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ARTYSTA NA START
Michał Węgrzyn 40

Jak rozpoczęła się i jaki przebieg ma Pana artystyczna droga?

Naukę rysunku i malarstwa zacząłem na prywatnych zajęciach u p. Emilii Heiler. Trwało to 
od szkoły podstawowej do liceum. Odebrałem tam solidny warsztat malarski i rysunkowy, 
który pozwolił mi dostać się na malarstwo na wrocławską ASP. Dyplomy na tej uczelni 
obroniłem w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka i w pracowni prof. Wojciecha Kaniow-
skiego. Obecnie nadal rozwijam swoją twórczość. Pracuję w swoim studio i w zawodach 
bezpośrednio związanych z malarstwem, rysunkiem, ilustracją, grafiką komputerową. 
Oczywiście biorę udział w wystawach i akcjach artystycznych. Można więc powiedzieć, że 
od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuję się sztuką w wielu formach. Zamierzam kontynu-
ować tę działalność na przestrzeni najbliższych lat.

Dlaczego wybrał Pan taką drogę?

Ciężko powiedzieć, żebym wybrał artystyczną drogę mając ok. 10 lat. To raczej ona wy-
brała mnie. Nigdy nie myślałem o tym, że była to jakaś wyrachowana decyzja. Po prostu 
w liceum stało się to oczywiste, że przynajmniej spróbuję dostać się na ASP. Równolegle 
przygotowywałem się na egzamin z malarstwa i architektury. To pierwsze z zamiłowania, 
a to drugie z rozsądku. Terminy egzaminów były tego samego dnia – poszedłem na egza-
min na ASP i dostałem się za pierwszym razem. Obecnie moja dziewczyna ma inżyniera 
z architektury, więc mam trochę rozsądku w pobliżu.

Co miało i ma wpływ na Pana twórczość?

Dużo rzeczy, nurtów, tematów miało wpływ na moją twórczość w przeszłości. Myślę, że 
nie ma sensu próbować je wyliczyć albo ująć w jednej kategorii. Wydaje mi się też, że 
inspirowanie się czyimiś pracami, dziełami ma sens raczej na wczesnych etapach twórczo-
ści. W trakcie dyplomu celowo przestałem oglądać prace innych artystów, bo rozpraszało 
to moją uwagę i trudnej mi było „wyrzeźbić” własny styl i język. Miałem wrażenie, że 
podświadomie przenoszę czyjeś motywy na swoje obrazy. Po kilku latach takiej izolacji 
udało mi się wypracować własną metodę tworzenia. Obecnie nie muszę się obawiać, 
że mój obraz przypomina twórczość innego artysty. Obojętnie jaki motyw wykorzystuję, 
przerabiam go na swoją formę i język.

Wszystko jest w sztuce dozwolone i zabronione jednocześnie

Festung Demenz 008 Madonna, 2017, akryl, sprej, płótno, 80 × 160 cm

Festung Demenz 005, 2016, akryl, sprej, 
płótno, 160 × 80 cm
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Jak powstają Pana obrazy?

Moja metoda pracy to efekt mojego dyplomowego odseparowania. Dziś wiele mamy po-
dane na tacy – w internecie. W trakcie studiów też korzystałem z tego narzędzia, ale zbyt 
łatwo ulegałem fascynacjom rzeczami odległymi, oderwanymi od mojej osoby. Później 
nastąpił zwrot o 180 stopni i zejście do skrajności. Obecnie jakieś 95% materiałów wizual-
nych, jakich używam do wykonania swoich obrazów, to moje własne zdjęcia. Fotografuję 
okolicę, w której mieszkam, przebywam, przejeżdżam. Dlatego często są to Wrocław 
i Wałbrzych, a czasem też inne polskie miasta.

Utrwalam dla siebie momenty ze spotkań ze znajomymi, generalnie życie w moim bezpo-
średnim sąsiedztwie. Jest to dla mnie logiczne i naturalne, żeby malować to, co samemu 
się zaobserwowało. Czasami potrafię pojechać w jakieś miejsce oddalone o kilkadziesiąt 
kilometrów, żeby osobiście je obejrzeć i wykorzystać. Dopuszczalne jest dla mnie użycie 
nie swojego materiału tylko wtedy, jeśli ma to uzasadnienie. Na przykład kiedy jest to 
napis skopiowany ze starej poniemieckiej mapy Wałbrzycha. Takie zapożyczone rzeczy 
to góra 5%, na tyle sobie pozwalam. Uważam, że dzięki takiej metodzie moje prace są 
autentyczne, przekonujące i niepodrabialne. 

Praca okładkowa to eksperyment. W moim sztandarowym cyklu obrazów „Festung De-
menz” wykorzystuję zarówno malarskie efekty jak i graficzne, szablonowe. Od dłuższego 
czasu nosiłem się z zamiarem wykonania obrazu z dużą ilością detalu, jednak całkowicie 
na szablonach. Praca „Classic Psychedelic” to realizacja tego zadania. Sprawdzałem tu jak 
działa użycie szablonu i kilku kolorów na jednej warstwie w formie gradientów i płynnych 
przejść. Poza tym dzięki temu moja paleta barw trochę się ożywi. Zdobyte doświadczenia 
już wykorzystałem w dwóch najnowszych „Festungach”. Ich koncepcja to oddzielny te-
mat, przedstawiam ją zawsze na indywidualnych wystawach, na żywo.

Co jest dla Pana najważniejsze we własnym malarstwie, ale i w sztuce w ogóle?

Najważniejsze jest dla mnie to, żeby trzymać się określonej koncepcji, logiki, zasad. Żeby 
twórczość była spójna, przekonująca. Dzięki temu broni się sama. Oczywiście dopusz-
czam odwrotną sytuację – łamanie zasad, wywracanie logiki, zmiana koncepcji. Ale raczej 
w wyznaczonym celu, nieprzypadkowo. Właściwie jakby się zastanowić, to wszystko jest 
w sztuce dozwolone i zabronione jednocześnie. Po prostu lubię czuć, że ktoś robi swoją 
sztukę porządnie, z zapałem, ekstremalnie. Może robić też na odwal, ale niech to będzie 
najlepsze dyletanctwo na świecie. To moje podejście zarówno do ogólnie pojętej sztuki, 
jak i do własnego malarstwa. Poza tym ważne jest dla mnie, że mam nadmiar pomysłów. 
Jest to dla mnie paliwo, które pozwoli mi działać przez długie lata i bardzo mnie to cieszy.

O cyklu FESTUNG DEMENZ
Termin ten powstał z połączenia dwóch idei:

– „pałac pamięci” (ang. „memory palace”, zwany także „rzymskim pokojem”) – technika 
mnemonistyczna, sposób zapamiętywania informacji, który korzysta z pamięci przestrzen-
nej człowieka. Jej początki sięgają aż do starożytnej Grecji i Rzymu. Używanie tej techniki 
polega na wyobrażeniu sobie struktury budynku lub miejsca. Następnie potrzebne infor-
macje są przyporządkowywane do poszczególnych obiektów znajdujących się w wymy-
ślonej przestrzeni. Późniejsze przywoływanie wspomnień jest osiągane poprzez „prze-
chodzenie” przez obraz lokacji i uaktywnianie przedmiotów powiązanych z pożądanymi 
informacjami.

– „Festung Breslau” – to historyczna nazwa Wrocławia nadana w czasie, gdy miasto było 
przekształcone w gigantyczną twierdzę obronną w ostatnich dniach II wojny światowej. 
Ślady tego okresu są widoczne do dnia dzisiejszego.

Koncepcja tego cyklu polega na stworzeniu własnego „pokoju rzymskiego” złożonego 
z fragmentów miasta Wrocławia, gdzie obecnie mieszkam. Główna inspiracja to miejsca, 
które są w pewnym sensie zapomniane, niedostrzegane – stare kamienice, zrujnowane 
budynki odzwierciedlające dawne wydarzenia. Właśnie dlatego słowo „demenz” (niem. 
demencja) zostało umieszczone w tytule jako przeciwieństwo słowa „memory”. Także 
„pałac” został zastąpiony przez „festung” (twierdza) jako lepiej kojarzące się z miastem. 
Każdy obraz bazuje na dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia pomagają mi zapisywać 
i zachowywać wrażenia wzrokowe związane z miejscami, które niedługo znikną i zosta-
ną zapomniane. Poprzez umieszczanie tych scen w swoich obrazach zamieniam je we 
„wspomnienia”. Każdy taki fragment stanowi konstrukcję fortecy. Studium twarzy zostało 
wkomponowane, aby wśród nieruchomych brył architektonicznych odwołać się także do 
żywego pierwiastka ludzkiego.

Festung Demenz 007 Vanitas, 2017, akryl, sprej, 
płótno, 160 × 80 cm

Festung Demenz 004, 2016, akryl, sprej, płótno, 
160 × 80 cm
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Wyspa słońca 
z białym 
żaglem  2017

olej, płótno, 85 × 110 cm, sygn. 
p.d.: M.Kurek oraz na odwrocie

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

Chyba nie 
myślałaś, że się 
spóźnię  2017

tempera, płótno, 
80 × 100 cm, sygn. l.d.

W 1988 r. obronił dyplom 
w pracowni prof. A. Star-
czewskiego na ASP w Łodzi. 

Magdalena 
Kurek01

Jacek 
Cyganek02 
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Ostatnie takie lato  2017

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

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

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

Łukasz Jankiewicz03
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Tańce na łące  2017

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.: Maciej Cieśla oraz na odwrocie

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

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

Maciej Cieśla04 
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Od słowa do 
słowa  2017

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

Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP 
w Łodzi w 1994 r. - grafika warsz-
tatowa (aneks malarstwo).

Witold 
Domański06 

Przejście  2017

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

Ur. w 1955 r. w Świdniku. Absol-
went ASP w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni 
prof. A. Rudzińskiego oraz 
aneks w pracowni malarstwa 
prof. E. Markowskiego (1980). 
W dorobku artystycznym udział 
w kilkudziesięciu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, 
krajowych i zagranicznych. 
Prace w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą. Wyróżnie-
nia: Grafika Roku - Lublin 1981, 
1985, 1988. Uprawia malar-
stwo, grafikę, rysunek, rzeźbę. 
Malarstwo artysty zawiera ukry-
te znaczenia - strzępek nieod-
gadnionego świata, pełnego 
niedopowiedzeń, aluzji, żartu, 
konkretu i symboliki zarazem. 
Poprzez płótna artysta dzieli 
się z odbiorcą swoimi fascyna-
cjami oraz lękami. Jest to także 
pewnego rodzaju komentarz 
do wszystkich zdarzeń bliskich 
twórcy.

Zbigniew 
Olszewski05 
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Locus 3  2017

olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na odwrocie 

Ur. w 1957 r. w Gdańsku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 1984–1989 w pracowni 
prof. Hugona Laseckiego oraz prof. Włodzimierza Łajminga. Dyplom 
w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga w 1989 roku. Aneks do 
dyplomu z dziedziny malarstwa ściennego pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Dyakowskiego. Nagrody: 1990 – Nagroda Ministra Kultury 

i Sztuki w dziedzinie malarstwa na wystawie „Dyplom 88–89”, Toruń; 
1992 – Stypendium zagraniczne Ministra Kultury i Sztuki w Akademii 
Sztuk Pięknych w Ärhus, Dania; 1994 - Wyróżnienie – 5 Ogólnopolska 
Wystawa „Muzyka w malarstwie”, Tychy; 2002 - Wyróżnienie - II Festi-
wal Sztuki Gdańskiej. Prace w kolekcjach prywatnych na całym świecie 
min. w Danii, USA, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce.

Zbigniew Blekiewicz07 
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Roztoczańska Bajka 29  2017

akryl, płótno, 50 × 65 cm, sygn. p.d.: Piekut D. 2017 oraz na odwrocie

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

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

Dariusz Piekut08
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Niezgodność  2016

olej, płótno, 100 × 130 cm, sygn. p.d.: MTG oraz na odwrocie

Ur. w 1979 r. w Pile. W latach 1999 - 2004 studiowała Malarstwo na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu. Dyplom w 2004 r. w Pracowni Malarstwa prof. L. Wolskiego. Praca 
magisterska pod kierunkiem dr M. Jankowskiej. Aneks z witrażu. Pracuje twórczo, zajmuje 
się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, głównie malarstwem, którego tematem jest 
człowiek, jego emocje. Obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, 
Szwajcarii i Belgii. Wystawy indywidualne: 2002: Galeria „001” S.K.P.T. Od Nowa, Toruń; 
2003: „13 Muz”, Szczecin;  2005:  Mała Galeria BWA i UP Piła; 2008: „Po-Za”, BWA 
i UP Piła; 2011: Malarstwo, Muzeum Kultury Ludowej, Węgorzewo. Wystawy zbiorowe 
(wybrane) 2001: Muzeum im. Wanikowskiego, Nieszawa; 2001: „Apator”, Toruń; 2002: 
Fundacja Romualdo Del Blanco, Florencja; 2002: Stara Pomarańczarnia, Łazienki Królewskie, 
Warszawa; 2003: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Toruń; 2003: Muzeum 
Pałacu w Wilanowie, Warszawa; 2003: II Biennale Sztuk Wszelakich „Galicyjskie Judaica”, 
Tarnów; 2003: Cieszyn; 2003: Mogilno; 2004: „Salon Pilski ART 2004”, BWA i UP Piła; 2005: 
Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 2004”, Legnica; 2005: „Salon Pilski 
ART 2005”; 2006: Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli, UM Gdynia; 2006–2014: 
„Salony Pilskie”, BWA i UP Piła.

Akt  2017

olej, płótno, 140 × 50 cm, sygn. p.d.: Derek ’17

Ur. w 1964 r. Absolwent PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzor-
nictwa Przemysłowego. Dyplom z aneksem malarstwa obronił w pracowni prof. Józefa 
Hałasa. Na swoim koncie ma udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje 
się malarstwem i grafiką użytkową.

Marta Tomaszewska-Gruszka09

Jan Derek10
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Wakacje!  2015

olej, płótno, 
100 × 110 cm, 
sygn. p.d.: MB62

Ur. w 1953 w Kolbuszowej. 
W 1978 r. ukończył ASP 
w Krakowie. Obrazy artysty 
znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w kraju i za 
granicą (Francja, Holan-
dia, Kolumbia, Szwajcaria, 
Szwecja, USA). Na swoim 
koncie ma wiele wystaw in-
dywidualnych w Krakowie.

Marek 
Bieleń11 

Leaf Blue  2017

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

Absolwentka Państwowego Liceum 
Plastycznego w Bydgoszczy, pracę 
dyplomową obroniła z wyróżnieniem. 
Studiowała grafikę na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu, ale prze-
rwała studia, na rzecz realizowania 
swojej drogi artystycznej samodziel-
nie. Wykonuje abstrakcyjne malar-
stwo sztalugowe, tworzy syntetycz-
ne rysunki, grafiki w intensywnych 
pobudzających barwach. Jej prace 
są geometrycznymi ekspresyjnymi 
konstrukcjami. Wiele obrazów opie-
ra na motywie buddyjskiej mandali. 
Artystka interpretuje przestrzeń two-
rząc precyzyjne dekoracyjne prace, 
optymistyczne kompozycje kolorów 
i kształtów.  Jest kreatywną ambit-
ną perfekcjonistką i rozwija się stale 
podróżując i obserwując mistrzów. 
Inspiracją są dla niej prace i artyści 
z różnych środowisk. Począwszy od 
klasycznych plakacistów i ilustratorów 
po współczesny design i rewolucje 
street- artu. Część pomysłów rodzi 
się również z obserwacji projektów 
tatuażu, ilustracji. Maluje w swojej 
pracowni w Bydgoszczy.

Jagoda Dziewanowska MANDALA12 
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EVENTUM z cyklu Nie tak 
odległe...  2017

akryl, płyta, 70 × 70 cm, sygn. p.d.: RÓŻYC 
| 2017 oraz na odwrocie nalepką autorską

Ur. w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Wy-
działu Artystycznego Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie. Edukację zakończył 
obroną dyplomu z projektowania graficznego 
w pracowni prof. A. Desperaka (2005). Pry-
watnie i zawodowo zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, ściennym, projektuje dekora-
cje, uprawia fotografię. Inspiracje znajduje 
w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów, 
Symbolistów. Głównie jednak inspiruje się Na-
turą. Jego obrazy to zazwyczaj cykle tworzące 
opowieści z pogranicza fantastyki i grozy, któ-
rych to nurtów jest zwolennikiem. Wystawy 
zbiorowe: Apoteoza Muzy, biblioteka Uni-
wersytetu Łódzkiego, 2014; Spójność różno-
rodności, Galeria BroWart, Wrocław, 2016. 
Udział w konkursach plastycznych: Biennale, 
Piotrków, 2015; Bielska Jesień, 2015; Trzy mo-
sty, 2015; Fama, 2015; VII Triennale Martwej 
Natury w Sieradzu, 2015; Konfrontacje Sztuki, 
Warszawa, 2016; Trzy mosty, 2016.

Dariusz 
Franciszek 
Różyc

13

Pogoda w paski – Złote 
pola  2017

akryl, werniks satynowy, płótno, 
70 × 100 cm, sygn. p.d.: M. Rukszan | 
VII. 2017 oraz na odwrocie

Ur. w 1986 r. Tematem prac artystki – pełnych 
koloru i światła – są ludzie, architektura oraz 
baśniowy świat odwołujący się do wyobraźni. 
Uprawia malarstwo akrylowe i olejne, zajmuje 
się fotografią oraz grafiką komputerową. JeJ 
prace znajdują się w wielu kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą. Współpracuje 
z galeriami. Ważniejsze konkursy i wystawy: 
2014 – I miejsce w konkursie „Pick Your Art 
– najlepsze portfolio” – Pickarter – Art, Desi-
gn&Fashion – Virtual gallery; 2015 r. – Udział 
w „III Piotrkowskie Biennale Sztuki” – wysta-
wa główna; 2015 r. – I miejsce w konkursie 
„11/11 – Wolność, kochasz i rozumiesz?”, 
w kategorii grafika – CK Agora Wrocław .

Małgorzata 
Rukszan14 
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Kobieta w niebieskim fotelu  2017

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.

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

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

Inez White15
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Bez tytułu  1997

serigrafia, papier, 
68,5 × 98 cm (w świetle 
passe-partout), sygn. p.d.: 
Maciej Bartosik | 1997 
oraz d.: 8/16

Ur. w 1966 r. W 1997 r 
ukończył wydział Grafiki 
we wrocławskiej ASP. Zaj-
muje się grafiką, fotogra-
fią reklamową i artystycz-
ną, pracuje razem z Zoną 
Agnieszką. 1998 – Szansa 
– wystawa pokonkursowa 
– Galeria Gierałtowskiego 
w Warszawie – nagroda za 
najlepsze zdjęcia portreto-
we. 2000 – Rodzina, przy-
jaciele, CK Muza w Lubinie, 
Brzeg, udział w wystawach 
w Polsce i zagranicą. 2001 
– „Naczynie – Przestrzeń 
Otwarta” Galeria ZPAP 
Warszawa.

Maciej 
Bartosik16

Klatka  2017

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

Studiowała na ASP w Warszawie na wydz. 
malarstwa w latach1996–2001. Otrzyma-
ła wyróżnienie za dyplom zrealizowany 
w pracowni malarstwa prof. R. Ziemskie-
go i w pracowniach aneksowych: Sztuka 
w przestrzeni publicznej pod kier. prof. 
M. Duchowskiego. Struktury wizualne, 
gdzie powstała instalacja p.t. „Katedra” 
w technice własnej pod kier. prof. J. Dy-
rzyńskiego. Otrzymała stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 
roku. W 2016 roku obroniła pracę doktor-
ską Architektura obrazu na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kie-
runkiem prof. zw. dr. hab. Wiesława Łucza-
ja. Uprawia malarstwo sztalugowe i insta-
lacje. Autorka 18 wystaw indywidualnych, 
uczestniczka ponad 40 wystaw zbiorowych 
w tym kilku zagranicznych.

Magdalena 
Mosakowska17 



15

Czerwony  2016

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

Ostrowianka. Z wyróżnieniem ukończyła PLSP w Poznaniu i Studium 
Projektowania wnętrz we Wrocławiu. Malarka. Przez wiele lat „na-
dworny plastyk” Młodzieżowego Centrum Kultury i Ostrowskiego 
Centrum Kultury, obecnie specjalista ds. ekspozycyjnych Powiatowej 
Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Projektant, 
grafik komputerowy i scenograf, której prace znajdują się krajowych 
i zagranicznych kolekcjach prywatnych. Uczestniczka kilkunastu ple-
nerów, wystaw indywidualnych i zbiorowych. Autorka niezliczonych 
plakato-afiszy i materiałów promujących różnorodne projekty arty-

styczne, kultury, i biznesu, m.in. festiwale: „Jimiway”, „Wszystko jest 
poezją”, „Chanterelle” czy „Chopin w barwach jesieni”; tomiki poezji, 
festyny, katalogi do wystaw sztuki, etc. Wypracowała rozpoznawal-
ny styl i koloryt swoich prac – obrazów, afiszy, scenografii, ilustracji 
i wydawnictw. Jej anioły, skrzaty, ptaki i abstrakcje opowiadają o emo-
cjach, zadumie, radościach i smutkach. Nieustannie eksperymentuje 
z „tworzywem”, poszerza obszar swej twórczej aktywności o projek-
towanie graficzne, aranże wnętrz i ekspozycji, scenografię i łamanie 
wydawnictw.

Barbara Zabłocka18
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Lady with eggs  2017

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

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

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

Aleksandra Młynarczyk-Gemza19
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Leśna Dama  2017

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

Dla artysty najważniejszym źródłem inspiracji jest synteza kobiety 
z naturą.

Dominik Balcerzak20
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Bez tytułu  2016

technika mieszana, płótno, 60 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie

Ukończył szkołę podstawową. Samouk wy-
chowany na germańskich ekspresjonistach. 
W swojej twórczości inspiruje się przemocą, 
seksem, okultyzmem, pornografią, egzysten-
cjalizmem i walką o ego. Pasjonują go ko-
biety, skrajne emocje, sny, ukryte pragnienia 
i ciemna strona człowieczeństwa. Eksploru-
jąc erotykę i seksualność poszukuje wstydu, 
intymności oraz wyjałowionych z moralnych 
pobudek fantazji. Podszywając to brutalno-
ścią i mrokiem przekształca brzydotę w pięk-
no, a piękno w zepsucie.

Ex Machina: Transformation  2017

olej, płótno, 130 × 70 cm, sygn. na odwrocie

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

Nikodem 
Baiser21

Anna Mamica22
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Motoko  2017

akryl, płótno, 90 × 50 cm, sygn. p.g.: MK oraz na 
odwrocie

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

Marta Kurczyńska23 

Asleep  2017

akryl, płótno, 100 × 65 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Wadowicach. Absolwentka Wydzia-
łu Malarstwa krakowskiej ASP. Studiowała w pra-
cowni prof. Adama Brinckena. Stypendystka progra-
mu Erasmus w roku akademickim 2014 – 2015 we 
Francji. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych 
w kraju i za granicą.

Weronika Piórek24 
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UFO above the snow hills  2016

technika autorska, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: KRY_ oraz na odwrocie

Absolwentka ASP we Wrocławiu, Laureatka Nagrody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku oraz Stypendium Artystycz-
nego Miasta Wrocław w 2015 roku. Tatuatorka, malarka i projektantka 
z Wrocławia. Nieustannie podróżująca w głąb siebie. Zdeterminowa-
na do przekraczania własnych granic oraz zacierania ich pomiędzy 

różnymi dyscyplinami sztuki. Jej prace można było zobaczyć między 
innymi w Galerii BWA Awangarda we Wrocławiu, Galerii MD_S we 
Wrocławiu, na Zamku Topacz we Wrocławiu oraz w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie.

Patrycja Kryszczuk25
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Żubr XL model Line-Dots  2017

ceramika szkliwiona malowana naszkliwnie, 22,5 × 17,5 × 14,5 cm, od spodu logo autora i opis numeryczny: 163/2017

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

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

Mariusz Dydo26
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Materia 18, Mózg 
maszynowy 5, Mózg 
zdemontowany z stacji 
w układzie hat-p-1, 
powód – samodzielnie 
ewoluował  2017

akryl, płótno, 95 × 105 cm, sygn. p.d.  
oraz na odwrocie

Artysta tworzy kompozycje bazujące na świe-
cie w najmniejszej skali, jego molekularnej 
budowie oraz biologicznej budowie materii. 
Są to interpretacje gdzie artysta w sposób in-
dywidualny posługuje się sekwencjami struk-
tur, fakturą, nieregularnymi oraz regularnymi 
formami, zachowując przy tym malarski cha-
rakter kompozycji abstrakcyjnych

Bez tytułu  2017

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

Ur. w Rybniku w 1988 r. Studiowała na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach pod kie-
runkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje 
się malarstwem mało- i wielkoformatowym. 
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. 
W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa 
podświadomość. Obraz powstaje jako od-
powiedź na wewnętrzne impulsy i jest czysto 
intuicyjnym zapisem.

Polski Thomas27 

Anna 
Jarzymowska28 
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Ona  2017

akryl, płótno, 90 × 90 cm, 
sygn. p.d.: ŁC 2017 oraz na 
odwrocie

Absolwent PLSP w Lublinie 
(2000). Po uzyskaniu tytułu 
zawodowego technik-plastyk 
otrzymał indeks Wydziału Arty-
stycznego Instytutu Sztuk Pięk-
nych UMCS. Proces akademicki, 
zakończony otrzymaniem tytułu 
Magistra Sztuki na specjalizacji 
Projektowanie graficzne (2007), 
pozwolił na oszlifowanie wie-
lu umiejętności artystycznych. 
Posiada zdolności plastyczne 
z uwzględnieniem dziedziny 
rysunku, malarstwa, fotografii 
oraz grafiki komputerowej, które 
umożliwiają mu swobodę w kre-
acji za pośrednictwem rozma-
itych mediów. Inspiruje się ma-
larstwem europejskim przełomu 
XIX/XX wieku, a w szczególności 
twórczością Jacka Malczewskie-
go, Gustawa Klimta i Alfonsa 
Muchy. Podczas studiów podró-
żował po świecie poznając róż-
ne kultury, co nie pozostało bez 
wpływu na osobowość twórczą 
artysty (USA 2004–2006, Szwe-
cja 2012–2015) oraz kilkanaście 
krótszych wypraw.

Łukasz 
Czernicki29 

Podróż na 
Wschód  2016

akryl, płótno, 90 × 90 cm,  
sygn. l.d.: ZJankowska | 2017

Ur. w 1991 r. w Warszawie. W 2016 r. 
obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra 
na ASP w Warszawie na wydziale Gra-
fiki. Zajmuje się grafiką warsztatową, 
komputerową oraz malarstwem. Obra-
zy charakteryzuje graficzno-rysunkowy 
realizm z geometryczną oprawą. Prace 
mają często charakter humorystyczny, 
zawierają zaskakujące metafory, przy 
wykorzystaniu niekonwencjonalnej sym-
boliki, a także posiadają ładunek emo-
cjonalny. Artystka brała udział w wysta-
wach grupowych: Kissprint, Warszawa 
2013 oraz 2016; MUZA – Magdalena 
Abakanowicz, Warszawa, 2015; Wysta-
wa pokonkursowa na Międzynarodo-
wym Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia, 
2016; Pokonkursowa wystawa finalistów 
Artystycznej Nagrody Siemensa z Gale-
rii Salon Akademii, Warszawa, 2016; 
indywidualnych: Alternatywna Geo-
metryczność, Boska Praga, Warszawa, 
2016, a także w performance w Gale-
rii Foksal w ramach wystawy Jiri Skala, 
Bohdan Mrazek JABBERWOCKY (2016). 
W l. 2013–2015 współorganizowała 
festiwal artystyczny Art Fresh Festival. 
W 2016 została finalistką Artystycznej 
Nagrody Siemensa.

Zuzanna Zu Jankowska30 
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Myśli nie całkiem 
uśpione  2016

akryl, płótno, 95 × 100 cm,  
sygn. l.d. monogramem RENMAG  
oraz na odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersyte-
cie Ludowym, gdzie pod kierownictwem 
A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa 
i tkaniny artystycznej. W l. 2002–2006 stu-
diowała na Wydziale Sztuki UR. Ukończyła 
specjalizację malarstwo w pracowniach prof. 
S. Białogłowicza i prof. T. Boruty. W 2014 r. 
ukończyła ASP w Krakowie na Wydziale Ma-
larstwa pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka 
i obroniła aneks z rysunku w pracowni dr. W. 
Kubiaka. Wybrane wystawy: 2015 – Wysta-
wa zbiorowa, Akademicki Klub Żak, Lublin; 
2015 – Wystawa zbiorowa, MDK, Kazimierz 
Dolny; 2015 – „Kobieta w obrazie”, Kazimierz 
Dolny; 2014 – Wystawa zbiorowa, Klub Kadr, 
Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa, Hotel 
Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa zbiorowa, 
Stary Browar, Poznań.

Renata Magda31

Sztorm  2017

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

Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Jacka Malczewskiego w Częstochowie 
w 2002 r., dyplom z ceramiki artystycznej. 
Studiowała w Krakowie sztukę projektowa-
nia odzieży oraz na częstochowskim Insty-
tucie Plastyki przy Akademii Jana Długosza. 
Uzyskała dyplom grafika komputerowego 
w Warszawskiej Szkole Reklamy oraz zdobyła 
wykształcenie wyższe z dziennikarstwa przy 
Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej 
w Podkowie Leśnej. Podczas trzyletniego po-
bytu w Wielkiej Brytanii była członkinią Spo-
łeczności Artystów Polskich w Nottingham.  
Cechą jej obrazów jest wspaniała kolorystyka. 
Umiejętne mieszanie barw na płótnie spra-
wia, że obrazy wyrażają emocje i pozytywne 
nastawienie artystki do świata. Brała udział 
w zbiorowych i indywidualnych wystawach 
w ramach Państwowego Liceum Plastyczne-
go oraz Instytutu Plastyki przy AJD w Czę-
stochowie. Wystawiała obrazy na aukcjach 
charytatywnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Nottingham. Jej autorska wystawa 
miała miejsce w Białym Borku w w 2012 r. 
oraz w Boulangerie w 2014 r. w Częstocho-
wie. Artystka mieszka w Paryżu we Francji, 
gdzie tworzy inspirując się impresjonistami 
i wszechobecną sztuką.

Kasia 
Rubinkowska32 
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Bez tytułu  2016

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Roma Jaruszewska 2016

Ur. w 1981 r. w Elblągu. Ukończyła projektowanie graficzne na po-
znańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, 

grafiką komputerową. Uczestniczka wielu wystaw krajowych i za-
granicznych.

Roma Jaruszewska33
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Szaleństwo parawanów o zachodzie słońca  2017

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

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

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

Agnieszka Kruk34
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Na wakacjach  2017

akryl, płótno, 60 × 110 cm, sygn. p.d.: jmd

W 2012 roku ukończyła wydział Grafiki Warszawskiej ASP uzyskując 
tytuł licencjata z druku cyfrowego pod okiem prof. Andrzeja Wę-
cławskiego. W 2015 roku ukończyła wydział Sztuk Pięknych na Uni-
wersytecie w Lizbonie otrzymując tytuł magistra z malarstwa u prof. 
Carlosa Vidala. Jej praca dyplomowa opierała się na nowoczesnej 

sztuce brazylijskiej oraz artystce Lygii Clark. Brała udział w wystawach 
indywidualnych: O brazylijskiej sztuce nowoczesnej i artystce Lygii 
Clark, Wydział Sztuk Pięknych, Lizbona, Portugalia (2015); NOTEBO-
OK, Wydział Sztuk Pięknych, Lizbona, Portugalia (2015); N – Projekt, 
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa (2012).

Joanna Dziedzianowicz35
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Manresa – spacer  2017

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

W 2008 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom 
z malarstwa u prof. Grażyny Borowik na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
a w 2010 r. dyplom z wyróżnieniem u prof. Romu-
alda Oramusa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

Stróże poranka  2017

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krako-
wie. Dyplom obroniła w pracowni prof. A. Bed-
narczyka w 2016r.. Wielokrotnie wyróżniona 
przez Radę Wydziału Malarstwa ASP. Laureatka 
stypendium artystycznego Prezydenta Miasta 
Lublin w 2007/2008 r. oraz stypendium Rekto-
ra ASP w Krakowie dla najlepszych studentów 
w 2014/2015 r. oraz w 2015/2016r. W 2013 r. 
indywidualna wystawa „Dialog ze światem” w Ga-
lerii van Rij w Ćmielowie. W 2015r. indywidualne 
wystawy malarstwa – „Ping – pong ze sztuką” 
w Galerii Floriańska 22 w Krakowie oraz „Olgi Gra-
lewskiej Retrospektywa” w CSW Solvay w Krakowie. 
W 2017r. indywidualna wystawa „Maleri” w Galleri 
ved Kirken w Aarhus w Danii. Udział w wystawach 
zbiorowych w kraju: w Lublinie (m.in. Galeria Ma-
larstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego na Zamku, 
Galeria „Po Schodach”), Supraślu (Ogólnopolskie 
Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu), Sopo-
cie (SDA), Wrocławiu (DNA Gallery), Warszawie 
(Desa Unicum), Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
w Krakowie oraz za granicą: „ Inspired by Aarhus 
exhibition” (Lærdansk, Aarhus, Dania). Twórczość 
z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny artystycznej. 
Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

Joanna Nalepa36

Olga Gralewska37 
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Mokotowska #3  2017

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. l.d.: MĘŻYŃSKI

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

Arkadiusz Mężyński38
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Pejzaż miejski  2017

olej, płótno, 2 × 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie obu płócien

Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
w pracowni prof. Zbigniewa Bajka. Zajmuje się sztuką audiowizual-
ną, eksperymentalną muzyką i malarstwem. Uczestniczył w ponad 

20 zbiorowych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Odessie, galerii Punktkommastrich w Dussel-
dorfie, Galerii Szyb Wilson w Katowicach.

Aleksander Sovtysik39
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Classic Psychedelic 1  2017

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

Ur. w 1989 r. w Wałbrzychu. Absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu. W 2014 r. obronił dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Krzysztofa Skarbka oraz dyplom z projektowania malarstwa 
w architekturze w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego. Współ-
pracował z Gdańską Szkołą Muralu i jej prowadzącymi – Rafałem 
Roskowińskim i Jackiem Zdyblem z gdańskiej ASP. W 2013 r. zdobył 
I nagrodę w międzynarodowym konkursie na projekt i realizację mu-

ralu pt. „Brama do Nadodrza”. W tym samym roku nagrodzony także 
stypendium artystycznym prezydenta Wrocławia. Wykonywał murale, 
malarstwo wielkoformatowe oraz mapping dla festiwali naukowych 
i kulturalnych, stałych wystaw plenerowych (Brave, Krąg w Krzyżowej, 
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Techfest Bombaj). W ostatnim 
czasie zrealizował szereg wystaw indywidualnych związanych z cyklem 
prac „Festung Demenz”.

Michał Węgrzyn40
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Zapisy 3  2013

technika własna na krośnie, 
30 × 25 cm, sygn. na odwrocie

Studia na wydziale Malarstwa ASP 
w Gdańsku (dyplom w pracow-
ni prof. Jerzego Ostrogórskiego, 
2014) oraz na Marmara Üniversitesi, 
Stambul, Turcja 2013. „Towarzyszy 
mi człowiek. Z całym bogactwem 
swego losu. Maglowany, przetwa-
rzany staje się pretekstem do budo-
wania formy, obrazu, poszukiwań. 
Poruszam się w ponowoczesnym 
świecie, gdzie wszystko jest płynne, 
a konieczność przetrwania i utrzy-
mania się na powierzchni sprowa-
dza drugą konieczność – bycia czło-
wiekiem elastycznym, zdolnym do 
przyjmowania rozmaitych postaw 
oraz wzorów zachowań. Przyglą-
dam się o czym mówi masowy spek-
takl, z tłumem niepłatnych aktorów. 
Jakie są stosunki międzyludzkie oraz 
warstwy natury ludzkiej. W poszu-
kiwaniu miejsca na ja i tu i teraz. 
Jestem”.

Karolina 
Bracławiec41

Sen  2016

cienkopis, brystol, 50 × 50 cm 
w oprawie, śr. rysunku 40 cm,  
sygn. na odwrocie

Bibliotekarz, muzyk, artysta podchodzą-
cy ze Starego Sącza, aktualnie miesz-
kający w Krakowie. W pracy twórczej 
eksploruje przede wszystkim wyobraź-
nię i do niej dostosowuje warsztat twór-
czy. Rysunki wykonuje na papierze przy 
pomocy cienkopisów oraz rapidografu. 
Wszelkie „pejzaże” i obiekty powstają 
z reguły w sposób intuicyjny. Inspirowa-
ne są twórczością artystów naiwnych, 
technikami zapoczątkowanymi przez 
surrealistów oraz prostotą malarstwa 
okresu quattrocento. Dotychczas brał 
udział w dwóch wystawach zbiorowych 
(Kraków, Fundacja New Era Art i Nowy 
Sącz, CIT), a także indywidualnej (Kra-
ków, Artefakt) oraz jednaj aukcji mło-
dej sztuki (Pragaleria). Ilustracje jego 
autorstwa opublikowano w magazynie 
„Góry” (4/2016).

Radosław 
Kurzeja42 
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Portret syntetyczny I  2016

marmur, drewno, 26 × 18,5 × 11 cm,  
sygn. z tyłu: J. Górski 2016 r.

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

Tors męski  2017

brąz, wys. 16 cm, podstawa marmurowa,  
wys. 10 cm, sygn. d.: MAZUREK

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

Jakub Górski43 

Waldemar Mazurek44 
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AMORE BUBBLE Gum HDIYL Map II  2017

technika mieszana, akryl, płótno, 2 × 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie

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

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

Gossia Zielaskowska45
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Bez tytułu  2016

olej, płótno, 63 × 112 cm,  
sygn. p.d.: BASAJ | 2016

Ur. w 1991 r. roku w Warszawie. Od 2012 r. 
mieszka i tworzy w Wiedniu. Studentka 
malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym 
w Linzu. Absolwentka Liceum Plastyczne-
go im. Wojciecha Gersona w Warszawie. 
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jej 
prace znajdują się w prywatnych kolek-
cjach w kraju i zagranicą. Uczestniczyła 
w wystawach zbiorowych: „ALL IN“, Kun-
sthaus Deutschvilla, Strobl, Austria (2016); 
„paraphrase documenta“, Kunstuniversität 
Linz, Austria (2017).

Kruchość  2017

akryl, tablica malarska, 
70 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1993 r. w Bochni. Ab-
solwentka Krakowskich Szkół 
Artystycznych na kierunku Arty-
stycznego Projektowania Ubioru. 
Odkąd pamięta rysuje i maluje. 
Jednak dopiero od niedawna 
przygoda z malarstwem zaczę-
ła się na poważnie. Ulubione 
techniki: rysunek odręczny oraz 
malarstwo akrylowe. Wystawy: 
Młoda Plastyka Bocheńska III – 
wystawa artystów powiatu bo-
cheńskiego i okolic.

Karolina Basaj46

Aneta Biel47 
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Niebieska  2017

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

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

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

Emilia Pietras48
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SPACE FLOW  2017

technika mieszana, płótno, 80 × 60 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Żaganiu. Wywodzi się z graffiti 
i street-artu. W roku 2000 powstała jego pierw-
sza grupa Beplus Crew. Inspiruje go abstrakcja 
geometryczna, architektura, urban art, proste 
kreski, ostre kształty, litery. Jego malarstwo 
jest graficzną wizją miejskiej infrastruktury, 
chaotycznego życia w mieście i zatłoczonej 
przestrzeni. Obecnie posługuje się wieloma 
technikami malarskimi, a nośnikami jego prac 
są zarówno mury, jak i płótna. Organizator 
i uczestnik wielu graffiti jam’ów. Jego prace 
znajdują się w prywatnych kolekcjach w Pol-
sce i zagranicą. Właściciel kaligraficznej marki 
odzieżowej Mad Cat.

Bez tytułu  2017

olej, nitka, płótno, 50 × 61 cm, 
sygn. l.d.: IGOR BUSZKOWSKI 
2017 r.

Tworzy kipiące barwami obrazy, ba-
lansując na pograniczu sztuki wysokiej 
oraz dosadnego kiczu. Przeszywa je 
nitkami, a kompozycję obrazu wzbo-
gaca zużytymi przedmiotami. Część 
prac znajduje się w prywatnych 
kolekcjach w Polsce, Wielkiej Bryta-
nii, Niemczech i Francji. Brał udział 
w kilkunastu wystawach w kraju i za 
granicą.

Artur KOCUR1 
Marciniszyn49 

Igor 
Buszkowski50 
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Technicolor yawn  2017

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

Ur. w 1987 r. w Krakowie. Artysta intermedialny, publicysta. Absol-
wentka dziennikarstwa UJ. Prace dyplomowe w zakresie fotografii pra-
sowej. Zajmuje się malarstwem figuratywnym w tendencji estetycznej 
realizmu magicznego, będącego kompilacją stylów: realizmu, pop-artu 
i surrealizmu. W twórczości ceni mocny przekaz przy jednoczesnym 
minimalizmie formy. W swoich kompozycjach lubi pozostawiać nutę 
niedopowiedzenia. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 

oraz galeriach w Polsce i za granicą. Wystawy: 2017: Wystawa Mło-
dej Plastyki Bocheńskiej, Muzeum im. St. Fischera, Bochnia; Wystawa, 
„Cafe Freude now”, Wiedeń; Wystawa zbiorowa, „Galeria pod gołym 
niebem”, Kraków; Wystawa, galeria „Polskajungart”, Wiedeń; 2016: 
Wystawa zbiorowa, „Muzeum Inżynierii Miejskiej”, Kraków; Wystawa, 
galeria „Polskajungart”, Wiedeń; Wystawa zbiorowa, „Stara Stajnia-
-kuchnia wino i jazz”, Nowe Brzesko.

Agnieszka Nosek51
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Terra  2017

akryl, metaliczne złoto, 
płótno, 90 × 90 cm,  
sygn. p.d.

W 2001 roku obroniła dy-
plom na ASP w Gdańsku, 
wydział rzeźby. Na co dzień 
prowadzi pracownię Vera 
Sparrow Creative Studio. 
Formy ekspresji twórczej: 
ceramika, rysunek, słowo, 
video, fotografia.

Bez tytułu  2016

olej, płyta, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
AS 2016

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

Weronika 
Wróbel52 

Andrzej Andrea 
Sajewski53 
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Bez tytułu 15 z cyklu 
Toaleta  2017

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

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

Cezary 
Bednarczyk54 

Inwersja  2017

akryl, płótno, 80 × 80 cm,  
sygn. p.d.: EGH 2017 oraz na odwrocie

Efemeryczność materii oraz świadomość 
niepowtarzalności zdarzeń, wzbudzają 
w artystce potrzebę zatrzymania obrazu 
i rodzących się doznań. Nieuchwytne i nie-
trwałe stany, rzeczy spotykane, mijane, 
czasem burzące porządek dnia przekładają 
się na próbę zapisu tego, co ulotne. W pro-
cesie twórczym utrwala refleksje, zdziwienia 
i dookreśla stany własnym językiem dialogu 
z poznanym i zastanym. Wybrane wystawy: 
2016 – OT CIĘCIE, Towarzyska Kafe, Byd-
goszcz; 2016 – SYNTEZA SZTUK, Galeria 
BWA, Bydgoszcz; 2015 – MAKRO I MIKRO 
SKALA MIEJSCA, Galeria Zum Pass, Herz-
berg am Harz, Niemcy; 2015 – WOKÓŁ 
NATURY, Galeria Zum Pass, Herzberg am 
Harz, Niemcy; 2014 – UCZUCIE BRAKU JEST 
JAK BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań; 
2014 -PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Gale-
ria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz; 2014 – DRAW 
& GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, 
Poznań; 2010 – GOLDEN BEE 9, Moscow 
International Biennale of Graphic Design, 
Central House of Artist, Moskwa, Rosja; 
2010 – GESTY z cyklu preMedytacje, BWA, 
Bielsko-Biała; 2010 – CZASEM BYWAM, 
BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna 
Galeria Na Polskiej, Poznań.

Ewa Grajnert-
-Hałupka55 
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W różanym chruśniaku  2017

olej, akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: J.MISZTAL | 2017 oraz na odwrocie

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

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

Joanna Misztal56
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Venetian Dreams  2017

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: Pelipas

W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie, 
następnie malarstwo monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk 
Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miejsce w Triennale mło-
dych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywidualna: 
„Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012. 
Wystawy zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja 
Ukrainy na Expo-2000, Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest 

piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal 
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; Wystawa 
Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa 
ściana, Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kosty-
urinsky zaułek, Charkow: Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury, 
Przyjaciele w kontakcie; The HF ArtsFest 2016, POSK Gallery: Eastern 
European Art, Londyn, Wielka Brytania.

Olga Pelipas57
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Bez tytułu  2017

olej, płótno, 40 × 60 cm,  
sygn. p.d.: Pachecki | 2017

Absolwent wrocławskiej ASP. Dyplom 
w pracowni K. Wałaszka w 2016 r. Studio-
wał ceramikę w pracowni prof. G. Płocicy 
i ceramikę użytkową w pracowni prof. Drze-
wieckiego. Magister filozofii UWr.

Koniostworki  
z Kazimierza   

2014

olej, płótno, 90 × 100 cm, 
sygn. l.d.

Ur. w Sosnowcu. Absolwent 
ASP w Krakowie. Dyplom z ma-
larstwa sztalugowego obronił 
w pracowni prof. W. Kunza, 
aneks z rysunku w pracowni 
prof. S. Karpowicza. Członek 
ZPAP i dąbrowskiej grupy ar-
tystycznej „GOŁONÓG”. Na-
uczyciel rysunku i malarstwa 
w ZSP w Dąbrowie Górniczej. 
Tworzy cykle pastelowych 
i olejnych martwych natur 
oraz pejzaży, a także malarskie 
i rysunkowe przedstawienia 
„KONIOSTWORÓW”. Szalony 
świat „KONIOSTWORÓW” 
to kompozycje wykreowane 
w wyobraźni artysty, na któ-
rych przedstawione są pełne 
dźwięku, ruchu i formy istoty 
zamknięte w swych intymnych 
światach.

Piotr Pachecki58

Grzegorz 
Skrzypek59 
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Lawendowe lato  2017

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: A. Kappa

Absolwentka ASP im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu, którą ukoń-
czyła w 2000 r. Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkow-
skiej i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: 2014 – Ogól-
nopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 
– Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA; 
2014 i 2013 – Prix de Peinture de L’Ebouillanté, Paryż; 2014 – Mu-

zeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, 
Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek 
Książ, Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń 
Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale 
malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

Alicja Kappa60
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Historie III  2016

akryl, deska, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie: 
Borys Fiodorowicz

Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pochodzący 
z terenów dzisiejszej Ukrainy. Obecnie mieszka i pra-
cuje pod Krakowem, gdzie najbliższe otoczenie stało 
się dla niego źródłem inspiracji. Uczestniczył w wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz aukcjach 
charytatywnych organizowanych m. in. przez funda-
cję „Mimo Wszystko” Anny Dymnej. Finalista II edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wy-
czółkowskiego (2016). Wybrane wystawy: 2016 – Ob-
licza Madonny, Zamek Królewski na Wawelu, Oddział 
w Stryszowie; 2015 – Malarstwo – wystawa indywidu-
alna, Galeria Klitka, Warszawa; 2015 – III Festiwal Sztuk 
„Oblicza Madonny”, Kalwaria Zebrzydowska.

Weź parasol  2017

olej, szlagmetal, płótno, 120 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1977 r. W 2001 r. ukończyła studia w Instytucie Pla-
styki WSP w Częstochowie. Dyplom otrzymała w pracowni 
malarskiej prof. W. Maszkowskiego. Od 2005 r. należy do 
Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu. Zajmuje się 
również ilustracją książek dla dzieci, m.in.: „O jamniku” (Wyd. 
Fama), „Czterolatek kocha przedszkole” (Wyd. Edukacyjne), 
„Wesoła szkoła i Przyjaciele” (WSiP). Wybrane wystawy: 2012 
– wystawa zbiorowa „Wątki Maryjne w twórczości”, Galeria 
Konduktorownia, Częstochowa; 2008 – wystawa indywidu-
alna „Ilustracje”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2008 
– wystawa indywidualna „Recycling”, Galeria Gaude Mater, 
Częstochowa; 2008 – wystawa indywidualna „Koty”, Filhar-
monia Wrocławska; 2008 – wystawa zbiorowa, Wrocławskie 
Centrum Prasowe Galeria 62a, Wrocław.

Borys 
Fiodorowicz61 

Sylwia Perczak62 
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Widok z daleka II  2016

olej, płótno, śr. 30 cm, sygn. na odwrocie: Widok z daleka II, 2016 J.P.-Polkowska

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

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

Justyna Posiecz-Polkowska63
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Bez tytułu  2017

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

Ur. w 1990 roku w Giżycku. Absolwentka Wydziału 
Malarstwa ASP w Gdańsku. W 2017 roku obroniła 
dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świe-
szewskiego. Aneks do dyplomu powstał w Pra-
cowni Malarstwa Ściennego i Witrażu. Zajmuje 
się malarstwem, fotografią, grafiką warsztatową, 
rysunkiem, sztuką w przestrzeni publicznej oraz 
rzeźbą. Uczestniczka licznych wystaw i plenerów.

Krab pomarańczowy w muszli  2017

ceramika szkliwiona, 13 × 17 × 21 cm (wymiary muszli),  
sygn.: Aneta Śliwa 2017 r.

Ur. w 1990 r. w Krakowie. Ukończyła POSSP im. J. Czapskiego 
o specjalizacji reklama wizualna. Uczestniczka programu Erasmus 
na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka ASP w Krakowie 
na wydziale rzeźby. Dyplom, wyróżniony przez TPSP, obroniła 
w 2014 r. w pracowni prof. B. Salwińskiego. W l. 2012–
2014 otrzymywała stypendium rektora za osiągnięcia 
artystyczne. Interesuje się ceramiką, małą formą rzeź-
biarską oraz rysunkiem. Uczestniczka wielu plenerów 
i wystaw w kraju i zagranicą, m. in: 2015 
– V Przegląd Młodej Sztuki „Świeża Krew”, 
Galeria SCATO, Wrocław; 2015 – Wyróż-
nienie w konkursie „Who Gets Carried 
Away by Europ?”; 2015 – Wystawa po-
konkursowa „Visage ou Masque”, Troy-
es, Francja; 2014 – Wystawa „Grafika 
Warsztatowa. Mini Przestrzeń”, Lwowski 
Pałac Sztuki, CKiS, Lwów; 2006 – Wyróż-
nienie w konkursie „The World of Art.”, Slo-
venia; 2002 – Brązowy medal w konkursie 
„Rainbow 2002”, Gallery of Children’s Art Zán-
ka, Children’s and Youth Centre, Hungary; 
2001 – First Mohamed Amin International 
Children’s Art and Photographic Exibition 
„My country, adding colour to the world”, 
Nairobi, Kenya; 2000 – Pierwsze miejsce 
w międzynarodowym konkursie plastycz-
nym, Centre pour l’UNESCO, Troyes, Francja. 
Prezentowana praca pochodzi z cyklu Struktura 
wnętrza, który przedstawia w sposób symboliczny fak-
turę ludzkiej podświadomości. Bogate formy abstrakcyjne 
są wycięciami z prostych bloków sześciennych, ułożonymi tak, by 
mogły być eksponowane na zewnątrz. Plakiety wykonane z suro-
wego, zimnego i ciężkiego żeliwa, artystka wzbogaca delikatną 
ceramiką. W swoich pracach zatraca granicę między płaskorzeźbą, 
a rzeźbą pełnoplastyczną.

Karolina Futyma64

Aneta Śliwa65 
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Old Harbour in Aberdeenshire  2017

olej, płyta MDF, 50 × 70 cm, sygn. l.d.: Michał Janicki oraz na odwrocie

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

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

Michał Janicki66
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Po burzy  2017

akryl, olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. l.d.: MKępka 2017 oraz na odwrocie

Absolwentka ASP na Wydziale Malarstwa i AWF we Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy. 15 wystaw indywidualnych (w Galeria Małgosia we 
Wrocławiu, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej,  Galeria Sztuki Maja w Toruniu), oraz kilkanaście 
nagród w konkursach malarskich (7 głównych). Jej prace wchodzą w skład prywatnych kolekcji większości krajów Europy, jak również Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, RPA, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji  i fundacji. Ważniejsze nagrody: I nagroda w Kon-
kursie Malarskim „Luis Fernandez Vergara”, Viladecans, Hiszpania, 2010 i 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim Corrales de Buelna, 2009; 
I nagroda w Konkursie Malarskim Castellar de la Frontera, 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim Fundacji Przyjaciół Pszczół, Guadalajara, 
2009; I nagroda w Konkursie Malarskim „Rincones Santiago del Teide”, Teneryfa, 2008.

N.D.9  2016

akryl, płótno, 92 × 63,5 cm, sygn. l.d.: ABAKO’16 
oraz na odwrocie 

Ur. w 1958 r. w Łodzi. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W 1984 roku uzyskał dyplom 
w pracowni prof. Leszka Wajdy; brata Andrzeja.  Zali-
czany bywał do nurtu „młodych dzikich”, z czym nie do 
końca się zgadzał. Sam o sobie mówi: „konserwatywny 
anarchista ”.  Wystawia rzadko. Jego prace znajdują się 
w prywatnych i instytucjonalnych kolekcjach w Polsce, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Danii, 
Austrii, Japonii oraz (trudno powiedzieć, gdzie jeszcze). 
Od 14 lipca 2017 roku nazywa się Witold Aureliusz 
Rakowski. Dotychczasowe Abako, stanowi jego pseu-
donim artystyczny.

Magdalena Kępka67 

Witold Abako68 
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Window view  2017

technika mieszana (masa strukturalna, farba lateksowa), płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Małgorzata Pabis

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

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

Małgorzata Pabis69
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Abdykacja królowej  2017

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

Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy 
i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne w Gdyni 
Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż 
poszukuje swojego miejsca w świecie malar-
stwa. Udział w wystawach, m. in.: „Projekt Ryb-
ka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011); 
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).

Human Nature Wolf  2016

olej, płyta, 95 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. Ukończył Zielonogórski Instytut Sztuk 
Pięknych oraz ASP we Wrocławiu na kierunku Malar-
stwo. Wybrane wystawy:  „Promocje 2010” – Legnicki 
konkurs dla absolwentów wyższych uczelni plastycz-
nych; „XXVI Wystawa Zagłębia Miedziowego” – wy-
stawa zbiorowa artystów Zagłębia Miedziowego; „Life 
and Death” – Halden, Norwegia 2011, wystawa indy-
widualna; „Life and Death” – Legnica, Galeria Ring, wy-
stawa indywidualna; „Potęga sztuki” – Legnica, Galeria 
Ring, wystawa zbiorowa absolwentów V LO w Legnicy; 
„Głuchy krzyk” – Wrocław Browar Mieszczański, wy-
stawa podyplomowa; „Głuchy krzyk”- Galeria Sztuki 
w Legnicy, wystawa indywidualna.

Mateusz Rybka70

Kacper 
Piskorowski71 
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Nuda  2013

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

Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Kro-
śnie. W latach 2007–10 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku na 
kierunku Edukacja Artystyczna. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. 

Stanisława Białogłowicza w roku 2010. W latach 2010–13 studia 
na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS . Dyplom z malarstwa 
w pracowni dr hab. Mariusza Drzewińskiego w roku 2013.

Piotr Szczur72
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Tajemnica mglistej 
doliny  2017

technika własna, płótno, 100 × 70 cm, 
sygn. p.d.: A Fronczak 17

Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział 
w 39 wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie, 
Toruniu, Koszalinie, Słupsku, Bydgoszczy, Włocławku, 
Ciechocinku, Paryżu, Detroit, Chicago, a także w oko-
ło 90 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą 
(Dania, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandia, Serbia, 
Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 50 kon-
kursów o charakterze ogólnopolskim, regionalnym, 
jak również międzynarodowym. Na swoim koncie ma 
liczne nagrody i wyróżnienia, a jego prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych oraz w instytucjach pań-
stwowych i muzealnych.

Muza w czerwonej sukience 
– pożegnanie lata  2017

akryl, płótnie, 100 × 80 cm,  
sygn. p.d.: V.Bąbol oraz na odwrocie

Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie. W 2013 r. obroniła dyplom z ma-
larstwa „757 Pokus”, za który uzyskała wyróżnienie 
Dziekana Wydziału Artystycznego. Artystka zajmuje 
się malarstwem i ilustracją. Wizerunek kobiety jest 
główną tematyką prac. Muza w jej obrazach jest 
odzwierciedleniem marzeń sennych, jest kobietą, 
z którą się utożsamia. Muzy łączą świat wyobrażeń 
z rzeczywistością, przez co pojawiają się elementy 
surrealistyczne. Artystka brała udział w kilku wysta-
wach m.in. wystawa prac pedagogów i studentów 
wydziału artystycznego UMCS w Teatrze Małym 
w Galerii Obok w Tychach (2013); Biennale Sztuk 
Plastycznych Łęczna (2014); Festiwal Sztuki ART INN 
w Galerii Labirynt Lublin(2015). 

Andrzej Fronczak73

Viola Bąbol74 
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Storczyk z cytryną  2017

olej, płótno, 90 × 80 cm, sygn. l.d.: 
ŁUKASZ BREITENBACH oraz na odwrocie

Ur. w 1988 r. W 2007 r. ukończył PLSP im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
a następnie studia na kierunku malarstwo 
w pracowni kolorystycznej prof. Mieczy-
sława Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych 
w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił 
w 2012/2013. Obecnie zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem, fotografią oraz grafiką. 
Brał udział w wielu plenerach oraz wysta-
wach o charakterze międzynarodowym 
– w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Łotwie. 
Obrazy artysty znajdują się w prywatnych 
kolekcjach.

Wzlot  2017

akryl, płótno, 90 × 90 cm,  
sygn. l.d.: Amonaria

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzy-
ny Kobro w Zduńskiej Woli, na specjalizacji Re-
klama Wizualna. Studia pierwszego i drugiego 
stopnia ukończyła w Wyższej Szkole Promocji 
w Warszawie na specjalizacjach: Projektowanie 
Multimedialne i Reklama. Brała udział w wy-
stawach zarówno zbiorowych jak i indywidual-
nych. Głosami internautów wygrała interdyscy-
plinarny konkurs „Muza 2014” organizowany 
przez redaktor naczelną portalu kulturalnego 
Art Imperium. Obrazy Amonarii wyróżniają 
się przede wszystkim subtelnością, wprowa-
dzają w świat, który zdaje się być poetyckim 
odzwierciedleniem rzeczywistości, jakby były 
złudzeniem lub urywkiem snu. Malarka pró-
buje przekazać odbiorcy połączenie stanów 
emocjonalnych i uczuć jakie doświadcza, łą-
cząc bodźce dostarczane przez duszę, umysł 
i ciało w jeden niepowtarzalny obraz. Efektem 
tych działań są unikatowe akty kobiece. Prace 
artystki znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce, Belgii, Niemczech, Anglii, Australii 
i Stanach Zjednoczonych.

Łukasz 
Breitenbach75 

Amonaria 
Magda 
Maciaszek

76 
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Kwiat niebieskiego 
kamienia  2017

olej, srebrna farba, płótno, 
60 × 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka studiów I stopnia na Wy-
dziale Artystycznym UMCS w Lublinie na 
kierunku Malarstwo, specjalizacja Ma-
larstwo sztalugowe. Dyplom licencjacki 
obroniony w 2012 r. pod kierunkiem 
prof. Tomasza Zawadzkiego. Brała udział 
w wystawach zbiorowych malarstwa, 
grafiki i rękodzieła w latach 2009–2013. 
Zajmuje się głównie malarstwem, rysun-
kiem i grafiką komputerową. Autorka 
kolekcji odzieżowych (projekty obrazów 
malowanych na ubraniach) dla marek 
Hiryo, Chissaya (Kolekcja Wdzięczności 
2017), współpracuje również z marką 
ubrań Didwear w ramach projektu Prin-
tlander. W swoich działaniach inspiruje 
się głównie światem ludzkiej psychiki 
i wyobraźni.

Ślepy  2017

olej, płótno, 60 × 60 cm,  
sygn. na odwrocie: WSITO 2017

Urodzony blisko trzy dekady temu 
w Kołobrzegu, swoją działalność 
twórczą rozpoczął po przeprowadz-
ce do Poznania. Malarstwo artysty 
to misterna, siermiężna i nigdy nie 
nieodwracalna konstrukcja materia-
łów i przedmiotów, które pozwalają 
stworzyć osobliwą interpretację ota-
czającej materii. Sam malarz pracuje 
w zgodzie z tezą, że kreacja jest bez-
pośrednim następstwem destrukcji. 
Artysta wyraża się również w foto-
grafii artystycznej oraz muzyce, pro-
wokując silne wzajemne inspiracje 
między dziedzinami sztuki.

Paulina 
Szczepaniak77

Wojciech 
Sosidko78 
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Gest  2015

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

Ur. w 1995 r. w Wilnie. Studentka ASP w Warszawie. Ukończyła Szkołę 
Plastyczną im. Justinasa Vienożinskasa w Wilnie. Ważniejsze wystawy: 
wystawa indywidualna w klubokawiarni Kontakt w Warszawie (2015), 
udział w 3 wystawach poplenerowych w Domu Kultury Polskiej w Wil-

nie, Udział w wystawie „Noc muzeów” (2016/2017) na macierzystej 
uczelni, udział w wystawie zbiorowej „Przerwa wakacyjna” w Galerii 
Salon Akademii (2017).

Anna Vostruchovaite79
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Pomiędzy II  2013

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom w 2013 r. 
w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy. Mieszka i pracuje w Gdańsku. 
Wybrane wystawy indywidualne: 2016 – wystawa indywidualna „Spi-
sane na straty”, Galeria Dwie Zmiany, Sopot; 2015 – wystawa indywi-
dualna „Na moment przed. Chwilę po”, POPin Studio, Sopot; 2015 
– wystawa indywidualna „Niepokoje”, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane 

wystawy zbiorowe: 2015 – „Targi sztuki, Designu i Idei”, Gdańsk Oli-
wa; 2014 – „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2014 – „Start”, 
Galeria Bronowice, Kraków; 2014 – Dyplom „Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych” za najlepszy dyplom, Kraków; 2013 – „Promocje”, 
Galeria Sztuki w Legnicy; 2013 – „Young Polish Art”, POSK, Londyn; 
2013 – „Salon Letni”, Galeria Stalowa, Warszawa.

Monika Marchewka80



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia

500 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

Powyżej 20 000 2 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosi-
my czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż  
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:  
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Abako Witold  ----------------------------68

Amonaria Magda Maciaszek  ---------76

Baiser Nikodem  --------------------------21

Balcerzak Dominik  ----------------------20

Bartosik Maciej  --------------------------16

Basaj Karolina  ----------------------------46

Bąbol Viola  --------------------------------74

Bednarczyk Cezary  ----------------------54

Biel Aneta  ---------------------------------47

Bieleń Marek  -----------------------------11

Blekiewicz Zbigniew  --------------------- 7

Bracławiec Karolina  --------------------41

Breitenbach Łukasz  ---------------------75

Buszkowski Igor  -------------------------50

Cieśla Maciej  ------------------------------ 4

Cyganek Jacek  ---------------------------- 2

Czernicki Łukasz  -------------------------29

Derek Jan  ----------------------------------10

Domański Witold  ------------------------ 6

Dydo Mariusz -----------------------------26

Dziedzianowicz Joanna  ---------------35

Dziewanowska Jagoda  ----------------12

Fiodorowicz Borys  ----------------------61

Fronczak Andrzej  ------------------------73

Futyma Karolina  -------------------------64

Górski Jakub  ------------------------------43

Grajnert-Hałupka Ewa  ----------------55

Gralewska Olga  -------------------------37

Janicki Michał  ----------------------------66

Jankiewicz Łukasz ------------------------ 3

Jaruszewska Roma  ---------------------33

Jarzymowska Anna  --------------------28

Kappa Alicja  ------------------------------60

Kępka Magdalena  -----------------------67

Kruk Agnieszka  ---------------------------34

Kryszczuk Patrycja  -----------------------25

Kurczyńska Marta  -----------------------23

Kurek Magdalena  ------------------------- 1

Kurzeja Radosław  -----------------------42

Magda Renata  ---------------------------31

Mamica Anna  ----------------------------22

Marchewka Monika  --------------------80

Marciniszyn KOCUR1 Artur  ----------49

Mazurek Waldemar  ---------------------44

Mężyński Arkadiusz  ---------------------38

Misztal Joanna  ---------------------------56

Młynarczyk-Gemza Aleksandra  -----19

Mosakowska Magdalena  -------------17

Nalepa Joanna  ---------------------------36

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

Olszewski Zbigniew ---------------------- 5

Pabis Małgorzata  ------------------------69

Pachecki Piotr  ----------------------------58

Pelipas Olga  ------------------------------57

Perczak Sylwia  ---------------------------62

Piekut Dariusz  ----------------------------- 8

Pietras Emilia  -----------------------------48

Piórek Weronika  -------------------------24

Piskorowski Kacper  ---------------------71

Polski Thomas ----------------------------27

Posiecz-Polkowska Justyna  -----------63

Różyc Dariusz Franciszek  ---------------13

Rubinkowska Kasia  ---------------------32

Rukszan Małgorzata  --------------------14

Rybka Mateusz  ---------------------------70

Sajewski Andrzej Andrea  --------------53

Skrzypek Grzegorz  ----------------------59

Sosidko Wojciech  -----------------------78

Sovtysik Aleksander  --------------------39

Szczepaniak Paulina  --------------------77

Szczur Piotr  -------------------------------72

Śliwa Aneta  -------------------------------65

Tomaszewska-Gruszka Marta  -------- 9

Vostruchovaite Anna  ------------------79

Węgrzyn Michał  -------------------------40

White Inez  --------------------------------15

Wróbel Weronika  ------------------------52

Zabłocka Barbara  -----------------------18

Zielaskowska Gossia  -------------------45

Zu Jankowska Zuzanna  ---------------30

INDEKS ARTYSTÓW

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, Łukasz Łoboda 

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

SOPOT

GALERIA  

SZTUKI DAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

GALERIA  

MODERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

GALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

KRAKÓW

ul. Rynek Główny 43, 

31-013 Kraków

tel. 12 429 12 17

krakow@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 572 628 354

bydgoszcz@sda.pl
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AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885 Warszawa – 1939 Jeziory na Polesiu), Michał Choromański po rozmowie z Piłsudskim   



Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.pl
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Aleksandra  
Młynarczyk-Gemza 
Lady with eggs,  2017
POZ. 19
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cena: 15 zł (VAT 5%)




