obrazu i rzeźby. Czerpiąc elementy z obu, zbudowałam swoja interpretacje przestrzeni 
która jest zawarta w dużych efektownych formach malarskich, gdzie tektonika, dynamika i głębia 
przestrzeni przeczy dwuwymiarowości rozczłonkowanej formy podobrazia.

Aleksandra Łatecka
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13 Klaudia Świątczak-Pjanka
(ur. 1988)

Uśpieni  2017

olej, płótno, 80 × 130 cm, sygn. p.d.: 'K.Świątczak-Pjanka 
|2017 r.'

Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Wyróżnienia z malarstwa przyznane przez Radę Wydziału Malarstwa 
od 2010 do 2013 r. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w mię-
dzynarodowym konkursie malarskim organizowanym przez firmę 
VELUX. W 2012 r. zajęła 21 miejsce w Kompasie Młodej Sztuki. 
W 2013 r. obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni 
pod kierunkiem prof. T Kotkowska – Rzepecka (aneks z grafiki pod 
kierunkiem prof. H. Ożóga). W 2014 r. otrzymała wyróżnienie ho-
norowe w konkursie malarskim im. Franciszki Eibisch. Wielokrotnie 
wystawiała swoje prace. Wybrane wystawy: 2014/15 – indywidu-
alna wystawa malarstwa, Magazyn Kultury Kolanko No 6, Kraków; 
2014 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria DNA (Sky Tower), 
Wrocław; 2014 – wystawa pokonkursowa o Grand Prix Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, Warszawa; 2013 – „Zewsząd”, Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna, Kraków; 2013 – „Ściany Świata”, Galeria Lamelli, 
Kraków; 2011 – „Obraz miejsca”, Galeria Strug, Zakopane; 2011 
– „Dzieło”, Galeria Fabryka, Kraków; 2011 – „Partytury graficzne”, 
Dwór Czeczów, Kraków; 2011 – „Rytmy i Rytuały”, Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Radom.

Tematyką malarską Klaudii Świątczak-Pjanka są w przeważającej części miasta. Nie są to miasta, 
które zna ani w których była. Malarka ucieka w przestrzeń Internetu, gdzie poszukuje zdjęć i filmów, 
które przetwarza („od-czuwa’’) w swojej wyobraźni. Malowane z fotografii prace są zazwyczaj przez 
autorkę interpretowane i przekształcane tak, że stają się obrazem autonomicznym, pozbawionym 
widocznego związku z fotograficznym pierwowzorem. Widz może się jedynie domyślać ich po-
chodzenia. Sama malarka ucieka poprzez swoje obrazy w inny anonimowy świat, zgoła odmienny 
od tego, w którym mieszka i w którym tworzy. Często na obrazach pojawiają się inne elementy 
zwierząt bądź ludzi poszukujących swojego miejsca w przestrzeni tak jak autorka. W swoich pracach 
skupia się na problemie światła, budowy formy i proporcji. Wewnętrzne skupienie pozwala jej na 
głęboką refleksję nad wybranym założeniem. Dlatego osiąga wyrazistość i zauważalną odrębność 
rozstrzyganego problemu w zakresie malarstwa.
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14 Michał Saturnin Kamiński
(ur. 1979)

Bez tytułu z cyklu „Konstrukcje”  2010

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

Absolwent Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie – specjalność malarstwo sztalugowe. 
Autor wystaw indywidualnych, uczestnik szeregu wystaw zbiorowych 
i konkursów artystycznych, m.in.: 2016 – wystawa indywidualna 
„Miejsca”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2015 – 42. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień 2015”; 2013/14 – 5. Ogólnopolski Konkurs 
na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika (wyróżnie-
nie honorowe); 2014 – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – 
PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2010 – 
4. Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana 
Michalika; 2010 – Indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Mithos, 
Częstochowa; 2009/10 – VII Triennale Sztuki Sacrum Dom – droga 
istnienia, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa.
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15 Aleksandra Koper
(ur. 1982)

CORPUS DELICTA. Pozycja nr 33  2016

gips ceramiczny (malowany, lakierowany), stelaż 
metalowy, 114 × 40 × 40 cm

Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale 
Rzeźby. W 2007 roku otrzymała dyplom na Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi. Zajmuje ją głównie rzeźbą, ale także malarstwem, rysun-
kiem, instalacją i preformance’em. Ważniejsze wystawy i realizacje: 
2015 – udział w projekcie Human Parallels, iCAN Gallery Yogyakarta, 
Indonesia; 2015 – wystawa zbiorowa „MGLISTA STREFA”, MONA 
INNER SPACES, Poznań; 2013 – wystawa indywidualna „JA.ON.TO 
czyli RZEŹBIARZ.JEJ KOCHANEK.WASZA UCZTA” w miejscu 6 Dzielni-
ca, Łódź; 2011 – wystawa indywidualna Eternity Group, Łódź 2009 
– realizacja pomnikowa dla miasta Konina; 2008 – wystawa Galeria 
86, Łódź; 2008 – udział w wystawie zbiorowej, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź.

CORPUS DELICTA

W rzeźbie fascynuje mnie forma, materiał 
i sensualność wynikająca z zajęcia się nimi. 
W CORPUSACH ważny jest niedokształt. 
Przerwanie zdania. Niedośpiewanie. Nie-
donoszenie. Ale ja „nie-do” dlatego, że 
właśnie  k o n k r e t  najbardziej mnie 
pociąga. Konkret chaosu formy. Pulsująca 
natura nie jest uporządkowana i nie działa 
na mnie w sposób uporządkowany. Zmysły 
nie czekają jeden na drugiego, aż wybrzmią. 
Mnie w zachwycie atakuje: kształt, zapach, 
chropowatość, śliski umyk, wypukłość, nie 
– po kolei, ale – na raz! Zatem konkretne 
jest tylko przyłapanie formy w dzianiu się. 
Na goło. Flagrante delicto! Wtedy trzymaj, 
łapaj, duś, ugniataj. 

Aleksandra Koper
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16 Daniel Krysta ●
(ur. 1976)

LMO98  2009

technika własna, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na 
odwrocie: 'DANIEL KRYSTA |tyt: „LM 098” |tech. 
mieszana na płótnie |100 × 140 cm |2009'

Ukończył Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu w latach 1999–2004. Dyplom z malarstwa zrealizował 
w pracowni prof. Stanisława Kortyki. W latach 2002–2012 otrzy-
mał wiele wyróżnień i nagród w konkursach artystycznych, m.in.: 
2012 – wyróżnienie honorowe „Triennale z martwą naturą”, Galeria 
Sztuki BWA, Sieradz; 2008 – wyróżnienie w Konkursie Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, Warszawa; 2007 – Grand Prix na IV Ogólnopolskim 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Gdynia; 2007 – I Nagroda 
w I Międzynarodowym Biennale Obrazu, Łódź; 2007 – Nagroda 
Marszałka Województwa Podkarpackiego w „Triennale Polskiego 
Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów; 2005 
– wyróżnienie w „37 Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ”, BWA Biel-
sko-Biała. Autor kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in.: 2016 – wystawa 
indywidualna „Ring”, Galeria STALOWA, Warszawa; 2015 – wystawa 
indywidualna „Blik”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2012 – wystawa indy-
widualna „16 decybeli”, Galeria Socato, Wrocław; 2017 – wystawa 
zbiorowa „Po drugiej stronie (lustra) „, Galeria sztuki w Zlinie (Cze-
chy); 2017 – wystawa pokonkursowa IV Triennale Malarstwa ANI-
MALIS, Miejska Galeria Sztuki, Chorzów; 2014 – wystawa zbiorowa 
„Układ planetarny”, Galeria Miejska we Wrocławiu; 2013 – wystawa 
zbiorowa „Drogi Twórcze”, Galeria Sztuki BWA, Kielce.

W moim malarstwie podstawowym założeniem jest chęć „wytworzenia" i uchwycenia w obrazie 
pewnej atmosfery, która nie tyle miałaby sprzyjać refleksji, co nawet zmuszać do niej. Zależy mi 
aby obraz odziaływał swoim klimatem, był konkretny a jednocześnie wmykał się jednoznacznej 
interpretacji. Moje obrazy o zdecydowanej kompozycji maluję z wielką uwagą, celowo redukując 
kolory do niemal wyłącznie naturalnych barw. Materia w moich obrazach jest fizyczna i obec-
na, a przedmioty malowane są z wielką dbałością i precyzją. Elementy pojawiające się na moich 
obrazach zaczerpnięte są wprost z realnego świata, lecz moja uwaga koncentruje się nie tyle na 
cechach fizycznych tychże przedmiotów, ile na ich funkcji jaką pełnią lub mogą pełnić w naszym 
życiu. Szczególnie interesują mnie sytuacje w których przedmiot staje się dla nas niewidoczny, 
staje się pośrednikiem w odczuwaniu i przeżywaniu przez nas świata. Jest taki moment, gdy np. 
zaczynamy czytać książkę, to bardzo szybko okazuje się, że książka staje się dla nas niewidoczna, 
nie widzimy jej choć trzymamy ją w ręku. Tego rodzaju interakcje szczególnie inspirują mnie przy 
tworzeniu obrazu. Osiągnięcie moich zamierzeń jest możliwe przede wszystkim poprzez technikę 
malowania, która decyduje o osiągnięciu zamierzonego efektu. Lecz wszelkie zabiegi formalne 
podporządkowane są temu aby móc zbliżyć się do zamierzonego celu, aby obraz mógł dosłownie 
zadźwięczeć.

Daniel Krysta, komentarz autorski do indywidualnej wystawy malarstwa „16 decybeli”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław, 2012
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17 Gossia Zielaskowska
(ur. 1983)

Buff AMORE BUBBLE Gum  2017

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

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

W malarstwie interesuje mnie zagadnienie abstrakcyjnej formy koloru, przestrzeni oraz gestu. 
Moje poszukiwania w tym zakresie rozpoczęły się na trzecim roku studiów na Wydziale Malarstwa 
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 narracji, odrzuciłam perspektywę. Takie decyzje umożliwiły mi rozpoczęcie rozwijania 
własnego stylu – aluzje odnoszące się do rzeczywistości zatrzymane w przestrzeni abstrakcyjnej 
i niemal w całości intuicyjnej. Dla mnie malarstwo porównywalne jest do samotnego skoku na 
nieznaną i głęboką wodę. Najważniejsze 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 kompozycja nie spełnia moich oczekiwań bywa, 
że obraz zostaje zniszczony, a z jego fragmentów rodzi się coś zupełnie nowego. Eksperymentowa-
nie z formą stanowi dla mnie bardzo ważny element tworzenia. Czasem przypadek jest cenniejszy 
i bardziej inspirujący niż wiele szkiców i zaplanowanych działań. Ale takie właśnie według mnie 
powinno być malarstwo – wolne i nieprzewidywalne.

Gossia Zielaskowska
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18 Krzysztof Śliwka
(ur. 1965)

Scena apokaliptyczna 7  
z cyklu „Ślady dawnej świetności”  2009

drewno modrzewiowe, tworzywo sztuczne, 
72 × 32 × 14 cm

Rzeźbą w drewnie zainteresował się w wieku 14 lat. Od 1997r. 
zajmuje się wyłącznie rzeźbą w drewnie, ceramiką i malarstwem. 
Szczególnie interesuje go tematyka sakralna, portret, pejzaż. Swoje 
prace prezentował na wystawach w: Warszawie, Rzeszowie, Krośnie, 
Jarosławiu, Łańcucie, Jaśle, Przemyślu, Iwoniczu Zdroju, Budapeszcie. 
Inspiracje, pomysły wynikają z kontaktu z naturą, pejzażem, człowie-
kiem, tradycją, historią. W niektórych pracach pojawiają się elementy 
apokaliptyczne, surrealistyczne. W rzeźbie w drewnie stosuje różne 
techniki m.in. opalanie, klejenie z małych elementów, różne gatunki 
drewna (lipa, modrzew, jesion, dąb). W malarstwie wykorzystuje 
własną technikę, która uwydatnia fakturę (na sztywnym podkładzie 
nakładany jest impast, który jest później patynowany, malowany 
w technice olejnej lub akrylowej). Wykonuje też modele odlewnicze 
(współpraca z hutami szkła, odlewnikami).

WYSTAWIANY:

2016 – „Bieszczadzkie zadumienia”, Galeria 
Synagoga, Lesko 

2014 – wystawa rzeźby, Buskie Samorządowe 
Centrum Kultury, Busko-Zdrój

2012 – „Salon artystyczny”, Biblioteka Kro-
sno-2012

2011 – wystawa rzeźby, Miejska galeria dzielni-
cy Rákosmente, Budapeszt

Kiedy byłem małym chłopcem zaraziłem się 
pięknem starych, łemkowskich rzeźb... (w za-
kurzonych wiekowych rzeźbach drzemią 
straszne wirusy). 

Choroba okazała się nieuleczalna.

Potem nastąpiły powikłania: malarstwo, cera-
mika i inne. 

Rzeźba w drewnie (traktowana jako sposób na 
życie) to niełatwe zajęcie, wymagające dużej 
dyscypliny, siły fizycznej, twardego stąpania 
po ziemi i bujania w obłokach jednocześnie… 
Opanowanie warsztatu to lata pracy. Nauka 
kosztuje wiele wylanego potu, a czasem krwi. 
To wszystko jednak rekompensuje obcowanie 
ze sztuką oraz kontakty z ciekawymi, często 
wspierającymi mnie ludźmi.

Krzysztof Śliwka
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19 Joanna Mlącka
(ur. 1981)

Bez tytułu z serii „Ogród nieznany”  2012

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

Od 2013 roku jest doktorantką Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kiel-
cach. W latach 2005 – 2010 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Obroniła dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pra-
cowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego, oraz aneks z fo-
tografii w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. W roku 2009 w ra-
mach programu Erasmus studiowała na Vysokiej Škole Výtvarných 
Umení w Bratysławie. Otrzymała nagrodę imienia Prof. Józefa Szajny 
oraz wyróżnienie Ewy Tomaszewskiej za pracę dyplomową w 2010 
roku. Jest laureatką nagrody Inicjatywy ENTRY w 2011 roku, finalistką 
11 edycji ogólnopolskiego malarskiego konkursu im. GEPPERTA oraz 
stypendystką miasta stołecznego Warszawa w 2013 roku. Regu-
larnie prezentuje swoje prace na wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą. Na temat jej twórczości pisano m.in. w kwartalniku 
„EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, miesięczniku „Businessman” a także 
w książce „Przewodnik po galeriach. Sztuka inwestowania w sztukę. 
tom 3”. Jest autorką kilku indywidualnych wystaw: 2016 – „Prze – 
tworzenie”, Galeria XX1, Warszawa; 2014 – „Obraz zewnętrzny. 
Obraz wewnętrzny.”, Galeria Korekta, Warszawa; 2014 – „Procesy 
nieodwracalne/przywracanie”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2013 – 
„Grawitacja”, Galeria (-1), Polski Komitet Olimpijski, Warszawa; 2012 
– „Esencja”, Gale ria Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2012 – „Ogród 
nieznany”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2011 – „Proste historie”, 
Galeria Korekta, Warszawa; 2010 – Joanna Mlącka – Malarstwo, 
Centralny Basen Artystyczny, Warszawa.

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa zbiorowa „Kompas Młodej Sztuki 2014”, Galeria  (-1), Centrum Olimpijskie, War-
szawa

2012 – wystawa indywidualna „Ogród nieznany”, Galeria Promocyjna, Warszawa

2012 – wystawa indywidualna „Esencja”, Bocheńska Gallery, Warszawa

Joanna od łączenia światów

Zobaczyć to, co niedostrzegalne. Poczuć to, co nieodczuwalne. Rzecz nie do wykonania?

WYDAJE SIĘ, ŻE JOANNA MLĄCKA NA PRZEKÓR POZOROM, które stwarza rzeczywistość, poprzez swoją sztukę jest 
łącznikiem między sferą ducha, a światem przedmiotów. A dzięki tej umiejętności dzieli się z nami historiami ze świata, 
którego w innym razie moglibyśmy nigdy nie poznać.

Autorka jest przenikliwym obserwatorem tego, co nas otacza. Nawet z pozoru nic nieznaczące przedmioty potrafi 
wynieść do poziomu uniwersum. Mówi do nas symbolami i metaforami, ale nie w sposób banalny i oczywisty. Starając się 
interpretować rzeczywistość określa ją poprzez umiejętne zestawienia barw, różnorodne wielkości płótna czy paradoksy, 
które stanowią o jej opowieściach, ograniczonych w czterech ramach. Niejednokrotnie można także odnieść wrażenie, 
że jej obrazy są niekompletne. W ten sposób zaprasza nas do tego, żebyśmy zaangażowali się w dialog i dopowiedzieli 
swoją historię. Nie zawsze prostą. Podobnie jak obrazy, które potrafią drażnić i pobudzać. Czasem przywołują na myśl 
oczywistości, które dotychczas skrywaliśmy w podświadomości. Innym razem jawią się nam jak olśnienia. Przeniknięci 
współczesną kulturą możemy nawet nie zauważyć, że Joanna Mlącka w ponowoczesnej formie próbuje uprawiać stary 
rodzaj sztuki. W jej obrazach mieszają się zatem dwa światy. Pierwszy to rzeczywistość artysty niepewnego, zawieszonego 
i ostrożnego. Natomiast drugi to sfera zawładnięta przez tego, który śmiało patrzy w przyszłość, próbując podać prawdę 
absolutną. Te dwa porządki stanowią formę, która wciąż jeszcze jest otwarta, jakby nieukształtowana. Artystka zaprasza 
w podróż, która dla każdego może skończyć się w zupełnie inny sposób.

Obrazy Joanny Mląckiej szczególnego znaczenia nabierają teraz, w płynnych czasach. W swojej formie nie tylko się w nie 
wpisują, ale też umożliwiają przyjrzenie się temu, co przemija równie szybko, jak my sami.

Rafał Skwiot, Joanna od Łączenia Światów, „EXIT Nowa Sztuka”, Nr 2 (90), kwiecień – czerwiec 2012

40–41





20 Jakub Niewdana
(ur. 1989)

Nosorożec Duży Czerwony  2017

ceramika szkliwiona i złocona 24k złotem, ed. 1/30, 
50 × 28 × 18 cm, sygn. i numerowany od spodu

Artysta zajmujący się głównie ceramiką oraz fotografią. W 2014 
ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W tym samym roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uni-
wersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności nauko-
wej jest również zaangażowany w pracę stowarzyszenia „Ceramika 
Bez Granic”, którego jest współzałożycielem, oraz grupy artystycznej 
„Vera Icon” zrzeszającej twórców chrześcijańskich. Jakub Niewdana 
nie tylko brał udział w licznych wystawach w Polsce oraz za granicą, 
ale również sam był organizatorem m.in. wystaw „Mniej Więcej” 
czy „Squat” w Zabierzowie. W swoich pracach często łączy dwie 
pasje – fotografię oraz ceramikę. Od 2014 prowadzi autorską. Od 
tego czasu zajmuje się tworzeniem unikatowych form ceramicznych. 
Głównie dotykając tematów animalistycznych. Syntetyczna forma, 
wysokiej jakości wykonanie sprawiło że w ciągu 2 lat twory pracowni 
znalazły się w kolekcjach na całym świecie.
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21 Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 485AB z cyklu „Archeologia”  2017

technika własna, płótno, 2 × 100 × 100 cm (dyptyk), 
sygn. p.d.: 'S.J.A. Tomalak' oraz opisany na odwrocie

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

Od lat coś mnie nieustannie popychało do ma-
larstwa. Rozgrywce pomiędzy mną a kawałkiem 
płótna, płyty czy papieru towarzyszy zwykle cią-
głe niezadowolenie. Nieustannymi poprawkami 
psułem niektóre obrazy. Od kilku lat moja twór-
czość jest bardziej konsekwentna, usystematy-
zowana i rozpoznawalna. Przez malarstwo pra-
gnę wyrazić złożoność własnej natury. Fascynuje 
mnie malarska materia. Moja sztuka, która ma 
korzenie głównie w pejzażu, oscyluje w stronę 
abstrakcji. W większości kompozycji występuje 
podział na rozdzielone linią horyzontu niebo 
i ziemię. Powierzchnie moich obrazów są sko-
rodowane bo świat ulega korozji, która w swej 
destrukcji jest  malownicza. Nie jest to roztacza-
nie katastroficznych wizji, tylko stoickie akcep-
towanie nieodwracalnych reakcji chemicznych, 
a szczególnie wszechobecnego utleniania.  Moż-
na w tym dopatrywać się metafory przemijania, 
starzenia, zużywania. Potrafi mnie zainspirować 
odrapana ściana, zbutwiała deska, zardzewiała 
blacha…  Za pomocą malarstwa próbuję oddać 
złożoność świata, emocje i lęki jakie mnie wy-
pełniają. Zagęszczam materię, unikam kolorów 
lokalnych, obrabiam powierzchnię różnymi na-
rzędziami. Czynności destrukcyjne traktuję jako 
twórcze, stosuję też kontrolowaną spontanicz-
ność. Formy organiczne łączę z geometrycznymi, 
co ilustruje wszechobecną ingerencję człowieka 
w naturę. Nieustannie eksperymentuję, wyko-
rzystując przy tym skromną wiedzę chemicz-
ną. Proces twórczy jest bardzo zróżnicowany. 
Niekiedy obraz powstaje szybko, „na gorąco”. 
Są jednak też takie, które po latach przeróbek 
uważam za nieskończone. Moje fascynacje ma-
larskie są bardzo rozległe a podziwiani mistrzo-
wie  to Tycjan, Rembrandt, Turner, impresjoniści 
i postimpresjoniści, amerykańscy abstrakcjoniści 
z Jacksonem Pollockiem na czele, Gerhard Rich-
ter i wielu innych. 

Stanisław Tomalak
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22 Daniel Pawłowski
(ur. 1989)

Nie pytaj dokąd…  2017

olej, płótno, 65 × 82 cm (w oprawie 96 × 112 cm),  
sygn. p.d.: 'Pawłowski 2017'

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

Tworzę i maluję odkąd sięgam pamięcią. Od najmłodszych 
lat przeszedłem przez wiele dziedzin i technik sztuki. Od 
rzeźby, przez wszelkiego rodzaju kolaże, po rysunek, pa-
stele, akwarele aż do umiłowanego oleju na płótnie. Jako 
dziecko byłem już zaznajomiony z całym procesem tworze-
nia dzieła malarskiego, począwszy od naciągania płótna, 
po gruntowanie i nakładanie farb. Pierwszy obraz olejny na-
malowałem mając dziesięć lat i od tamtej pory malowałem 
ich coraz więcej, skupiając się głównie na technice olejnej. 
Mimo młodego wieku spędziłem przed płótnem tysiące 
godzin szlifując warsztat wszelkiego rodzaju portretami 
i reprodukcjami, w międzyczasie próbując odnaleźć siebie. 
Nie boję się łączyć technik, dzięki czemu opracowałem zu-
pełnie autorski sposób uzyskiwania czystego światła przy 
budowaniu postaci. Często zaglądam do rzemiosła pozłot-
niczego stosując płatki złota, czy pasty na bazie wosku. 
W obrazach staram się nawiązać do stylistyki klasycznej 
dawnych mistrzów, równocześnie nadając jej nowoczesny 
i niepowtarzalny smak. 

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

Daniel Pawłowski
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23 Adam Wątor
(ur. 1970)

Dziewczyna i cień  2017

akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Adam Wątor 
2017'

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–1997 
w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywat-
nych w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wybrane wy-
stawy: 2017 – wystawa w Bennett Galleries, Nashville (Publikacja 
w Nashville Arts Magazine Maj 2017); 2016 – wystawa „Kobiety”, 
DESA Unicum, Warszawa; 2008 – wystawa „Akt XXL”, Galeria BB 
Wrocław; 2006 – wystawa „Goście z Polski w Essen – sztuka z Kra-
kowa”, Essen (Niemcy); 2005 – wystawa i I nagroda w konkursie 
galerii „Huile”, Zillisheim (Francja); 2004 – wystawa indywidualna, 
Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach; 2003 i 2004 – poplenerowa 
wystawa „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne” w Myślenicach; 
1997 – wystawa „Postawy” Dolny Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Krakowie; 1996 – wystawa w Śródmiejskim Ośrodku 
Kultury w Krakowie; 1995 – wystawa „Human Forms” Elements Of 
Art Galery, Columbus (USA); 1995 – wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie „Pejzaż w malarstwie współczesnym”.

Kiedy maluję obraz nie stwierdzam jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość i co się w niej dzieje 
tylko realizuję własne wyobrażenie o niej i dzięki temu obraz staje się odbiciem mojej wizji świata. 
Jak każdy artysta, chcę wyrazić to co czuję i wybieram formy bliskie sobie. W swoich obrazach sku-
piam się na postaci ludzkiej, a przede wszystkim na postaci kobiecej. Podejmuję próbę zrozumienia 
skomplikowanej kobiecej natury. Przedstawione przeze mnie motywy nie są wiernym i realistycznym 
odtworzeniem otaczającego świata, ale wariacją na jego temat. Myślę, że postacie ukazywane na 
moich obrazach można porównać do aktorów na scenie, którzy drobnym gestem czy układem 
ciała mówią o tym co aktualnie czuję. Rzeczywistość to jak wiadomo nie tylko przyroda, która 
nas otacza, bo coraz częściej żyjemy poza nią, w otoczeniu, które sami stworzyliśmy i które często 
dalekie jest od piękna. Rzeczywistość, która nas otacza to także ludzie, coraz większa liczba ludzi 
wśród których żyjemy bez przerwy i w różnych sytuacjach stykamy się. Nie trudno zobaczyć piękno 
w górskim krajobrazie, ono się niejako samo narzuca. Należy zobaczyć piękno w człowieku. Ciało 
człowieka jest niezwykłym zagadnieniem. Jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i miłością, 
jest to kwintesencją prawdy o człowieku. Ciało wciąż zaskakuje i dla tego nigdy nie przestanie nas 
zachwycać. Wydaje się że ten temat nigdy się nie zestarzeje. Zawsze stanowił niezwykle fascynujące 

zagadnienie dla sztuki, która uchwyciła go już 
prawie z każdej perspektywy. Temat ciała był 
inspiracją dla tylu dzieł że trudno sobie wyobra-
zić że coś jeszcze mogło by przyciągnąć ludzką 
uwagę. Ono jednak zawsze przyciąga i staje 
się medium poprzez które można przekazać 
wiele treści, które poruszą odbiorcę, dotyczą 
bowiem jego samego. W swoich pracach świa-
domie zrezygnowałem z przedstawienia twa-
rzy. Twarz przypisana jest do konkretnej osoby. 
Mnie interesuje człowiek w znaczeniu ogólnym. 
Emocje i uczucia staram się wyrażać głównie 
przez ciało, a przede wszystkim przez subtelne 
gesty. Dużo uwagi poświęcam dłoniom, które 
są dla mnie idealnym nośnikiem emocji. Nie-
skończona ilość układów, wariacji stwarza nie-
ograniczone możliwości kompozycyjne. Moim 
zdaniem daje to mocniejszy przekaz niż emocje 
wyrażone mimiką.

Adam Wątor
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24 Piotr Kossakowski
(ur. 1976)

Park linowy 2  2014

akryl, płótno, 90 × 100 cm (trapez), sygn. na odwrocie

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróż-
nieniem obronił w 2005 roku w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa 
Blukacza (dyplom dodatkowy z projektowania plakatu w Pracowni 
prof. Romana Kalarusa). Zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
plakatu. Jest adiunktem na Wydziale Artystycznym w Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Autor 18 wystaw indywidualnych. Uczestnik 
ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W 2003 roku 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w 2008 roku Sty-
pendium Marszałka Województwa Śląskiego. Jest laureatem nagrody 
w konkursie Samsung Art Master (Fabryka Trzciny, Warszawa, 2004). 
W 2005 otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Plakatu w Krakowie (Pa-
łac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych); w 2009 – wyróż-
nienie na 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2012 nagroda na 
Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.

WYSTAWIANY:

2015 – wystawa indywidualna „Dekonstrukcja zdarzeń”, Galeria Extravagance, Sosnowieckie Cen-
trum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

2014 – wystawa indywidualna „Miszung”, Rondo Galeria Sztuki, Katowice

 (…) Piotr bada świat w całej jego złożoności, materialnej, duchowej, socjologicznej i kulturowej. I to 
wszystko w obrębie klasycznego malarstwa. Rozbija na kawałki matrycę realnego obrazu, a z bitów 
ważnych informacji tworzy bukiet kinetycznych barw. W zależności od stopnia koncentracji wydaje 
się, że już możemy dotknąć porządku całości, by po chwili wszystko runęło w otchłań entropii, 
a coś co już było prawie czytelne i rozpoznawalne zniknęło. W tym malarstwie jest żywioł, pasja, 
techniczna wirtuozeria, automatyzm talentu i witalnej energii, spod znaku Picassa. Jest odporność 
na wpływy modnej dziś formy szarej, gładkiej i z lekka anemicznej, chociaż przybierającej groźne 
miny, czasami kuszącej tu i tam. Tymczasem Piotr nikogo nie krzywdząc naprawdę potrafi zrobić 
demolkę, by poskładać potem wszystko w intrygującą całość, gdzie nie wszystko jest już jednak 
na poprzednim miejscu. I w dodatku, jak to się ogląda!

Prof. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice), fragm. tekstu Jaka piękna dekonstrukcja.  
O nowych obrazach Piotra Kossakowskiego, „Tuba”, nr 7, 2014, s. 22
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25 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Eilish  2017

tempera żółtkowa, płyta, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: 
'KK|MM|XVII'

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

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

Katarzyna Kołtan
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26 Urszula Kozieł
(ur. 1977)

Z cyklu „Spokojnie”  2017

akryl, płótno, 100 × 100 × 4 cm, opisany na odwrocie: 
'URSZULA KOZIEŁ, z cyklu „Spokojnie”, 2017 ROK'

Absolwentka Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie 
uzyskała także dyplom RIBA (Royal Institude of British Architects) oraz 
Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, gdzie w 2013 roku przygoto-
wywała pracę końcową pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej-Rze-
peckiej oraz aneks z rysunku u dr. Wojciecha Kubiaka. Jest członkiem 
SARP-u oraz autorką akcji: „Wprowadź sztukę do swojego domu”. 
Projektuje minimalistyczną architekturę, jednak jej największą pasją 
jest malarstwo, któremu poświęca się obecnie najaktywniej. Jest 
autorką dwóch cykli obrazów zatytułowanych „Spokojnie” i „Geo-
metria ujarzmiona”. Mimo, że jej prace są abstrakcyjne, zachęcają 
do refleksji. To artystka myśląca i szukająca. Lubi eksperymentować, 
poszukiwać niestandardowych rozwiązań. W pracach pojawiają się 
elementy wydruku 3D Jej obrazy często składają się z kilku połączo-
nych blejtramów, przez co powstają przestrzenne kompozycje, prze-
noszące widza w coraz to nowe wymiary. Jej obrazy przepełnione są 
liryzmem i zachęcają do zatrzymania się na chwilę.

„Spokojnie”

Starałam się ograniczyć świat do inspirującej pustki. Tak, do pustki. Pustka może być inspirująca. 
Może działać bardziej niż zatłoczona rzeczywistość. Współuczestniczy w tworzeniu, inspiruje i sama 
przez to się zatraca. Poprzez eliminację środków wyrazu chciałam osiągnąć harmonię i spokój. Chcia-
łam uwolnić się od otaczającego nas chaosu, pośpiechu, nadmiaru wszystkiego. W rzeczywistości 
dającej tak wiele możliwości, trzeba umieć znaleźć coś dla siebie. Wybrać... i skupić się na tym, co 
najistotniejsze. To umiejętność wyboru i umiejętność rezygnacji może doprowadzić do sukcesu, do 
powstania obrazu, który zbombarduje spotęgowanym, niepowtarzalnym pięknem. Mówią o tym 
wyraźnie następujące słowa Teresy Pągowskiej: „Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez 
eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi i zwięk-
szać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego ‚ja’ i walczyć z tym szczęściem, którym jest malowanie.” 
W malarstwie nie można sobie nic zaplanować. Obrazy, które miały być minimalistyczne, spokojne 
i bardzo stonowane, stają się coraz jaskrawsze, a gra barw coraz bardziej wyrazista. Pustka, cisza, 
pozorna nicość może zaskoczyć swoim bogactwem. Tak jak zaskoczył kiedyś utwór skomponowany 
przez Johna Cage’a, „Cztery, trzydzieści trzy”, utwór, który nie zawiera ani jednej nuty, jedynie 273 
sekundy ciszy. Niby nic, cisza... a jak wiele daje do myślenia, jak bardzo może być inspirująca... 
W ciszy może zawierać się wszechświat, Bóg, wszystko. Wszystko i nic. Ale wszystko zależy od nas 
samych. Ktoś może powiedzieć, że cisza jest niczym, lub jak John Cage, że: „Cisza nie istnieje, - 
wszystko jest muzyką”. Istotą jest, więc szukanie ciszy, wyławianie szmerów, szeptów, szumów. 
Wsłuchiwanie się...

Urszula Kozieł
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27 Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Muso- -ka  2017

olej, płótno, 80 × 90 cm, sygn. p.d.: 'Urszula Tekieli 
2017 r.' oraz opisany na odwrocie

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

Moje malarstwo jest wyrazem fascynacji stylem Art Deco i szeroko pojętą sztuką międzywojenną. 
Bliska jest mi również estetyka dawnej Japonii (kultura ukiyo oraz szkoła malarska RINPA), która 
jest dla mnie źródłem nieustających inspiracji.

Urszula Tekieli
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28 Tomasz Wawryczuk
(ur. 1966)

Z cyklu „Para” III  2017

brąz, 13 × 30 cm, nr 2/10/17, sygn. monogramem 
autorskim: 'TW'

Artysta rzeźbiarz. Mieszka i tworzy w Ługwałdzie koło Olsztyna. 
Tematem przewodnim w twórczości jest ciało ludzkie przedstawiane 
w niedopowiedzianych, abstrakcyjnych formach. Ulubionym mate-
riałem rzeźbiarskim jest brąz i ceramika, którą traktuje jako materię 
pozwalająca wykorzystać formy podstawowe do eksperymentowania 
z kolorem lub strukturą powierzchni szkliwionej (niekontrolowane 
wypały Raku). Wystawy: 2017 – wystawa indywidualna „Struktury 
ciał”, Olsztyńska Galeria Sztuki, Olsztyn; 2016 – wystawa indywidual-
na „Mówią i widzą”, Galeria Rynek, Miejski Ośrodek Kultury, Olsztyn; 
2015 – wystawa indywidualna, Browar Zamkowy Młyn, Olsztyn; 
2014 – wystawa indywidualna, Hotel Tifi, Olsztyn.
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29 Krzysztof Jankowski
(ur. 1983)

Zapomnij o rzeczywistości... (Baletnica)  2017

brąz patynowany, wys. 48 cm, sygn.: 'KJ'

Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii UMCS z tytułem magistra 
filozofii kultury i nauki o kulturze. Zajmuje się rzeźbą od 2004 roku. 
Początki twórczości to rysowanie. Wraz z upływem czasu, pojawiło 
się także zainteresowanie pracą w wosku, czego naturalną konse-
kwencją było tworzenie rzeczy przestrzennych. Swoje prace wyko-
nuje metodą na wosk tracony, co umożliwia łączenie brązu z kamie-
niem, drewnem czy innymi materiałami. Jego głównymi inspiracjami 
są otaczający świat, Salvador Dali, Alberto Giacometti. Rzeźbienie 
jest dla niego próbą pokazania subiektywnej rzeczywistości, która 
jest we nim. Żywi nadzieję, że odbiorcy odnajdą w jego pracach 
coś bliskiego, będą pomostem do innego świata, fascynującego, 
zastanawiającego, czasem i niepokojącego.
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30 Paulina Sanecka
(ur. 1985)

Dwie lewe ręce  2017

akryl, płótno, 140 × 120 cm, sygn. na odwrocie

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

Bazując na doświadczeniach z zakresu malarstwa oraz nauk przyrodniczych w swoich pracach po-
rusza kwestię godności człowieka oraz jego roli i postaw w kontekście skomercjalizowanego świata 
oraz zjawisk natury. Odchodzi o wypracowanej na przestrzeni lat idei antropocentryzmu na rzecz 
biocentryzmu, w którym człowiek zostaje zdegradowany do roli równorzędnej z innymi organi-
zmami. Obnaża ludzkie ułomności, rządze oraz instynkty, które ujawniają się w obliczu zagrożenia. 
Bohaterami jej prac są najczęściej kobiety, w tym w także sama artystka ukazane w codziennych 
lub zaimprowizowanych sytuacjach, gdzie dochodzi do konfrontacji między wystudiowanym hu-
manizmem a ukrywanymi popędami.
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31 Justyna Jędrzejowska
(ur. 1986)

03:00 _3  2017

akryl, olej, brokat, płótno, 50 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie: 'J.E, 2017, 03:00 _3'

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

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

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

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

Justyna Jędrzejowska
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32 Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu  2017

olej, płótno, 170 × 110 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska 
2017 r.' oraz opisany na odwrocie

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

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

Sandra Arabska
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33 Krzysztof Rapsa ●
(ur. 1959)

Bez tytułu  2014

technika mieszana, płyta, 55 × 75 cm (w oprawie 
62 × 82 cm), sygn. p.d.: 'Rapsa'

Mieszka i tworzy w Koszalinie. Artystyczna przygoda z kolorem pro-
wadzi go przez szereg wystaw w kraju i za granicą. W Seulu został 
okrzyknięty „poetą koloru”, a najbardziej znaczące czasopisma i ma-
gazyny o sztuce zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje zaliczając 
go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa Rapsy w Galerii 
Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu spowodowały, że 
stał się on najbardziej znanym współcześnie tworzącym polskim 
malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień m.in. 
nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Europej-
skim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; nagrodę Era -Art na VI 
Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Gdy-
ni; nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina „Artysta Roku”; Gran Prix 
Publiczności, EXPO MILANO 2015 Galeria Hernandez, Mediolan. 
Twórczość Krzysztofa Rapsy została zaprezentowana w Teatrze Na-
rodowym w Restauracji Sun & Moon podczas Global Cross Culture 
Exchange 2015 Poland – Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego arty-
styczna podroż po galeriach świata. W 2014 roku swoją twórczość 
prezentował w Galerii Samsunga i Galerii Foret w Seulu; w Muzeum 
w Dageu i Muzeum Mosan; w Qatar Fine Arts Society w Doha (Ka-
tar). Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery 
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania wierszy 
i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rapsodia”. To 
projekt łączący malarstwo, poezję i muzykę, gdzie poeci z rożnych 
krajów świata inspirowani obrazami polskiego abstrakcjonisty na-
pisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Polski muzykę do poezji 
inspirowanej obrazami polskiego malarza. Zagraniczna premiera al-
bumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 30 kwietnia 2015r. w Mediolanie 
podczas indywidualnej wystawy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO 
MILANO 2015 w Galerii Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana 
została w filmie „Na szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patro-
natem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obrazy Krzysztofa Rapsy 
użyte zostały przy realizacji produkcji filmowym i telewizyjnych, m.in. 
przez telewizję koreańską TV KBS czy przez liczne wydawnictwa. Jest 
autorem okładek wydawnictw literackich. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzeów, galerii sztuki współczesnej i kolekcji prywatnych 
w kraju i zagranicą.

Abstrakcja pozwala mi zwiedzać świat mojej wyobraźni, mój 
wyimaginowany świat form i kolorów. Lubię go malować, 
tworząc kameralną relację między mną a obrazem. Jednak 
dopiero wtedy, gdy docierają do mnie zadziwiające emocje 
i interpretacje widzów, czuję się artystą, a widzowie stają 
się współtwórcami  mojej sztuki. 

Krzysztof Rapsa

Realistycznie ukazuje metaforę, która sięga daleko poza 
odzwierciedlanie wizerunku. Potęgą i urokiem Krzysztofa 
Rapsy jest przeciwstawianie splotów języka dynamiki 
i liryzmu w postaci najwyższej jakości estetyki kolorów. 
Dlatego znajduje się on w gronie wielkich artystów świata. 

Ryu Seok Woo, krytyk i redaktor naczelny „The Art Magazine 
Misoolsidae”, Seul 

Krzysztof Rapsa jak w wierszu Zbigniewa Herberta „lekkim 
krokiem przechodzi od plamy do plamy”, zamyka swój 
świat w wielobarwiu, ale i wielokolorowości. A sam artysta 
jest kolejną gorąca bestią w sztuce, której żywiołem jest 
kolor. 

Justyna Hofman-Wiśniewska, krytyk sztuki, Warszawa 
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34 Magdalena Solich
(ur. 1989)

Bez tytułu  2017

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Magdalena 
Solich'

Absolwentka Malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskała w 2015 roku, 
pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego. W roku 2016 artystka dostała 
wyróżnienie do wystawy DYPLOMY 2015 w CSW w Toruniu oraz 
Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
za cykl obrazów „Afirmacja życia i natury”. Jeden z obrazów tego 
cyklu dostał się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. 
Leona Wyczółkowskiego. Malarka ma na swoim koncie wiele wystaw 
zbiorowych i indywidualnych w Toruniu, Kowalewie-Pomorskim, 
Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu, Bielsku-Białej, Gliwicach, 
Bydgoszczy, Sopocie, Krakowie, Warszawie, Bratysławie oraz Wied-
niu. Od 2016 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Inspiracją w malarstwie jest dla mnie natura. Poprzez obrazy wyrażam emocje jakie wzbudza we 
mnie przebywanie wśród przyrody, zachwyt jej pięknem. I pięknem życia. Formy organiczne na 
płótnie przenikają się, tworzą nowe wartości. Fascynuje mnie kolor. Używam techniki olejnej.

Magdalena Solich
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35 Anna Zalewska
(ur. 1985)

Pustych szeptów niedoskonałość  2017

technika własna, płótno, 90 × 100 cm, sygn. p.d.: 
'Zalewska' oraz opisany na odwrocie: '„Pustych szeptów 
niedoskonałość” Anna Zalewska 2017'

Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać 
swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażo-
waniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inży-
nierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało 
wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz 
pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia 
dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała ory-
ginalnym i mocno wyróżniającym się efektem artystycznym. Sam 
proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształce-
niom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową 
pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań 
malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie 
dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz 
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość 
charakterystyczny styl: silna geometryzacja, wyraźne barwy, ostry 
kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na 
unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję, 
która pozwala stworzyć go tak, aby żył. Wystawy: 2017 – wystawa 
indywidualna „Rzeczywistości Abstrakcje”, Galeria NEXT, Bydgoszcz; 
2015 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends IV”, Teatr Narodowy, 
Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „VariArt”, Zamek Międzylesie; 
2012 – wystawa zbiorowa „Nie ma dzieci – są ludzie”, Warszawa.

72–73





36 Michał Węgrzyn
(ur. 1989)

Kamienice 5  2017

akryl, płótno, 160 × 80 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2014 r. 
obronił dyplom na kierunku malarstwo w pracowni prof. Krzysztofa 
Skarbka oraz dyplom z projektowania malarstwa w architekturze 
i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego. W trakcie 
studiów współpracował z Gdańską Szkołą Muralu i jej prowadzą-
cymi – Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem z gdańskiej ASP. 
Zrealizował tam m. in. autorski mural poświęcony 70. rocznicy po-
wstania Narodowych Sił Zbrojnych. W 2013 r. zdobył I nagrodę 
w międzynarodowym konkursie na projekt i realizację muralu pt. 
„Brama do Nadodrza”. W tym samym roku nagrodzony stypen-
dium artystycznym prezydenta Wrocławia. Bierze udział w akcjach 
artystycznych wychodzących poza tradycyjne malarstwo sztalugowe 
(np. w Gestach Malarskich w Galerii Entropia i w Samonośnych 
Uniwersalnych Wystawach autorstwa Kamili Wolszczak i Galerii 
MMXIII). Do eksperymentów należy również instalacja stworzona 
w Galerii Sztuki Współczesnej MD_S we Wrocławiu. Powstały obiekt 
był rozszerzeniem estetyki dwuwymiarowych abstrakcyjnych prac 
malarskich w przestrzeń trójwymiarową. W ostatnim roku swoich 
studiów stworzył serię prac przy użyciu szablonów i farb w aerozolu. 
Zaowocowało to uzyskaniem nowego stylu malarskiego. Powstałe 
prace zaprezentował na wystawie dyplomowej w przestrzeni starego 
browaru we Wrocławiu (Klub Pralnia). Oprócz obrazów na płótnach 
ukazana została instalacja bazująca na koncepcji z Galerii MD_S, 
poszerzona o wideo mapping. Po ukończeniu edukacji na ASP we 
Wrocławiu nadal udziela się w różnorodnych projektach. W styczniu 
2015 r. wykonał autorski mural w Bombaju w ramach największego 
azjatyckiego festiwalu naukowego Techfest 2015. Podobną inicja-
tywą było zaprojektowanie i wykonanie muralu dla Brave Festival 
2015 (edycja „Griot”) w centrum Wrocławia przy pl. Bema. W tym 
samym okresie odbyła się jego indywidualna wystawa w ramach 
projektu Galeria Jednego Obrazu w Lublinie. Inicjatywa objęta jest 
patronatem prezydenta Lublina, a kuratorem jest Małgorzata Ma-
jewska. Prezentowany obraz pt. „Freedom Race” został wykonany 
na podstawie dokumentacji z podróży po Indiach. Osiągnięcia te 
stały się impulsem do intensywnej pracy nad dalszym rozwojem 
własnego stylu malarskiego. Nadal tematem przewodnim obrazów 
są motywy urbanistyczne. Łączenie martwych architektonicznych 
brył z dynamicznym pierwiastkiem ludzkim ma na celu przedsta-
wienie organizmu, jakim jest zmieniające się miasto pod wpływem 
działalności człowieka.

Malarstwo to dla mnie kontakt z rzeczywistością, a tworze-
nie obrazów to sposób wypowiedzi, który pozwala mi się do 
niej odnieść. Według mnie jest to bardzo uniwersalny język. 
Niestety postrzeganie tej dyscypliny zostało zniekształcone 
przez niecelne opinie krytyków sztuki wypowiadane wszech-
wiedzącym tonem. Dlatego chciałbym opowiedzieć jak pro-
ces malarski wygąda z mojego punktu widzenia.

Każdy mój obraz zaczyna się od nieprzewidzianego impul-
su, miejsca od którego nie ma ucieczki. Spotyka mnie to 
znienacka np. w piątek wieczorem podczas jazdy samo-
chodem przez miasto. Czasami jest to Fiat Brava rocznik 
‚95, a z głośnikow płynie muzyka w tempie 175 bpm. 
Moją uwagę przykuwają wtedy specyficzne kadry, które 
zapadają mi w pamięć. Wracam do tych ujęć nieco później, 
uzbrojony w szkicownik lub aparat i obserwuję. Są to pro-
ste narzędza pozwalające na zanotowanie istoty pomysłu.

To co najbardziej mnie interesuje to miejskie krajobrazy 
i sceny z życia mieszkańców oraz moich znajomych. Jest 
to skondensowana przestrzeń, w której widać wyraźnie 
zachodzące złożone procesy. Na przykład nakładają się na 
siebie ślady przeszłości z teraźniejszoścą. Często w swoich 
pracach upamiętniam właśnie stare monumentalne bu-
dowle – odarte ze swojej dawnej świetności, lecz wciąż 
dumne. Obecnie rozdeptywane są przez nienaturalnie po-
budzone ambicje deweloperów. Postanowiłem rzucić sobie 
wyzwanie i próbować przedstawić te dynamiczne procesy 
na dwuwymiarowym płótnie. 

Tworząc dowolny obraz postępuję analogicznie do rze-
czywistości – wielokrotnie nakładam na niego warstwy. 
Jest to odzwierciedlenie zjawisk zachodzących w mieście, 
a konstrukcja malowidła jest stworzona przy pomocy od-
powiadających im mechanizmów. Transparentne powłoki 
zacierają i zakłócają się wzajemnie, tak jak opadające gru-
be powłoki kurzu, spalin i powidoki świateł przesłaniają 
sceny, którę maluję. Dla każdej takiej kompozycji staram 
się znaleźć odpowiedni zestaw barw. Nie są to jaskrawe 
barwy podstawowe czy dopełniające. Dlatego pojawia się 
tam raczej „turbospalinowy błękit” lub „poranny jasnosza-
ry z domieszką niechęci”. Każdy zestaw jest wyszukiwany 
indywidualnie, pod kątem danej kompozycji.

W rezultacie powstaje kolaż z fragmentów rzeczywistości. 
Tak jak półprawda jest kłamstwem, tak obraz stworzony 
z kawałków reczywistosci jest iluzją. Choć efekt ma twarde 
odniesienie w trójwymiarowym świecie, to dzięki wyobraź-
ni nosi w sobie pierwiatek innego wymiaru. Dzięki temu 
działania malarskie są dla mnie tak pociągające.

Na razie nie zdecydowałem w jakim dokładnie celu tworzę 
swoje obrazy. Myślę, że nie ma na to jednej odpowiedzi. 
Dlatego uważam, że każdy artysta powinien dotrzeć do 
tego samodzielnie, a krytyczne teksty osób z zewnątrz nie 
muszą stanowić niezbędnego drogowskazu.

Michał Węgrzyn
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37 Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Kapłan z cyklu „Fantomy”  2017

ceramika szkliwiona kilkoma rodzajami szkliwa, wcierana 
farba naszkliwna, 104 × 36 × 40 cm, sygnowana logiem 
autora z boku rzeźby, opis numeryczny 1 z 5/7/15/2017

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

Słoneczna ja  2016

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

Od października 2017 rozpoczęła studia doktoranckie w dziedzinie 
Sztuki Plastyczne na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2010 r. 
ukończyła studia magisterskie na tej samej uczelni na kierunku Malar-
stwo oraz studia I stopnia na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego 
i Telewizyjnego w zakresie Fotografii. W 2012 r. otrzymała dyplom 
ukończenia rocznych studiów podyplomowych na kierunku Arte-
terapia na Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 2012–2015 
miała okazję przebywać na rezydencjach artystycznych min.: w Vil-
lage des Arts w Dakarze (Senegal 2015), Shangyuan Art Museum 
w Pekinie (Chiny 2015), Atelier 59 Rivoli w Paryżu (Francja 2012-
2014) oraz Jour et Nuit Culture w Paryżu (Francja 2012). Obecnie 
pracuje i tworzy w Polsce. W 2014 r. zaprojektowała i wykonała 
dekorację fasady sześciopiętrowego budynku Chez Robert, électrons 
libres w Paryżu. We wrześniu 2013 roku pobierała nauki w pracow-
ni profesora Jacqua Yankiela Kikoine (wykładowcy Akademii Sztuk 
Pięknych w Paryżu). W latach 2012 i 2013 uzyskała Polskie rekordy 
cenowe na aukcjach Młodej Sztuki w Sopocie. Na swoim koncie ma 
osiem wystaw indywidualnych (m. in. wystawę malarstwa w Galerii 
Kuratorium (Warszawa 2017), w Teatrze Witkacego (Zakopane 2016) 
oraz w Jour et Nuit Culture (Paryż 2012). Jednocześnie brała udział w 
osiemnastu wystawach zbiorowych (m.in. w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury (Gdańsk 2017), Shangyuan Art Museum (Pekin 2015) oraz 
w Musée Théodore Monod D’art Africain (Dakar 2015). W 2016 r. 
została zakwalifikowana do grona szesnastu najbardziej obiecujących 
artystów młodej generacji w rankingu „Kompas Młodej Sztuki 2016”.

Zofia Błażko to jedna z najciekawszych polskich malarek młodego pokolenia. Precyzyjna kreska oraz 
zachwycająca lekkość kontrastu nie pozwalają oderwać wzroku od jej portretów nawiązujących 
do barwnego stylu Art Deco.
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39 Beata Murawska
(ur. 1963)

Gorące wspomnienia  2017

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: 'B. Murawska'

Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni 
prof. S. Gierowskiego. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 1988 
roku. Wybrane wystawy: 2010 – Galeria Amber Room PRB, War-
szawa; 2006 – Galeria Schody, Warszawa; 2005 – Galeria De Zon, 
Holandia; 2003 – Galeria Egon Sender, Frankfurt (Niemcy); 2003 
– Galeria Art, Warszawa; 2001 – Galeria Fundacji Exit, Warszawa; 
2000 – Galeria Avec, Bordeaux (Francja); 2000 – Galeria Art Office, 
Warszawa; 2000 – Galeria Promocyjna, Warszawa; 1999 – Galeria 
Karowa, Warszawa; 1998 – Galeria Bauman, Warszawa; 1996 – Ga-
leria Zepter, Warszawa; 1996 – Galeria East Art Kunsthandel, Berlin; 
1995 – Galeria Espace Degre, Luksemburg; 1995 – Galeria Rathaus, 
Neue Wulmsdorf, (Niemcy); 1994 – Galeria Abakus, Warszawa; 1990 
– Galeria Fabriken, Gotenborg (Szwecja). Prace artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Hong-Kongu, Irlandii, Kanadzie, Korei Pd., Luksemburgu, Niemczech, 
Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii.

Beata Murawska najchętniej maluje kwiaty. Spośród kwiatów najchętniej tulipany, pola kolorowych 
tulipanów. Komponuje je w zgodzie z barwnymi tonacjami. Zestraja ze sobą barwy jak muzyk, tak, 
by w obrazie nie było żadnych kolorystycznych dysonansów. Harmonia obrazu jest dla Niej najważ-
niejsza. Beata Murawska jest kolorystką. Uwiedziona jakąś gama kolorów, jej podporządkowuje 
całość obrazu. Można w tych obrazach widzieć kwiatowe pola i tyle, ale można na nie spojrzeć 
inaczej... Można w nich zobaczyć abstrakcyjne obrazy pokryte kolorami w barwnym porządku. 
Maluje kwiaty, może dlatego, że jest kobietą wrażliwą na piękno. Może kobietom łatwiej jest ma-
lować kwiaty niż obrazy abstrakcyjne, pozbawione odniesień do rzeczywistości? Nie wiem tego, 
ale mam takie przeczucie. Dla mnie te kwiatowe zjawy są wyrazem sensualnego widzenia świata. 
Przecież nie istnieje nic bardziej zmysłowego niż kwiaty z ich erotycznymi formami. A zatem nic 
bardziej naturalnego, niż fakt, gdy wśród kwiatów zjawia się naga, leżąca kobieta, częsty motyw 
obrazów Beaty Murawskiej. Rozkwitające kobiety wśród kwitnących kwiatów. „Lux, calme, volup-
te” - przepych, spokój, rozkosz, taki tytuł miał jeden z najsłynniejszych obrazów Henry Matisse’a. 
Takie z ducha są też obrazy Beaty Murawskiej. Nie ma w nich zbędnego pośpiechu, pogoni za 
modą, oglądania się na nasz nieładny świat, na jego histeryczną gonitwę. Ma dystans niezbędny 
by zobaczyć rzeczy w odpowiednim dla nich artystycznym porządku. Ona porządkuje to, co ją 
otacza według kolorystycznego klucza własnego pomysłu. I tak jest dobrze.  Dzięki temu ustalo-
nemu rytmowi powstają obrazy bogate i zmysłowe, pełne kolorystycznych anegdot i przyjemności 
płynących z dostrzegania piękna świata nas otaczającego. Przecież nie trzeba jechać na Kanary czy 
Hawaje by odnaleźć doskonałe piękno barw i harmonię świata. Harmonię świata możemy odnaleźć 
w nas. Beata Murawska chyba odnalazła zmysłowy porządek swych kompozycji w samej sobie. 
Może ten prosty fakt zjednał jej tak wielu miłośników, uwielbiających jej obrazy. 

Bogusław Deptuła
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40 Tomasz Mistak
(ur. 1978)

Dyspersja XIV  2017

akryl, płótno, 80 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Dyplom z malarstwa na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rze-
szowskiego w 2005r. w pracowni prof. Stanisława Białogłowicza. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płótnie. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Mieszka i pracuje 
w Sanoku. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszow (II miej-
sce) w konkursie „Obraz, Rzeźba, Rysunek, Grafika Roku 2015”; 
Laureat Nagrody Wojewody Podkarpackiego (II miejsce) w Między-
narodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czwo-
rokąt” (2009). Wybrane wystawy indywidualne: 2017 – „Upiorne 
oddziaływanie na odległość”, Galeria Pragaleria, Warszawa; 2016 
– „October rust”, BWA Galeria Sanocka, Sanok; 2015 – „Zanu-
rzenie”, Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 
2015 – „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, Sandomierz; 2013 – „Obszar zabudowany”, 
Galeria Kuratorium, Warszawa; 2013 – „Monumenty nowoczesno-
ści”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ICN POLFA, 
Rzeszów; 2013 – „Dyspersja”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków; 
2012 – „Po Ostatniej Wieczerzy”, Centrum Sztuki Solvay, Kraków; 
2011 – „Luksusowe więzienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa

We wszechświecie jedyną stałą jest zmiana. Podlegają temu prawu także moje prace. W jednym 
z poprzednich cykli metropolie zatopione zostały w gęstej zawiesinie powietrza, które otaczało 
aglomerację, a w najnowszych obrazach przenoszę się bliżej natury. W wypełnionym mgłą poran-
nym pejzażu niezliczone kropelki wody rozpraszając światło zamieniają rzeczywisty widok w mniej 
rzeczywistą, prawie abstrakcyjną plamę. Ogląd rzeczywistości może być błędny, linie horyzontu 
mogą ulec deformacji optycznej i zmylić zmysły obserwatora. W świecie, w którym króluje logi-
ka rozmyta i wszelkiego rodzaju interferencja nigdy nie wiadomo, jaki powinien być prawdziwy 
kształt rzeczy.

Tomasz Mistak
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41 Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

A2  2017

akryl, płótno, 70 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
'B.STĘPIŃSKI ‘’A2” 2017'

Absolwent ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, wyróżniony 
przez obserwatora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Obecnie 
jest studentem V roku ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na wy-
dziale Grafiki i Malarstwa. W swoim malarstwie podejmuje próbę 
wiernego przedstawienia rzeczywistych struktur, łącząc je często 
z jednolitymi tłami, aby podkreślić ich złożoność. Czerpiąc inspiracje 
poprzez obserwacje rzeczywistości na swój warsztat bierze miedzy 
innymi takie zjawiska jak erozja skalna, próchniejące drewno czy 
korodujący metal, niegdyś silne struktury, które uległy rozpadowi. 
Te procesy, występujące w naturze, doskonale oddają temat upły-
wu czasu, przemijania, ale mogą też być dobrym nawiązaniem do 
mentalności ludzkiej. Zestawiając to wszystko z pewnymi środkami 
artystycznymi, artysta chce dodatkowo podkreślić temat swojej pracy 
oraz zbliżyć obserwatora do panującej w nim atmosfery.
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42 Agnieszka Nienartowicz
(ur. 1991)

Bez tytułu (Prezent)  2016

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d. 'Agnieszka Rzońca 
2016' oraz na odwrocie: 'Agnieszka Nienartowicz'

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

WYSTAWIANY:

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

W malarstwie jej głównym zainteresowaniem jest człowiek i to, co wokół niego. Starając się wniknąć 
świat który go otacza, w prostych sytuacjach, spojrzeniach i gestach próbuje wyłapać jego intym-
ność i tajemnicę. Zaintrygowana momentem zagubienia granicy pomiędzy oryginałem a reproduk-
cją, w malarstwie realistycznym odnajduje również drogę do poszukiwań perfekcjonizmu, ścierania 
się z samą sobą oraz do kontemplacji w ciszy, detal po detalu, skomplikowanej tkanki malarskiej.
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43 Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Wnętrze  2017

akryl, płótno, 118 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej 
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, świet-
nie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców dużych miast. 
Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych motywów samotno-
ści. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których postaci giną w miejskich 
pejzażach, doskonale łączą się z obrazami prezentującymi formy 
geometryczne. Inspiruje się realizmem, surrealizmem, abstrakcją, 
a nawet pop-artem. W jego twórczości można dostrzec też wyraźny 
wpływ malarza Edwarda Hoppera czy Davida Hockneya. Jego prace 
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i zagranicą. Wystawy indywi-
dualne: Galeria Otwarta, Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015 
i 2016, Sztuka wyboru 2016.
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44 Alicja Kappa
(ur. 1973)

Letni spacer  2017

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

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

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

Alicja Kappa
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45 Noemi Staniszewska
(ur. 1991)

I96  2017

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

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2015 roku 
obronił z wyróżnieniem dyplom na kierunku Grafika (pod okiem 
prof. Jana Szmatlocha). Od 2015 roku pracuje w Pracowni Rysun-
ku i Malarstwa na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, 
wyróżnień oraz stypendiów. Najważniejszymi z nich są Grand Prix 
najbardziej prestiżowego przeglądu grafiki w Polsce ‐ Triennale Grafi-
ki Polskiej (2015) oraz Nagroda Rektorów ASP w konkursie Najlepsze 
Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2015). Zajmuje się 
grafiką, malarstwem oraz tworzeniem instalacji. Jest także uczest-
nikiem około 20 międzynarodowych wystaw oraz 40 krajowych 
wystaw. Najważniejsze nagrody i stypendia: 2014 – Nagroda Mło-
dych oraz Wyróżnienie Honorowe, IX Biennale Grafiki Studenckiej, 
Poznań; 2014 – Nagroda główna, I Ex Libris International Granada 
Contest, Granada, Hiszpania; 2014 – Nagroda główna, Hong Kong 
Graphic Art Fiesta, Jockey Club Creative Arts Centre, Hong Kong; 
2014 – Wyróżnienie, X Międzynarodowy Konkurs na Exlibris, Miej-
ska Bibliotek Publiczna, Gliwice; 2014 – Wyróżnienie Honorowe, 
II Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych, Radom; 2014 – 
Stypendium MNiSW; 2013 – Nagroda MKiDN, Zamek Królewski, 
Warszawa. Najważniejsze wystawy: 2015 – Commedia: New Prints 
2015/Autumn, International Print Center, Nowy Jork, USA; 2015 – 
4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition, 
Silpakorn University, Bangkok, Tajlandia; 2015 – „Topografia Wojny”, 
wystawa indywidualna, Spectra Art Space, Warszawa; 2015 – 18th 
International Print Biennial, City Art Gallery „Boris Georgiev”, Varna, 
Bułgaria; 2014 – XVI International Biennial Print Exhibit: 2014 ROC, 
National Taiwan Museum of Fine Arts, Tajwan; 2014 – XV Między-
narodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Galeria Willa, Łódź; 2014 
– Mini Print Finland, International Graphic Art Triennal, Hyvinkää Art 
Museum, Lahti, Finlandia; 2014 – „Punkt zapalny”, wystawa indywi-
dualna, Galeria Dwie Lewe Ręce, Katowice; 2013 – VI SPLITGRAPHIC, 
International Graphic Art Biennia, Gallery Loggia, Center for culture 
Zlatna vrata, Split, Chorwacja.

Cykl prac „Obrazy o prędkości maluje się powoli” porusza temat szybkości współczesnego życia 
w nawiązaniu do teorii nie-miejsc Marca Auge. Przedstawia autostrady jako przestrzenie, które jedy-
nie mijamy, nie mając możliwości zatrzymania, nie dające nam szansy zaistnienia w nich. Pokazuje 
jak przy wzroście prędkości przestrzeń uabstrakcyjnia się i przestaje być możliwa do odczytania.
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46 Andrzej Bator
(ur. 1951)

Aleatoryzm Witolda Lutosławskiego  2014

akryl, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: 
'ALEATORYZM WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO 
|AKRYL/100X100/2014 R |ANDRZEJ JAN BATOR 
|INSPIRACJA – „GRY WENECKIE” W. LUTOSŁAWSKI 
|<spis wystaw>'

Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dy-
plom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa 
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana 
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona 
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego, 
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku ma-
larstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową 
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem 
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wysta-
wiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych 
i prywatnych.

WYSTAWIANY:

2017 – „Powidoki” wystawa prac Andrzeja Batora i Maksymiliana Majewskiego, Galeria na Piętrze, 
Łódź

2017 – „Powidoki” wystawa prac Andrzeja Batora i Maksymiliana Majewskiego, Galeria 33, Ostrów 
Wielkopolski

2016 – wystawa zbiorowa 5 Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro Art”, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź

Kreska, linia jest podstawowym elementem wypowiedzi plastycznej i twórczej, która szczególnie 
w rysunku odgrywa ważną rolę. Jest śladem artystycznej wrażliwości, określa kontur, tworzy walor. 
Mnie interesuje lina i wszystko co wokół niej się dzieje. Bawię się kreską, linią. Staram się rozwinąć 
sferę linii i kresek tworzonych na płaszczyźnie, a także kresek, które pojawiają się same - wyłania-
jące się z tła i współtworzące formy.

Podobnie jak w obrazach gdzie zestawione kolory wywołują odcienie innych barw, w rysunkach 
kreślone linie wywołują wrażenie dodatkowych linii, a wszystko to buduje ciekawe i zaskakujące 
miraże. W moich rysunkach i obrazach tło nie jest płaszczyzną, na której rozgrywa się plastyczna 
wrażliwość. Płaszczyzna współtworzy dzieło i jest jednym z elementów twórczej wypowiedzi. Ta 
analogia istnieje w rysunkach i w malowanych obrazach. Jest to obszar moich fascynacji i zainte-
resowań.
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47 Marek Pękacz
(ur. 1985)

Pravias Jewellery (Biżuteria Prawii)  2017

olej, medium UV, płótno, 70 × 110 cm (w oprawie 
73 × 113 cm), sygn. na odwrocie

Studiował na wydziale Architektury i Urbanistyki na wrocławskiej 
Politechnice. Sam o sobie mówi, że jeszcze nie jest artystą, na razie 
jest malarzem. Swoje obrazy traktuje nie jak sztukę, ale jak budynki. 
Muszą być zaprojektowane, najlepiej jeżeli są zindywidualizowane 
i do tego, muszą mieć swoje konkretne zastosowanie. W swoje ob-
razy wplata kilkumilimetrowe znaki, napisy, daty, bądź symbole, tak 
by tylko właściciel obrazu, mógł je odnaleźć i odczytać ich znaczenie. 
W jego obrazach najważniejsza jest równowaga, pomiędzy funkcją, 
tematem i techniką. Jest to bezpośrednie nawiązanie do pojmowania 
architektury, jako konglomeratu funkcji formy i konstrukcji

Biżuteria Prawii
(Prawia to wg. Słowian, 
kraina prawa i doskonała)

Ten obraz jest manifesta-
cją harmonii i doskonało-
ści zamkniętej w liczbach. 
Ów przedmiot, który po-
kazałem, jest tworem abs-
trakcyjnym, bo przecież nie 
występującym w otaczają-
cej nas rzeczywistości, ale 
z drugiej strony, nasza intu-
icja podpowiada nam jego 
realność, a konkretniej, 
potencjał jego zaistnienia, 
czy to w formie rzeźby, czy 
też w formie molekuł, czą-
stek, etc. Widzę tu oczywi-
stą analogię z matematyką. 
Liczby są tworami abstrak-
cyjnymi, ale jednocześnie, 
rzeczywistość jest zbudo-
wana na ich kanwie. Przy 

wnikliwej analizie, są wręcz namacalne, tu i teraz. Patrzysz teraz na ten tekst. Twoje oko rejestruje 
30 poszczególnych klatek obrazu na sekundę. Masz 5 palców u ręki, a stosunek długości dłuższego 
paliczka palca, do krótszego paliczka, to około 1.618... (liczba fi). Uczniowie szkoły pitagorejskiej 
mawiali, że świat jest liczbą. Pokłosiem tegoż poglądu, jest powiedzenie, że Bóg jest matematykiem, 
przez to od zawsze miałem kłopot z chaosem, a tym samym z jego manifestacją w postaci losowo-
ści. Jakże to tak nieładnie mógł postąpić programista naszej rzeczywistości, wplatając w program 
jakąś niepewność, losowość...

Marek Pękacz [„Biżuteria Prawii”, fragm.]

Do obrazu dołączony jest album w twardej opra-
wie, sygnowany przez autora, będący jednocześnie 
certyfikatem autentyczności. Album zawiera traktat 
matematyczny, nawiązujący do dzieła i pisany był 
w trakcie jego malowania, a także zdjęcia i opis ob-
razu. Album wydany jest tylko w dwóch egzempla-
rzach – dla autora i dla właściciela obrazu.
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Obraz widoczny w świetle UV



48 Juliusz Lewandowski (Martwy)
(ur. 1977)

Czerwone okno  2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Juliusz 
Lewandowski 2017'

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

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

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

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

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

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

Josef Foshee, amerykański ilustrator i przyjaciel artysty, 2017 (tłum. J.L)
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49 Jarosław Skoczylas
(ur. 1980)

Iron Man 5  2013

blacha stalowa, wys. 73 cm

Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w latach 2000 
– 2005. W latach 2005 – 2016 pracował na Wydziale Rzeźby ASP 
w Warszawie, zatrudniony jako asystent w pracowni prof. R. Pie-
trzaka dla studentów pierwszego roku Rzeźby. Od 2007–2015 r. 
zatrudniony w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputero-
wych, w pracowni rzeźby prof. R. Pietrzaka dla studentów Wydziału 
Sztuki Nowych Mediów, na kierunku Architektura Wnętrz i Grafika. 
Od 2015 pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida 
w Lublinie. Zajmuje się rzeźbą i rysunkiem. Brał udział w wielu wy-
stawach w Polsce i zagranicą (m.in. Niemcy, Szwecja)
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50 Marlena Lenart
(ur. 1984)

Refleks I  2015

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

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

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Marlena Lenart. Ma-
larstwo”, Galeria To Tu, Rzeszów

2016 – „Zoom na Szczecin - punkty widzenia”, Galeria 
4. Poziom, Filharmonia, Szczecin (reprodukowany w 
katalogu wystawy)

2016 – „Synergia 40”, Galeria Willa, Łódź (reprodu-
kowany w katalogu wystawy)

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

Marlena Lenart
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51 Aleksandra Osa
(ur. 1988)

Horizon 5  2015

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

Ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
profesora Krzysztofa Wachowiaka. Jej prace prezentowane były 
na licznych wystawach w kraju i zagranica. W swoim malarstwie 
artystka próbę zinterpretować rzeczywistość za pomocą środków 
plastycznych, jednocześnie zachowując pozory realizmu. Inspiracje 
znajduje w swoim otoczeniu, traktując temat jako pretekst do po-
szukiwań formy. W czerwcu 2015 dołączyła do zespołu pracującego 
na pełnometrażowa animacja malarska „Loving Vincent”. Obecnie 
artystka mieszka i tworzy w Atenach.
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52 Grzegorz Worpus-Budziejewski
(ur. 1986)

Landscape 24 z serii „Sensual Landscapes”  2016

olej, płótno, 80 × 70 cm, opisany na odwrocie

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

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

Teobaldo Fortunato, Łódź 2015
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53 Aleksandra Hońko
(ur. 1984)

Bez tytułu z cyklu „Basen”  2014

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu oraz edukacji 
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie. Laureatka Nagrody Artystycznej 
Prezydenta Ebląga za rok 2013. Zawodowo związana z Liceum Pla-
stycznym w Gronowie Górnym. Pochodzi z Młynar, aktualnie od paru 
lat elblążanka, czynnie działająca na rzecz kultury i sztuki regionu. 
Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych 
w Polce i za granicą, m.in.: 2015 – Wystawa malarstwa, Galerie 
Sandhofer, Salzburg; 2014 – Wystawa malarstwa, Lisa Norris Galle-
ry, Londyn; 2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej, Warszawa; 2013 – Wystawa malarstwa, Centrum Sztuki, 
Galeria EL, Elbląg; 2011 – „Pistolety”, Galeria Rynek, Olsztyn.
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54 Mateusz Rybka
(ur. 1986)

i Piotr 'Tuse' Jaworski
(ur. 1977)

Kolaboracja  2016

technika mieszana, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: 
'Tuse & M. Rybka ’16'

Mateusz Rybka

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne 
w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż poszukuje 
swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, m. in.: 
2014 – „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 2012 
– KCK, Kostrzyn nad Odrą.

Piotr 'Tuse' Jaworski

Malarz graffiti gdańskiej grupy DSC [Double S Crew] od 1995 roku, 
znany głównie z dużych produkcji z fotorealistycznymi portretami. 
Absolwent wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Swoje płótna graffiti wystawiał na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Założyciel Agencji Reklamowej Tusestu-
dio, gdzie od 1999 roku działa jako artdirector. Swoje prace związne 
z graffiti i streetartem publikował w magazynach: Dosdedos, Hiro, 
Back- spin, Magazyn Hip Hop, Slizg, Brain Damage. Swoje prace 
wystawiał na wielu miejscach w kraju i zagranicą.

WYSTAWIANY:

2016 – „Tuse kolaboruje”, Dwie Zmiany, Sopot
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55 Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum XCII  2017

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

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

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

Wojciech Delikta, Galeria – miejsce (nie)doskonałe [fragm.], „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35
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56 Krzysztof Kizlich
(ur. 1953)

Ballet  2017

brąz, marmur, 59 × 13 × 10 cm, sygn. na kamieniu: 'KIZ'

Członek ZPAP-PSU. Tworzy w dziedzinach rzeźby, grafiki komputero-
wej, fotografii i malarstwa. Jego ulubionym materiałem rzeźbiarskim 
jest brąz i drewno. Tematem twórczości jest człowiek w niedopowie-
dzianych formach i gestach. Swój warsztat opiera na własnoręcznie 
wykonanych modelach. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za-
granicą (m.in. Brema, Malme, Londym, Gandawa). W 2008 roku jego 
rzeźba została wyróżniona w konkursie Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, a w 2012 roku otrzymał srebrny medal w tymże konkursie
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I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



Nie możesz być osobiście  
na aukcji w Sopocie? 

Weź udział w licytacji na żywo 
25 listopada 2017 od godz. 17
w naszej galerii w Bydgoszczy!

KONTAKT: SOPOCKI DOM AUKCYJNY | ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 

ul. Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz | tel. 602 593 826 | bydgoszcz@sda.pl  
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Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 

Je� Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016

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

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



12 GRUDNIA 2017 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA SZTUKA ŚWIATA  

Piotr Le Brun (1802–1879), Dziecko z ptaszkiem, olej, płótno, 70 × 58 cm, owal, światło ramy  64,7 cm



Arabska Sandra | 32

Bakalarz Adam | 2

Bator Andrzej | 46

Błażko Zofia | 38

Borkowska Agnieszka | 6

Dydo Mariusz | 37

Grabuś Dariusz | 43

Herc Ilona | 3

Hońko Aleksandra | 53

Hul Edyta | 10

Jankowski Krzysztof | 29

Jaworska Alicja | 9

Jędrzejowska Justyna | 31

Kamiński Michał Saturnin | 14

Kappa Alicja | 44

Kizlich Krzysztof | 56

Kołodziejczyk Tomasz | 5

Kołtan Katarzyna | 25

Koper Aleksandra | 15

Kossakowski Piotr | 24

Kozieł Urszula | 26

Krysta Daniel | 16

Kubiak Michał | 11

Kwapisz-Grabowska Magdalena | 7

Lenart Marlena | 50

Lewandowski (Martwy) Juliusz | 48

Łatecka Aleksandra | 12

Mackiewicz Maciej | 8

Maliborski Mateusz | 55

Mistak Tomasz | 40

Mlącka Joanna | 19

Mościcki Igor | 4

Murawska Beata | 39

Nienartowicz Agnieszka | 42

Niewdana Jakub | 20

Osa Aleksandra | 51

Pawłowski Daniel | 22

Pękacz Marek | 47

Rapsa Krzysztof | 33

Ruciak Sonia | 1

Rybka Mateusz i Jaworski Piotr 'Tuse' | 54

Sanecka Paulina | 30

Skoczylas Jarosław | 49

Solich Magdalena | 34

Staniszewska Noemi | 45

Stępiński Bartosz | 41

Śliwka Krzysztof | 18

Świątczak-Pjanka Klaudia | 13

Tekieli Urszula | 27

Tomalak Stanisław | 21

Wawryczuk Tomasz | 28

Wątor Adam | 23

Węgrzyn Michał | 36

Worpus-Budziejewski Grzegorz | 52

Zalewska Anna | 35

Zielaskowska Gossia | 17

INDEKS

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

Opracowanie katalogu: Dilan Abdulla

                            Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda

                       Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

                                               Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOT

GALERIA  

SZTUKI DAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

GALERIA  

MODERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

GALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

KRAKÓW

ul. Rynek Główny 43, 

31-013 Kraków

tel. 12 429 12 17

krakow@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 572 628 354

bydgoszcz@sda.pl



25 LISTOPADA (SOBOTA) 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Wilhelm Kotarbiński (1849–1921), Dziewczyna w malwach  



cena: 20 zł z VAT 5%
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