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IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ AUKCJA, DATA CENA MŁOTKOWA

Sandra Arabska Bez tytułu, 2016 4 ASXXI, 13.08.2016 40 000 zł

Adam Bakalarz FS10A, 2016 2 ASXXI, 12.03.2016 32 000 zł

Katarzyna Kołtan Lea, 2016 5 ASXXI, 26.11.2016 29 000 zł

Sandra Arabska Bez tytułu, 2017 7 ASXXI, 2.05.2017 29 000 zł

Daniel Pawłowski Czekanie me, to Ty…, 2017 8 ASXXI, 19.08.2017 26 000 zł

Sandra Arabska Bez tytułu, 2015 2 ASXXI, 12.03.2016 25 000 zł

Daniel Pawłowski Nie pytaj dokąd…, 2017 9 ASXXI, 25.11.2017 25 000 zł

Adam Bakalarz SNT63, 2017 9 ASXXI, 25.11.2017 22 000 zł

Sandra Arabska Bez tytułu, 2016 6 ASXXI, 18.02.2017 21 000 zł

Mirosław Brucki Bez tytułu, 2015 1 ASXXI, 12.12.2015 19 000 zł

Ada Plucha Obsydianowe słońce (…) Azja, 
2016/17

7 ASXXI, 2.05.2017 19 000 zł

Zofia Błażko Bez tytułu (One) 8 ASXXI, 19.08.2017 18 000 zł

Adam Bakalarz FL1, 2015 1 ASXXI, 12.12.2015 17 500 zł

Sandra Arabska Bez tytułu, 2017 9 ASXXI, 25.11.2017 17 000 zł

Adam Bakalarz MMJNK, 2017 8 ASXXI, 19.08.2017 16 000 zł

Zofia Błażko Słoneczna ja, 2016 9 ASXXI, 25.11.2017 16 000 zł

Katarzyna Kołtan Ilayla, 2014 2 ASXXI, 12.03.2016 15 000 zł

Adam Bakalarz FL3, 2016 6 ASXXI, 18.02.2017 15 000 zł

Mariusz Dydo Kapłan z cyklu „Fantomy”, 2017 9 ASXXI, 25.11.2017 14 500 zł

Sandra Arabska Bez tytułu, 2015 1 ASXXI, 12.12.2015 14 000 zł

Sandra Arabska Bez tytułu, 2016 3 ASXXI, 11.06.2016 12 500 zł

Justyna Jędrzejowska Kochanka, 2016 2 ASXXI, 12.03.2016 12 000 zł

Katarzyna Kołtan Saphire, 2017 7 ASXXI, 2.05.2017 11 000 zł

Katarzyna Kołtan Sofia, 2017 8 ASXXI, 19.08.2017 11 000 zł

Katarzyna Kołtan Maya, 2016 3 ASXXI, 11.06.2016 11 000 zł

Katarzyna 
Słowiańska-Kucz 

Dla najpiękniejszej Róży, 2016 2 ASXXI, 12.03.2016 10 000 zł

Urszula Tekieli Muso--ka, 2017 9 ASXXI, 25.11.2017 10 000 zł

Adam Bakalarz H04, 2016 5 ASXXI, 26.11.2016 10 000 zł
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Szanowni Państwo
Trzymacie Państwo w rękach katalog 10 edycji Aukcji Sztuki XXI 
wieku. Będzie to aukcja szczególna zarówno ze względu na jej 
„mały jubileusz” jak również fakt, że w odpowiedzi na Państwa 
prośby, wyjątkowo odbędzie się w naszej galerii w Warszawie. 
Mamy więc nadzieję, że wysoki poziom artystyczny prezen-
towanej oferty zachęci Państwa do odwiedzin naszej galerii 
przy ul. Nowy Świat 54/56 i do zapoznania się z nią na żywo. 
Jak to bywa przy okazji wydarzeń jubileuszowych jest to czas 
podsumowań, a chyba nic tak nie odda rangi tych aukcji jak 
lista dotychczasowych rekordów. Odnajdziecie je Państwo na 
sąsiedniej stronie.

Od samego początku celem Aukcji Sztuki XXI wieku, było ze-
branie i zaprezentowanie w jednej formule aukcyjnej wybija-
jących się polskich artystów sztuki najnowszej. Byli to twórcy 
znani zarówno z Aukcji Młodej Sztuki jak również tacy, którzy 
bardziej skupieni byli na działalności wystawienniczej. Nie ina-
czej będzie w przypadku aktualnej oferty aukcyjnej, gdzie od-
najdziecie Państwo tych już dobrze znanych, jak również kilku 
nowych artystów. Wśród naszych aukcyjnych „debiutantów” 
warto zwrócić uwagę na Justynę Baśnik Andrzejewską (poz. 22) 
– absolwentkę wrocławskiej ASP, której artystyczne poszukiwa-
nia skupione są wokół szeroko rozumianego op-artu. Innym 
artystą, który wywodzi się z tejże uczelni (posiadającym również 
dyplom Akademie der Bildenden Künste w Monachium) jest 
Jerzy Zajączkowski (poz. 24). Pierwsze doświadczenia artysty 
skoncentrowane były na rzeźbie, jednak z czasem poświęcił się 
malarstwu. Jego prace podporządkowane są rygorowi rytmu – 
powtarzających się sekwencji linii i punktów. Natomiast zupeł-
nie inną drogą twórczą podążył Marcin Mikołajczak (poz. 46), 
którego praca pełna jest ekspresji, dynamiki i pozytywnej ener-
gii. Wśród nowych artystów nie zabrakło również rzeźbiarzy, 
a są to Adriana Sitkiewicz (poz. 29), która na aukcję przezna-
czyła niezwykle ciekawą i przejmującą pracę pt. „Zraniona” oraz 
Dominik Wdowski (poz. 55) prezentujący w katalogu rzeźbę 
„Samotność”, obrazującą wewnętrzny ból człowieka. 

10 Aukcja Sztuki XXI wieku to także wielu innych twórców, 
którzy z różną częstotliwością pojawiają się w naszych ofer-
tach. W katalogu nie zabraknie rekordzistów: Sandry Arabskiej 
(poz. 27), Adama Bakalarza (poz. 6), Katarzyny Kołtan (poz. 35). 
Pojawią się również artyści, których prace cieszą się Państwa 
niesłabnącym zainteresowaniem: Zofia Błażko (poz. 3), Michał 
Kubiak (poz. 20), Franciszek Ledóchowski (poz. 23), Mariusz 
Dydo (poz. 32) i Sonia Ruciak (poz. 41) oraz twórcy, którzy 
rzadko goszczą na naszych aukcjach, ale ich sztuka wyróżnia 
się niezwykle wysokim poziomem artystycznym: Daniel Krysta 
(poz. 1), Ivo Nikić (poz. 40), Rafał Borcz (poz. 49) i Łukasz 
Patelczyk (poz. 50). 

W tym miejscu warto podkreślić, że wymienieni powyżej artyści 
to wyłącznie część tego, co mamy Państwu do zaprezentowa-
nia w niniejszym katalogu. Jak zawsze zachęcamy Państwa do 
dokładnego zaznajomienia się z jego zawartością i spotkań na 
żywo w galerii – tym razem w Warszawie.  Życzymy Państwu 
samych owocnych licytacji!

Dilan Abdulla  
Katarzyna Dąbrowska 

Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern



01 Daniel Krysta ●
(ur. 1976)

UW12  2011

technika mieszana, płótno, 70 × 120 cm, opisany na 
odwrocie: 'DANIEL KRYSTA |tyt: „UW12” |tech. mieszana 
na płótnie |70 × 120 cm |2011'

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

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

Daniel Krysta, komentarz autorski do indywidualnej wystawy 
malarstwa „16 decybeli”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław, 2012
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02 Bartosz Świątecki (Pener) 
(ur. 1981)

Steroids  2017

technika mieszana, płótno, 140 × 100 cm, opisany na 
odwrocie: 'Bartosz Świątecki |2017 |Steroids'

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

(…) Pewnego dnia przestałem malować figuratywnie i zacząłem rysować linie i trójkąty. To jest 
pewien proces, konsekwentne rozwijanie jakiejś myśli. Pamiętam wiele rozmów z moim przyja-
cielem Krzyśkiem Syruciem o tym, że fajnie by było stworzyć graffiti bez graffiti. Namalować sam 
styl, wyciągnąć całą energię, esencję. Pozbyć się balastu liternictwa czy figuracji, bo zaczyna to 
być nudne i oczywiste. Rozwinąć to bardzo intymnie, emocjonalnie, zmieszać z całym swoim do-
świadczeniem malowania sztalugowego, by stało się to szerszym wyrazem (…)

(…) Maluję kilka obraz na raz, moja pracowania jest jak fabryka. Z reguły rozwijam jeden pomysł 
w kilku wariantach i kombinacjach. Praca zawsze ma kilka etapów. Pierwszy jest bardzo emocjonal-
ny. Buduję plamy szerokimi pędzlami, szukam napięć w kolorach. Dużo szkicuję, ale obrazu raczej 
szukam intuicyjnie, daję się prowadzić. Kolejnym etapem jest odstawienie pracy na jakiś czas, by 
się to poukładało – we mnie i w obrazie. Następnie wielomiesięczny proces szukania kompozycji, 
budowania głębi, cały ten geometryczny detal. Czasami mam pomysł od początku i udaje mi się 
go zrealizować niemal w stu procentach. Czasami mam mglisty pomysł na to, jak będzie wyglądała 
cała seria obrazów. Czasami wszystko się zmienia, nawet nie wiem kiedy. Nie mam na to jakiejś 
spójnej strategii, ale ciągle nad tym pracuję (…)

Pomiędzy ścianą a pracownią, fragmenty rozmowy z artystą  
 przeprowadzonej przez Michalinę Domoń, „Artysta i sztuka”, nr 24, 2017/2018, s. 43-44
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03 Zofia Błażko ●
(ur. 1986)

Bez tytułu (Oni)  2011

olej, płótno, tondo – śr. 150 cm, sygn. u dołu 
monogramem: ZB

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

Zofia Błażko to jedna z najciekawszych polskich malarek młodego pokolenia. Precyzyjna kreska oraz 
zachwycająca lekkość kontrastu nie pozwalają oderwać wzroku od jej portretów nawiązujących 
do barwnego stylu Art Deco.
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04 Monika Marchewka 
(ur. 1988)

Na ratunek  2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Monika 
Marchewka |2017'

Malarka i animatorka. W 2013 ukończyła wydział malarstwa w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (pracownia 
prof. Zbigniewa Sprychy). Brała udział przy produkcji filmowej „Twój 
Vincent” jako animatorka oraz supervisor. Aktualnie mieszka i pracuje 
w Gdańsku. Wystawy indywidualne: 2017 – „Trochę po staremu, 
całkiem od nowa”, Galeria Sztuka Wyboru, Gdańsk; 2016 – „Spisane 
na straty”, Galeria Dwie Zmiany, Sopot; 2015 – „Na moment przed. 
Chwilę po”, POPin Studio, Sopot; 2015 – „Niepokoje”, Galeria Żak, 
Gdańsk. Wystawy zbiorowe: 2017 – „Grand Prix Fundacji im. Fran-
ciszki Eibisch”, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2017 – „Im dalej w las. Neoromantycy wobec natury.”, Fundacja 
2 wymiary, BWA Sanok, Stacja Muranów, Warszawa; 2015 – „Targi 
sztuki, Designu i Idei”, Gdańsk Oliwa; 2014 – „Świeża Krew”, Ga-
leria 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; 2013 – Wystawa najlepszych dyplomów, Pałac 
Sztuki, Kraków

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidulana „Trochę po staremu, całkiem od nowa”, Sztuka wyboru, Gdańsk

(…) Monika Marchewka wykorzystuje świat natury, by mówić o uczuciach i emocjach. Bliska jest 
jej neoromantyczna koncepcja, według której wszechświat, widziany oczami bohatera, staje się 
odbiciem uczuć, które targają nim wewnątrz. Niebo, skały, rośliny – każdy element natury wydaje 
się wygłaszać komentarz na temat jego stanu emocjonalnego. Bujny Las, który wypełnia obrazy 
Moniki Marchewki, jest nierzeczywisty, senny, a jednocześnie niezwykle osobisty. Podróż pomiędzy 
rosnącymi w nim drzewami to wędrówka przez meandry własnego umysłu. W tej puszczy pogrą-
żamy się w smutku, przeżywamy rozstanie, usiłujemy sobie radzić ze stratą. Las Moniki Marchewki 
to zniewalające i usidlające miejsce, w którym natura staje się sceną dla naszych wyczerpujących 
zmagań z własną psychiką. A przynajmniej tak było do tej pory…. (…)

Marcin Krajewski, Trochę po staremu, całkiem od nowa, tekst towarzyszący wystawie indywidualnej artystki [fragm.], 2017
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05 Agnieszka Kirzanowska-Osińska 
(ur. 1980)

Bez tytułu  2017

olej, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie: 
'A. Osińska 2017'

Absolwentka Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła Wydział 
Malarstwa i Grafiki ze specjalizacją malarstwo w pracowni prof. Ma-
cieja Świeszewskiego. Dyplom obroniła w roku 2007 w pracowni 
prof. Zdzisława Walickiego. Wcześniej studiowała grafikę na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała i w ramach 
projektu Obywatelskiego Centrum Sztuki i Edukacji e66. Prowadziła 
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży na Wyspie Sobieszew-
skiej oraz Stacji Orunia, placówce Gdańskiego Archipelagu Sztuki. 
Jej prace były prezentowane na wystawach w kraju i za granicą. 
W 2014 roku założyła i prowadzi art room Galeria Nastroje w Gdań-
sku. Od wielu lat z powodzeniem łączy artystyczną pasję z wycho-
waniem dwójki dzieci.

W poszukiwaniu swojej artystycznej drogi wiele ekspery-
mentowałam. Wypadkowa tych prób nie mogła być jed-
noznaczna i prosta. Owocem wielu lat pracy jest sztuka 
mocno ukierunkowana na wrażliwość estetyczną i z po-
dobnej wrażliwości i emocjonalności wynikająca. Specyfika 
prac umożliwia ich odbiór również poza poziomem na co 
dzień używanych zmysłów. Skłania do uwolnienia emocji, 
bo źródłem inspiracji przy ich powstawaniu są również emo-
cje i nastroje, co czyni je emocjonalnie osobistymi. W taki 
właśnie sposób powstają obrazy z serii abstrakcji geome-
trycznych, które traktuję jako swego rodzaju zapiski – zapiski 
na dużym formacie, mocno energetyzujące, gdzie energia 
przekazywana jest w kolorze i powtarzającym się rytmie. 

Wspólną cechą geometrycznych abstrakcji są prostokąty, 
różnych rozmiarów, różnej ostrości – raz bardziej zamglone, 
innym razem wyraziste. Na bazie figur geometrycznych prze-
prowadzam swoiste doświadczenie – buduję kompozycję, 
dobieram kolorystykę, eksperymentuję z nasyceniem barwy. 
W efekcie tej podróży powstaje otwarta praca abstrakcyjna, 

składająca się z mieszanki mnóstwa detali, pozbawionych 
jednego dominującego elementu, w której odnaleźć moż-
na horyzont i głębię, gdzie nie można jednak zdefiniować 
początku ani końca. Pierwsza praca z serii emanowała ży-
wym kolorem i wyrazistą fakturą, kojarzyła się z widzianymi 
z oddali dachami domów w fawelach Rio de Janeiro – taki 
też nosiła tytuł: RdJ. W kolejnych pracach efekt trójwymia-
rowości uzyskiwałam już samym kolorem, w części z nich 
dużo bardziej stonowanym. 

Równolegle do serii geometrycznych abstrakcji powstają 
obrazy zupełnie inne – monochromatyczne, gdzie tonacja 
ogranicza się do jednej gamy koloru. Podczas pracy nad 
nimi znajduję czas na wyciszenie, uwolnienie innego rodzaju 
energii. Nastrój podczas malowania, przekłada się na nastrój 
obrazów. Są one bardziej nostalgiczne, refleksyjne. Myślę, 
że mogły by pasować do gabinetu Davida Hume’a czy Joh-
na Locke’a – orędowników sensualizmu, czyli nabywania 
wiedzy i doświadczenia za pomocą zmysłów. 

Agnieszka Kirzanowska-Osińska
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06 Adam Bakalarz 
(ur. 1989)

K18  2018

brąz patynowany, 35 × 44 cm, sygn. na spodzie: 
'A. Bakalarz K18 2018 |1/8'

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów mło-
dego pokolenia. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krako-
wie. Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy w pra-
cowni wklęsłodruku. Wybrane wystawy: 2018 – wystawa zbiorowa 
„Sztuka teraz”, Kamienica Szołayskich, Kraków; 2018 – wystawa 
zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie; 2017 
– wystawa zbiorowa „Art Boca Raton”, Boca Raton, Floryda; 2017 
–  wystawa zbiorowa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków; 2017 
– wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria Grüning, Kraków; 2016 
– Contemporary Art Fair, Hotel PULSE, Miami2016 - ART MIAMI 
CONTEXT, Miami; 2016 - Bal Fundacji TVN, Warszawa; 2016 - Abu 
Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 2016 - Art Connection, Fort 
Lauderdale, Floryda; 2016 - Wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH 
Warszawa; 2106 - CONTEXT ART NEW YORK, wyróżnienie „Work 
of the Day”; 2016 - Wystawa zbiorowa Grafika Roku, Galeria Mes-
sier42 Kraków; 2016 - „Endorfina”, Galeria Gruning, Kraków; 2015 
– Wystawa zbiorowa Grafika Roku, Galeria Galerii Lamelli Kraków; 
2014 – „Metafory”, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; 2014 – 
Wystawa zbiorowa, Galeria Hortar, Tarnów; 2014 – „Przemieniony”, 
Galeria Plus, Kraków; 2013 – „Action Calling”, Macerata, Włochy; 
2013 – Wystawa zbiorowa, Galeria MINI, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Memphis College of Art, Memphis. Jego prace znajdują 
się w kolekcjach w Polsce i za granicą.

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

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

(…) Moje obrazy i grafiki są efektem wielu działań, podzie-
lonych zasadniczo na kilka etapów. Fundamentem każdej 
pracy są oczywiście rysunki. W tym czasie postać ulega cią-
głym przekształceniom i nierzadko zmienia się wcześniejsza 
koncepcja. Przy pracy często wspomagam się szarą plaste-
liną, dzięki czemu modelowane formy są dla mnie bardziej 
czytelne. Jest to najbardziej twórczy i najprzyjemniejszy 
etap pracy nad obrazem, zdaję się wtedy na wyczucie i in-
tuicję artystyczną – podejmuję decyzję i odrzucam to co złe. 
Dokładnie wykańczam każdy obraz, wynika to z mojego 
technicznego podejścia do pracy. Nie lubię niedociągnięć 
i zabrudzeń. 

(…) Korzystam z farb akrylowych ze względu na dobre krycie 
i ich charakterystyczną właściwość – szybki czas schnięcia 
(nie lubię czekać na nałożenie kolejnej warstwy do tego 
stopnia, że używam małej suszarki). Ważne jest dla mnie 
zróżnicowanie powierzchni i stąd częste stosowanie pia-
sku, ziemi, wełny do stworzenia faktury formy. Dzięki temu 
postaci umieszczone w odrealnionej przestrzeni, stają się 
bardziej namacalne. Dbam jednak o to, by w moich pracach 
była odczuwalna równowaga pomiędzy tłem a figurą.
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07 Ignacy Oboz 
(ur. 1989)

50_17  2017

olej, alkid, płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie:  
'I OBOZ | „50_17” | 2017 | WROCŁAW'

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

Interesuje mnie materialność warsztatu 
malarza – farby, płótna, krosna malarskie, 
pędzle, szpachle, noże etc. Materialność 
tą traktuję jako punkt wyjścia do czegoś 
w rodzaju przemiany alchemicznej – trans-
formacji „ekwipunku malarza” w przed-
miot (obraz), o którym sam wiem niewiele.

Ignacy Oboz
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08 Sebastian Skoczylas 
(ur. 1979)

Baltika III  2016

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: 'SkoczylaS 2016'

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

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

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

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

Sebastian Skoczylas 
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09 Klaudia Świątczak-Pjanka 
(ur. 1988)

Sześć stóp nad ziemią  2017

olej, płótno, 70 × 110 cm, sygn. p.d.: 'K.Świątczak-Pjanka 
|2017 r.'

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

Artysta szuka – poszukuje, w końcu nadchodzi ten kulminacyjny moment – wena… W tym przy-
padku był to utwór muzyczny zespołu Coldplay, dokładnie opisując sekundowe urywki z teledysku 
Up&Up. Te sekundy zainspirowały malarkę do stworzenia obrazów, które rodziły się w myślach od 
wielu miesięcy. Zabawa nie do końca oczywistą płaszczyzną obrazu, która pozwala stworzyć spójną 
ze sobą, lecz nieoczekiwaną kompozycję. Odbiorco, w końcu możesz mieć wpływ na wygląd obrazu.
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10 Gossia Zielaskowska 
(ur. 1983)

Siena Map  2017/2018

olej, akryl, 2 × 100 × 100 cm (dyptyk), opisany na 
odwrocie

W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pra-
cowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej 
samej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w 2008. Finalistka Biennale „Bielska Jesień 2015” (Galeria 
Bielska BWA) oraz laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego ZADRA (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2017 – 
wystawa malarstwa, Galeria Profil, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 
2014 – „Przestrzeń gestu”, Galeria Fibak, Warszawa; 2010 – „Kobie-
ca intuicja”, Galeria Fibak, Warszawa; 2009 – wystawa malarstwa, 
Galeria Zadra, Warszawa; 2008 – „Myśli uchwycone”, Stary Browar, 
Poznań; 2008 – „Myśli uchwycone”, Galeria Bekos, Poznań. Ponadto 
brała udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule (2012) 
oraz w Targach Sztuki SCOPE w Miami (2012). Uczestniczka wielu 
wystaw zbiorowych, m.in.: Piazza della Repubblica, Urbino, Wło-
chy (2003); The Markt, Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, 
Siena, Włochy (2005); wystawa w ramach VII i VIII edycji konkursu 
AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2008 i 2009); 
Przestrzeń publiczna – Konteksty, Galeria Sztuki Współczesnej PRO-
FIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010); Ground Art, Galeria 
Fibak, Warszawa (2011).
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W malarstwie interesuje mnie zagadnienie abstrakcyjnej formy koloru, przestrze-
ni oraz gestu. Moje poszukiwania w tym zakresie rozpoczęły się na trzecim roku 
studiów na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Tą drogą 
podążam nieprzerwanie od 10 lat. W 2007 roku powstał obraz AMORE i tak się 
wszystko zaczęło. Rozbiłam formę przestrzeni rozumianą tradycyjnie, pozbyłam 
się narracji, odrzuciłam perspektywę. Takie decyzje umożliwiły mi rozpoczęcie 
rozwijania własnego stylu – aluzje odnoszące się do rzeczywistości zatrzymane 
w przestrzeni abstrakcyjnej i niemal w całości intuicyjnej. Dla mnie malarstwo 
porównywalne jest do samotnego skoku na nieznaną i głęboką wodę. Najważ-
niejsze jest, aby pozostać wiernym swojej wizji artystycznej, co daje możliwość 
zaufania samemu sobie i wiarę w podejmowanie samodzielnych decyzji. Podczas 
pracy nad obrazem nie uznaję kompromisów, jeśli kompozycja nie spełnia moich 
oczekiwań bywa, że obraz zostaje zniszczony, a z jego fragmentów rodzi się coś 
zupełnie nowego. Eksperymentowanie z formą stanowi dla mnie bardzo ważny 
element tworzenia. Czasem przypadek jest cenniejszy i bardziej inspirujący niż 
wiele szkiców i zaplanowanych działań. Ale takie właśnie według mnie powinno 
być malarstwo – wolne i nieprzewidywalne.

Gossia Zielaskowska



11 Radosław Sowiak 
(ur. 1950)

Roboty wykończeniowe  2017

relief, płyta, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną. Od początku lat 70. 
związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztu-
ki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki 
Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. 
Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, 
samofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 
20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego 
wydawnictwa „Zakaz Zawracania” (1985–1986). Inicjator Instytutu 
Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenha-
dze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Galerii 
Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały 
przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2011 r. zostały zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka 
na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach Fe-
stiwalu Sztuka i Dokumentacja. W 2011 r. odbyła się również wy-
stawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa 
Galerii Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen 
o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser. Jego prace w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych.
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12 Marek Ejsmond-Ślusarczyk 
(ur. 1974)

13,7 miliarda lat temu z cyklu  
„Stosunki przestrzenne” (2)  2013

akryl, płótno, 90 × 120 cm, opisany na odwrocie: 'Marek 
Ejsmond-Ślusarczyk |2013 r. |Stosunki przestrzenne (2/3) 
|> 13,7 miliarda lat temu <'

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pra-
cowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego 
obronił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. W 2014 
roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, 
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Autor ponad 20-tu wystaw 
indywidualnych. Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynaro-
dowych przeglądów: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zdobył Nagrodę 
Wojewody Zachodniopomorskiego (2004), na II Warszawskim Festi-
walu Sztuk Pięknych uzyskał 3 nagrodę (2006). W 2006 r. uczest-
niczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. 
Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale 
Sztuki na Kostaryce oraz „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” 
Galeria Miejska BWA Bydgoszcz. W roku 2007 jego prace można było 
zobaczyć na 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym 
BWA oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-art 
2007” w Łodzi. W 2007 roku „za konsekwencję w tworzeniu wła-
snego, niepowtarzalnego języka wypowiedzi oraz za nadzieję, którą 
dają jego obrazy, że we współczesnym świecie sztuki jest miejsce na 
malarstwo w najbardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu” otrzy-
mał nagrodę doroczną kwartalnika Exit – nowa sztuka w Polsce oraz 
był stypendystą Fundusz Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku odznaczony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za twór-
czość malarską oraz za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej 
odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa doktorska, Pałac Czapskich, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

Moje malarstwo to głównie mocno przetworzone syntetyczne przestrzenie. Czasem można tu 
mówić o skali makro (kosmos), a czasem o skali  mikro (nanoświaty). Czasami łączę mikroskalę 
z makroskalą na jednym płótnie. Obrazy są zbudowane z charakterystycznych dla mnie eliptycznych 
kształtów i okręgów. Kształty te początkowo symbolizowały drzewa. Później stały się  obiektami 
kosmicznymi, najmniejszymi cząstkami materii lub formami życia, takimi jak bakterie. Budowane 
są wąską gamą kolorów: błękity, odcienie miedzi, srebra, złota, bieli, szarości i czerni. Kompozycje 
są dość lapidarne. Ważnym elementem w moich obrazach jest poczucie przestrzeni – złudzenie 
trzech wymiarów w dwóch wymiarach płótna. Obrazy by je poczuć wymagają głębszej kontem-
placji i wyciszenia. W najnowszej serii obrazów nadal poruszam problematykę przestrzeni, którą 
rozwijam już od ponad piętnastu lat. 

Marek Ejsmond-Ślusarczyk
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13 Magdalena Laskowska 
(ur. 1985)

Rowerzyści w różu  2015/2016

olej alkidowy, płótno, 50 × 130 cm (dyptyk: 50 × 50 cm 
i 50 × 80 cm), sygn. i opisane na odwrociach

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie w latach 2006 
– 2011. Prace m.in. w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. 
Fed. Niemiec a.D. p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki 
P. Krzysztofa Musiała oraz w publicznej kolekcji Sztuki Współcze-
snej Muzeum Narodowego w Gdańsku. W Kompasie Młodej Sztuki 
2016 znalazła się na miejscu 19 (l.p.58). Ważniejsze wyróżnienia: 
2017- finalistka 43.biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała; 
2016 – laureatka wyróżnienia 1. Pomorskiego Biennale Sztuki Mło-
dych Potok Sztuki, Sopot; 2016 – finalistka 25. Festiwalu Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2016 – finalistka 10.Triennale 
Małych Form Malarskich, Toruń; 2013 – finalistka 9.T. M. F. M., Toruń; 
2013 – finalistka 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień; 2012 – fi-
nalistka konkursu,, Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie ’’, Poznań; 2012 
– finalistka 24. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szcze-
cin; 2012 – finalistka II. Przeglądu Młodej Sztuki,, Świeża krew”, 
Wrocław; 2011 – laureatka Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych 
Promocje 2011, Legnica (I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego); 2011 – finalistka Konkursu o Artystyczną Nagrodę 
Siemensa; 2011 – finalistka 10. Międzynarodowych Warsztatów 
Artystycznych Pieńków Wystawy indywidualne: 2017 –,, Zawsze 
jest teraz’’, Galeria 101 Projekt, Warszawa; 2016 –,, W drodze’’ 
Galeria Next, Bydgoszcz; 2012 –,, Na skraju rzeczywistości’’, Galeria 
Ring, Legnica; 2011 – Malarstwo w Galerii U, Warszawa. Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2017 – WARSCHAU IST FEMININ!, Dom, i Wieża 
Krakowska, Norymberga, Niemcy; 2016 – zbiorowa WARSCHAU IST 
FEMININ!, galeria Neukollner Leuchtturm, Berlin; Centrum wystawo-
we Konsulatu Generalnego RP, Monachium; Galeria Altes Pfandhaus, 
Kolonia, Niemcy; 2016 – zbiorowa 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 2016 – zbio-
rowa, 1. Pomorskie Biennale Sztuki Młodych, POTOK SZTUKI, Sopot 
Centrum, Sopot; 2014 –,, Landschaft, Landschaft...’’, Galeria aTAK, 
Warszawa; 2013 –,, Sjesta. Pejzaż Południa’’, Galeria aTAK, Warsza-
wa; 2013 –,, Smaki Italii”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2012 
– 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2011 
–,, Współczesna Sztuka Polska’’, Ratusz Miejski, Stuttgart, Niemcy.

Magdalena Laskowska (...) poznawała historię gatunku ulegając fascynacji dziełami starych mi-
strzów. Wśród ulubionych znaleźli się m.in.: Ambrogio i Pietro Lorenzetti, Pieter Brueghel, Caspar 
David Friedrich, a także belgijscy surrealiści René Magritte i Paul Delvaux. (...) Wyłuskuje z banalnego 
otoczenia interesujące ją fragmenty. Inspiracji może dostarczyć ciekawy w aspekcie plastycznym 
układ form, niecodzienny kształt, kontrast żywiołu przyrody i struktur stworzonych przez człowieka. 
Wybrany motyw zapisuje przy użyciu aparatu fotograficznego. Zdjęcia traktuje jako rodzaj wstęp-
nego szkicu. Utrwalone chłodnym okiem obiektywu motywy tracą na płótnie swą jednoznaczność. 
Wyczyszczone ze zbędnych szczegółów eksponują to co według artystki decyduje o artystycznej 
i emocjonalnej sile plastycznego przekazu (...) Ulubionym tematem jej malarstwa jest krajobraz 
przechodzący kolejne metamorfozy w rytmie pór roku i pod wpływem zmieniającego się światła 
(...) Wprowadza własny ład w przypadkowy układ form przyrody. W większości prac barwy wystę-
pujące w naturze, zastępuje kolor subiektywny – i to on decyduje o klimacie emocjonalnym obrazu.  

Maria Teresa Krawczyk, ,,Na skraju rzeczywistości”, katalog wystawy [fragm.], Galeria Sztuki w Legnicy, 2012
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14 Adam Wątor 
(ur. 1970)

Białe schody  2017

akryl, płótno, 115 × 115 cm, sygn. l.d.: 'Adam Wątor 
2017' oraz opisany na odwrocie: 'ADAM WĄTOR |"BIAŁE 
SCHODY” |2017'

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

Kiedy maluję obraz nie stwierdzam jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość i co się w niej dzieje 
tylko realizuję własne wyobrażenie o niej i dzięki temu obraz staje się odbiciem mojej wizji świata. 
Jak każdy artysta, chcę wyrazić to co czuję i wybieram formy bliskie sobie. W swoich obrazach sku-
piam się na postaci ludzkiej, a przede wszystkim na postaci kobiecej. Podejmuję próbę zrozumienia 
skomplikowanej kobiecej natury. Przedstawione przeze mnie motywy nie są wiernym i realistycznym 
odtworzeniem otaczającego świata, ale wariacją na jego temat. Myślę, że postacie ukazywane na 
moich obrazach można porównać do aktorów na scenie, którzy drobnym gestem czy układem 
ciała mówią o tym co aktualnie czuję. Rzeczywistość to jak wiadomo nie tylko przyroda, która 
nas otacza, bo coraz częściej żyjemy poza nią, w otoczeniu, które sami stworzyliśmy i które często 
dalekie jest od piękna. Rzeczywistość, która nas otacza to także ludzie, coraz większa liczba ludzi 
wśród których żyjemy bez przerwy i w różnych sytuacjach stykamy się. Nie trudno zobaczyć piękno 
w górskim krajobrazie, ono się niejako samo narzuca. Należy zobaczyć piękno w człowieku. Ciało 
człowieka jest niezwykłym zagadnieniem. Jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i miłością, 
jest to kwintesencją prawdy o człowieku. Ciało wciąż zaskakuje i dla tego nigdy nie przestanie nas 
zachwycać. Wydaje się że ten temat nigdy się nie zestarzeje. Zawsze stanowił niezwykle fascynujące 
zagadnienie dla sztuki, która uchwyciła go już prawie z każdej perspektywy. Temat ciała był inspi-
racją dla tylu dzieł że trudno sobie wyobrazić że coś jeszcze mogło by przyciągnąć ludzką uwagę. 
Ono jednak zawsze przyciąga i staje się medium poprzez które można przekazać wiele treści, które 
poruszą odbiorcę, dotyczą bowiem jego samego. W swoich pracach świadomie zrezygnowałem 
z przedstawienia twarzy. Twarz przypisana jest do konkretnej osoby. Mnie interesuje człowiek 
w znaczeniu ogólnym. Emocje i uczucia staram się wyrażać głównie przez ciało, a przede wszyst-
kim przez subtelne gesty. Dużo uwagi poświęcam dłoniom, które są dla mnie idealnym nośnikiem 
emocji. Nieskończona ilość układów, wariacji stwarza nieograniczone możliwości kompozycyjne. 
Moim zdaniem daje to mocniejszy przekaz niż emocje wyrażone mimiką.

Adam Wątor
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15 Maciej Mackiewicz 
(ur. 1977)

Forma 14L5K  2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'MM' oraz opisany 
na na odwrocie: 'Maciej Mackiewicz|„FORMA 14L5K” 
|2017'

Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olej-
nej na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charakte-
rystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief. W obrazach 
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty 
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając 
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany 
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze 
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy 
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie 
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach 
w kraju i zagranicą.
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16 Marek Paluch 
(ur. 1954)

Struktury przestrzeni VII  2017

technika mieszana, płyta, 100 × 100 cm, opisany na 
odwrocie: 'MAREK PALUCH |"STRUKTURY PRZESTRZENI 
VII” |MIX MEDIUM |100 X 100'

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP Kraków w pracowni prof. An-
drzeja Strumiłły i prof. Tadeusza Brzozowskiego. Zajmuje się malar-
stwem, grafiką, fotografią, ceramiką i rzeźbą. Członek ZPAP Kraków, 
Grupy Artystycznej Jasień. Udział w zbiorowych wystawach zagra-
nicznych: Belgia, Niemcy, Austria, Anglia, Italia, Szwajcaria,. Japonia, 
Kanada, RPA, Słowacja, Czechy. Wystawy zbiorowe w Polsce: Kraków, 
Gdańsk, Lublin, Katowice, Zamość, Piotrków Trybunalski, Zakopane. 
Wystawy indywidualne: Niemcy – Monachium, Kanada – Toronto, 
Ottawa, Słowacja – Bratysława. Polska: Kraków, Lublin, Zamość, 
Katowice, Tarnów, Zakopane.

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna „Struktury przestrzeni”, Galeria Kotłownia Politechniki Krakowskiej, 
Kraków

2017 – wystawa zbiorowa „Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – KONFIGURACJE. Malarstwo 
Rzeźba Rysunek”, Bunkier Sztuki, Kraków

2017 – wystawa zbiorowa „CROSSING 2017”, Galeria Miejska, Ołomuniec

Poruszając się w obszarze działań twórczych interesuje mnie transformacja form przestrzennych 
i ich wzajemne relacje w obszarze rzeczywistości zawartej w obrazie. Poznać rzeczywistość prze-
strzeni, albo chociaż zbliżyć się do sfery której nie można opisać słowem, wymykającej się z ra-
cjonalnych metod poznawczych. Jest to niekończąca się droga która nie musi doprowadzić do 
pełnego określenia  i opisania, to proces poszukiwania jest wartością samą w sobie. Proces twórczy 
jest alternatywnym kreowaniem zjawisk mogących zaistnieć w pracach plastycznych, mogących 
ukazać zmaterializowaną przestrzeń koncepcji, wyobraźni lub emocji. Relacje przestrzeni zamknię-
tej – ograniczonej, poprzez geometryczną formę, a przestrzenią otwartą, będącą uzupełnieniem 
i zarazem obszarem przyległym budującym  określoną realność obrazu jest rzeczywistością form, 
będąc bytem niezależnym, nie w pełni określonym. Obraz nie formułuje jednoznacznego przekazu 
lecz konstruuje dylematy które tak naprawdę nie zostają rozwikłane do końca, dając inspirację do 
wielokrotnego powrotu do tematu, do nowej interpretacji, do nowego wyzwania. 

„Na początku była przestrzeń. To dopiero w tej przestrzeni wszystko się dzieje, zmienia się dzień 
i noc. Przestrzeń i byt są zasadniczo identyczne, są jednością i wielością i dlatego są ostateczne.” 

(Max Bense)
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17 Piotr Szwabe 
(ur. 1975)

Wierność  2016

technika mieszana, płótno, 46 × 55 cm, opisany na 
odwrocie: ' „Wierność” pisz 16 |Piotr Szwabe vel pisz'

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, performer, wokalista, 
kurator. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta College of Art 
w Londynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.Pomysłodaw-
ca, organizator i uczestnik Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego, 
Węzeł Kliniczna 2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa wielkoforma-
towego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współtwórca 
trójmiejskiej formacji artystycznej „Pracownia Ludzie Gdańsk” oraz 
malarskiej grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

WYSTAWIANY:

2017 – festiwal „UND#9”, Karlsruhe (Niemcy)

Obrazy Piotra Szwabe sytuują się w obszarze napięcia miedzy sztuką figuratywną i abstrakcyjną, 
a ich konwencja podlega ciągłym przemianom. Luc Tuymans w jednym z wywiadów stwierdził, że 
obrazy, jeśli mają oddziaływać, muszą zawierać ogromną intensywność ciszy przed burzą. Ta cha-
rakterystyka doskonale oddaje specyfikę najnowszych prac Piotra Szwabe. (…) twórczości Szwabe 
daleko do jednomyślnego obrazu świata – w swoich pracach wciąż balansuje pomiędzy poetyckim 
komentarzem rzeczywistości, a jego całkowitym odrzuceniem. Ta równoległość teraźniejszości i za-
przeczenia jej ma swoje odzwierciedlenie w sposobie używania przez malarza koloru. Szare płótna 
i kolaże kwestionują możliwość uzyskania obiektywnego obrazu rzeczywistości. Sprowadzają go 
do jednego wymiaru. Odwracają uwagę od formy, koncertując się na treści. To egzystencjalna, 
refleksyjna strona sztuki Szwabe. Kolor pojawia się, gdy malarz chce opowiedzieć swoje historie 
inaczej, bardziej ekspansywnie, konkretnie i ironicznie. Ta powracająca, z różną intensywnością, 
rozpiętość buduje bogactwo jego malarstwa, powoduje że kompozycje Szwabe wciągają w głąb, 
hipnotyzują i pożerają emocjonalnie odbiorcę. Budzą niepokój niejednoznacznością i podskórnym 
napięciem – fascynują, choć trudno czuć się zaproszonym do tego świata. W efekcie twórczość 
Piotra Szwabe przede wszystkim prowokuje, a jego prace sytuuje w kategorii interaktywnego dzieła 
sztuki, o wartości definiowanej przez odbiorcę. Rola autora ogranicza się do zakreślenia pewnego 
pola interpretacyjnego, co jako pierwszy zasugerował Umberto Eco w „Dziele otwartym”. Szwabe 
z powodzeniem realizuje tę strategię w malarstwie, dając równocześnie świadectwo jego płyn-
ności, jak i własnych poszukiwań. A otwierając obraz na widza, czyni z niego swoje/jego własne, 
oryginalne medium komunikacji.

Przemysław Jędrowski
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18 Krzysztof Kizlich 
(ur. 1953)

Dialogue  2017

brąz, marmur, szlagmetal, 18 × 20 × 29 cm, sygn. na 
kamieniu: 'KIZ'

Członek ZPAP-PSU. Tworzy w dziedzinach rzeźby, grafiki komputero-
wej, fotografii i malarstwa. Jego ulubionym materiałem rzeźbiarskim 
jest brąz i drewno. Tematem twórczości jest człowiek w niedopowie-
dzianych formach i gestach. Swój warsztat opiera na własnoręcznie 
wykonanych modelach. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za-
granicą (m.in. Brema, Malme, Londym, Gandawa). W 2008 roku jego 
rzeźba została wyróżniona w konkursie Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego, a w 2012 roku otrzymał srebrny medal w tymże konkursie
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19 Andrzej Bator 
(ur. 1951)

Młodnik z cyklu „RYTM”  1994

akryl, płótno, 95 × 95 cm, opisany na odwrocie

Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dyplom 
w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa na pierw-
szym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana Jaeschke (asy-
stent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona Liberskiego. Na 
trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego, a grafikę warsztato-
wą u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku malarstwo u profesora 
Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową w technice wklęsło-
druku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ry-
sunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem. 
Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych.

WYSTAWIANY:

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

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

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

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

Andrzej Bator
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20 Michał Kubiak 
(ur. 1946)

Akrobaci  2017

brąz, granit, wys. 68 cm

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

Michał nie zajmuje się fetyszem XX wieku – przedmiotem, 
jego rzeźba jest po stronie człowieka. Jest to rzeźba bardzo 
polska w wyrazie, ciepła i bliska człowiekowi. Charakte-
rystyczny motyw jego rzeźb – wędrówka, to wyraz egzy-
stencjalnej koncepcji człowieka – wędrowca. U Kubiaka ta 
koncepcja towarzyszy człowiekowi niesionemu przez prąd 
życia i czasu. Jest to pełne empatii, przesycone liryzmem, 
„dotknięcie” kondycji człowieka, a może tęsknota za pew-
nym minionym światem, widzianym oczami bandosa – wiej-
skiego wędrowca. 

Stanisław Szwechowicz 
artysta rzeźbiarz
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21 Agnieszka Nienartowicz 
(ur. 1991)

Sen  2013

olej, płótno, 180 × 200 cm, sygn. p.d: 'Agnieszka Rzońca 
2013'

Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W 2016 w roku obroniła pracę dyplomową w pracowni prof. Macie-
ja Świeszewskiego. W latach 2011–2013 studentka Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Kilkukrotna stypendystka: MKiDN, Rektora 
ASP w Gdańsku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Autorka pięciu wy-
staw indywidualnych (ostatnie w Galerii Sztuki Współczesnej BCK 
w Brzegu w 2015 i tego samego roku w Galerii Sztuki Katarzyny 
Napiórkowskiej w Warszawie). Laureatka i finalistka konkursów 
w Polsce i za granicą, m. in: finalistka London Contemporary Art 
Prize 2018 w Londynie, w 2017 zdobyła wyróżnienie w IV Trien-
nale Malarstwa ANIMALIS w Chorzowie, w 2015 zdobyła nagrodę 
„Certificate of Exellence” w konkursie Palm Art Award w Niemczech. 
Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych – ostatnio w wystawie malarstwa „Artists for Peace” 
w Galerii Sztuki Berkeley’s Worth Ryder w Kalifornii USA czy w “Vi-
sions of Space and Form” w Galerii Sztuki Johna Natsoulas'a w Davis 
w Kalifornii w USA. Wywiad z nią ukazał się w numerze grudzień 
2017 – luty 2018 kwartalnika „Artysta i Sztuka”. Publikowała rów-
nież w numerze styczniowym 2018 międzynarodowego czasopisma 
„The Guide Artists”, a wydaniu amerykańskiego magazynu PoetsAr-
tists, podsumowującym rok 2017 i najciekawsze jego dzieła, jej ob-
raz „Uwielbienie” znalazł się na okładce magazynu. Obrazy malarki 
znalazły się w książce „Guía de arte LEONARDO 2017” hiszpańskiego 
wydawnictwa Galería Artelibre. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii.

WYSTAWIANY:

2015 – indywidualna wystawa malarstwa, rysunku i grafiki, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkow-
skiej, Warszawa

2015 – wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Brzeg

W malarstwie moim głównym zainteresowaniem jest człowiek i pierwiastek sprawiający, że jest 
on istotą żywą. Pełna sprzeczności dwoista ludzka natura, rozciągająca się między skłonnością do 
upadku, a chęcią do czynienia dobra, zmusza do refleksji, poszukiwań prawdy i stawiania pytań: 
dotyczących cielesności, psychiki, duszy i ducha. Zgłębiając status człowieka w bliskim mu świecie, 
niejednorodność jego natury, własność jego bytu, wnikam w jego wewnętrzny świat. Gram formą, 
ujmując w obrazie ludzkie ciało w konkretnej przestrzeni, czy zestawione z konkretnymi atrybutami, 
niekiedy banalnymi lub nawet wyjętymi ze świata absurdu. Charakterystycznym elementem części 
obrazów są wkomponowane w nie fragmenty dzieł z minionych epok – w formie tła, atrybutu 
czy jako składnika zespolonego z samą postacią. Wybrane dzieła mimo iż są tylko przedmiotami, 
wydają się być żywe poprzez fakt posiadania w sobie świadectwa myśli ich twórców oraz czasów, 
w jakich powstawały. Przywłaszczając sobie odłamki tych prac, nawiązuję pewnego rodzaju dialog 
z ich autorami, przenosząc nierozerwalną przecież od tych obrazów myśl na jej własne płótno. Jed-
nocześnie, umiejscawiając dzieła te w zupełnie nowym kontekście, pozbawiam je ich pierwotnego 
znaczenia, przekształcam w artefakt; wprowadzam niejednoznaczność. Napięcia, dwuznaczności 
czy niepokojące zestawienia, które tworzę, są jakby na wzór tego, jaki jest otaczający nas świat – 
każdy widzi w nim to, co chce zobaczyć, ocierając się wciąż o niezmienną Prawdę. 

Agnieszka Nienartowicz
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22 Justyna Baśnik Andrzejewska 
(ur. 1992)

Geometria cienia 14  2018

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2012–2017 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Eu-
geniusza Gepperta we Wrocławiu (wcześniej ukończyła Liceum Pla-
styczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli). Stypendystka MKiDN 
(2016–2017); Prezydenta Miasta Wrocław (2014–2017); Rektora ASP 
we Wrocławiu (2013–2017). W 2017 roku otrzymała Nagrodę Ko-
lekcjonera podczas trwania przeglądu młodej sztuki „Świeża Krew” 
w Galerii Sztuki Socato we Wrocławiu; w 2014 była nominowana do 
nagrody VIII Triennale Rysunku Współczesnego w Muzeum Kresów 
w Lubaczowie oraz otrzymała II Nagrodę w I Międzynarodowym 
Triennale Rysunku Studenckiego. Wybrane wystawy indywidualne: 
2017 – „Iluzoryczność form przestrzennych”, Galeria Sztuki Socato, 
Wrocław; 2016 – „Struktura Czasu”, Galeria Łącznik, Wrocław. Wy-
brane wystawy zbiorowe: 2017 – „Świeża Krew” Przegląd Młodej 
Sztuki, Galeria Sztuki Socato, Wrocław; 2017 – II Międzynarodo-
we Triennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, Galeria Rondo, 
Katowice; 2016 – Osten Biennial Of Drawing, Skopje, Macedonia; 
2016 – 9 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa; 2016 
– „Konfrontacje Sztuki”, Galeria Test, Warszawa; 2016 – XIII Survival 
– warsztat pracy, FAT HACO, Wrocław; 2016 – Festiwal Podwodny 
Wrocław, Wrocław; 2016 – Rysować Naturalnie, Wozownia, Toruń; 
2015 – V Międzynarodowy konkurs im. Andriollego, NOK Nałęczów; 
2015 – Walter Koschatzky-Kunstpreis, Wiedeń, Austria; 2015 – The 
4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition, 
Bangkok, Tajlandia; 2014 – VIII Triennale Rysunku Współczesnego, 
Muzeum Kresów, Lubaczów; 2014 – I Międzynarodowe Triennale 
Rysunku Studenckiego w Katowicach, Galeria Rondo Katowice.

Uważa się że oko jest jednym z najbardziej skomplikowanych mechanizmów jakie istnieją w przy-
rodzie. Dzięki długiemu procesowi ewolucji, natura wyposażyła nasz wzrok w mechanizmy, które 
umożliwiają nam radzenie sobie w rzeczywistości, która nas otacza. Ponoć jest to nasz najcen-
niejszy zmysł. Nieustannie dostarcza nam ogromne porcje informacji, jednak czasem okazuje się 
niesłychanie zwodniczy. 

Intryguje mnie budowanie dzieł iluzyjnych. Dużą inspiracją są dla mnie złudzenia optyczne. Nie 
czerpię z nich bezpośrednio, lecz zapożyczam samą idee. Trzymanie się zasad geometrii, pozwala 
na obnażenie naszych wzrokowych ograniczeń w sposób nadzwyczaj wyraźny. Moim założeniem 
jest tworzenie prac, cechujących się minimalizmem kształtów, często intuicyjnym wyczuciu pro-
porcji i kompozycji. Staram się posługiwać językiem wizualnym, który poddawałby w wątpliwość 
to, co widzimy. Nie chcę drażnić wzroku odbiorcy w sposób bezpośredni, lecz jedynie subtelnie 
sygnalizować istnienie pewnych nieścisłości, jakie przysparza nam ów zmysł.

Justyna „Baśnik” Andrzejewska
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23 Franciszek Ledóchowski 
(ur. 1981)

Apeiron 37  2016

technika mieszana, płótno, 150 × 120 cm, opisany na 
odwrocie: 'APEIRON 37 |Acryl '2016' |120 × 150 cm 
|Franciszek Ledóchowski'

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

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „APEIRON”, Bo-
hema Nowa Sztuka, Warszawa

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

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

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

„Apeiron. Przypadek kontrolowany”, fragment rozmowy przepro-
wadzonej z artystą przez Macieja Gajewskiego
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24 Jerzy Zajączkowski 
(ur. 1972)

Bez tytułu  2016

olej, lakier, aluminium, 60 × 50 × 11 cm, opisany na 
odwrocie

Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej ASP. 
Dyplom obronił w 1997 roku w pracowni rzeźby prof. Alojzego Gry-
ta. W latach 2002–2007 studiował malarstwo w pracowni prof. Se-
ana Scully na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wybrane 
wystawy: 2017 – „43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017”, 
BWA Bielsko Biała; 2017 – (6948), Galeria BB, Kraków; 2016 – wy-
stawa indywidulana (OdiDO), galeria -1, Warszawa; 2016 – wysta-
wa indywidualna „Keks”, Galeria POCO Wrocław; 2016 – wystawa 
indywidualna „Keks”, Galeria MOstra Warszawa; 2015 – „Kropka.
kontrapunkt”, Galeria BB, Kraków; 2014 – wystawa indywidualna 
„Satelity”, Galeria POCO, Wrocław; 2014 – wystawa indywidulana 
„Pixelombo”, Muzeum w Nysie; 2012 – wystawa indywidualna „Ko-
lorownik”, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie; 2011 – „Złota 
Rybka”, BWA Książ; 2010 – wystawa indywidualna „Pulsacje”, Galeria 
Spiegel, Minden (Niemcy); 2010 – „MK JZ DNA”, Galeria BB, Kraków; 
2009 – Retrospektyw galerii Weltraum Lothringer13, Monachium 
(Niemcy); 2008 – Malarstwo, Galeria Weltraum, Monachium; 2007 
– Klasse Scully, White Box, Monachium; 2007 – „Miłość, Farba, 
Abstrakcja”, Galeria 2ART, Monachium; 2007 – Malarstwo, Galeria 
Prokunst, Pfaffenhofen (Niemcy)

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „KEKS”, Galeria 
POCO, Wrocław 

2016 – wystawa indywidualna „KEKS”, Galeria 
Mostra, Warszawa 

Kolor, punkt, rytm, geometria, abstrakcja. Tych 
kilka słów najpełniej opisuje charakter twórczo-
ści Jerzego Zajączkowksiego. Jego malarstwo 
abstrakcyjne opiera się przede wszystkim na 
formach geometrycznych, kwadratach, kołach, 
trapezach i trójkątach, które łączy i zestawia. 
Tworzą się struktury, które poprzez nagroma-
dzenie kształtów i kolorów, oddziałują na siebie, 
przenikają się wzajemnie, wpływając na ekspre-
sję kompozycji. Artysta buduje swoje obrazy za 
pomocą systemu gęsto rozmieszczonych punk-
tów, które precyzyjnie maluje jedne obok dru-
gich, pozwalając na grę współistniejących obok 
siebie kolorów. Konsekwentny rytm budowany 
przez wielobarwne punkty oraz powtarzalność 
niektórych układów nadaje obrazom harmonię 
oraz dynamizm kolorystyczny. Obrazy prezento-
wane na wystawie utraciły swój prymarny sta-
tus dwuwymiarowości, na rzecz form bardziej 
rzeźbiarskich – geometryczne kształty wydosta-
ły się spoza lica płaskiego płótna, by zaistnieć 
w przestrzeni. Jerzy Zajączkowski na drodze 
poszukiwań twórczych odnalazł nowy sposób 
wypowiedzi, tworząc obrazy nie tylko na płót-
nie, ale na konstrukcjach zbudowanych z płyt 
metalowych, pleksi i płytach MDF.

Ewelina Kwiatkowska, wstęp do rozmowy z artystą  
przeprowadzonej  w ramach indywidualnej  

wystawy „PIKSELOMBO. Jerzy Zajączkowski”,  
Muzeum w Nysie, 2014
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25 Juliusz Kosin 
(ur. 1989)

Zaćmienie  2016

olej, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracow-
ni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni 
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni 
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynaro-
dowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014; 
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch, 
Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format” 
w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, 
Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Ob-
raz/Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna 
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna 
„Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa 
indywidualna „Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.
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26 Marta Rynkiewicz ●
(ur. 1983)

Minuta do dzwonka  2009

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p. d. 'Marta 
Rynkiewicz 2009'

Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Ma-
larstwa pod kierunkiem profesora Henryka Cześnika, a także grafikę 
projektową pod kierunkiem profesora Jerzego Krechowicza. Dyplom 
obroniła w 2009 roku. W latach 2007/2008 studiowała w Accade-
mia di Belle Arti di Brera w Mediolanie.
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27 Sandra Arabska 
(ur. 1977)

Bez tytułu  2018

olej, płótno, 140 × 180 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska 
2018 r.' oraz opisany na odwrocie

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

Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, 
szczerym wyznaniem, moim odbiciem na 
płaszczyźnie płótna. Pragnę uchwycić nie-
uchwytne „wynajdywać rzeczy niewidzial-
ne kryjące się pod wygląd prawdziwych 
i utrwalić je ręką, tak by udowodnić, że to, 
czego nie ma – istnieje” [Daniel J. Boorstin, 
Twórcy. Geniusze wyobraźni w dziejach świa-
ta, 2002]. Szukam znaku, formy osobistego 
przekazu, szukam czegoś co z jednej strony 
wyrażałoby mój sposób myślenia i równo-
cześnie określało moje emocje. Życie to brze-
mię, które człowiek dźwiga od początku do 
końca, chcę by mój obraz stał się wizualną 
formą jego treści. 

Sandra Arabska
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28 Krzysztof Jankowski 
(ur. 1983)

Smok  2017

brąz patynowany, 29,5 × 45,5 cm, sygn.: 'KJ'

Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii UMCS z tytułem magistra fi-
lozofii kultury i nauki o kulturze. Zajmuje się rzeźbą od 2004 roku. 
Początki twórczości to rysowanie. Wraz z upływem czasu, pojawiło 
się także zainteresowanie pracą w wosku, czego naturalną konse-
kwencją było tworzenie rzeczy przestrzennych. Swoje prace wyko-
nuje metodą na wosk tracony, co umożliwia łączenie brązu z kamie-
niem, drewnem czy innymi materiałami. Jego głównymi inspiracjami 
są otaczający świat, Salvador Dali, Alberto Giacometti. Rzeźbienie 
jest dla niego próbą pokazania subiektywnej rzeczywistości, która 
jest we nim. Żywi nadzieję, że odbiorcy odnajdą w jego pracach 
coś bliskiego, będą pomostem do innego świata, fascynującego, 
zastanawiającego, czasem i niepokojącego.
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29 Adriana Sitkiewicz 
(ur. 1982)

Zraniona  2012

żywica barwiona, wys. 50 cm, sygn.: 'AS'

Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(2007). Stypendystka Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie. 
Brała udział w rzeźbiarskich plenerach międzynarodowych, festiwa-
lach i sympozjach, m. in. Laureatka Gdańskiego Biennale Sztuki 2010 
Tożsamość miejsca, laureatka 15th Bildhauer Symposium St. Blasien 
– Niemcy. Nominowana do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych 
Twórców w Dziedzinie Kultury w 2010 r. Uczestniczyła w wystawach 
grupowych i indywidualnych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Anglii.

WYSTAWIANA:

2014 – wystawa zbiorowa „Sztuka z Gdańska”, Banyoles, Hiszpania

2014 – wystawa zbiorowa „Sztuka z Gdańska”, Saragossa, Hiszpania

2013 – wystawa zbiorowa „Sztuka z Gdańska”, Reus, Hiszpania 

2013 – wystawa  zbiorowa „Artyści z e66 vol.3”, Olivia Biznes Center, Gdańsk

2012 – wystawa zbiorowa „Wobec przestrzeni”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk

Sylwetka ludzka przedstawiana w moich pracach jest dla mnie odzwierciedleniem spotkań z drugim 
człowiekiem, podczas których nawiązują się między nami nowe relacje. Są one dla mnie źródłem 
niekończącej się wiedzy o tym człowieku i moim doń stosunku, a właściwie do poznawania go. 
Najważniejszym efektem takiego poznawania drugiej osoby są emocje, jakie wywołuje we mnie 
ta interakcja, a ta z kolei stanowi inspirację tworzenia.

Adriana Sitkiewicz
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30 Juliusz Lewandowski (Martwy) 
(ur. 1977)

Initiation to freedom I  2018

akryl, płótno, 92 × 73 cm, sygn. na odwrocie: 'Juliusz 
Lewandowski'

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

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

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

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

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

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

Josef Foshee, amerykański ilustrator i przyjaciel artysty, 2017 (tłum. J.L)
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31 Jakub Niewdana 
(ur. 1989)

Królowa sawanny z serii „Safari”  2018

ceramika szkliwiona, złocona, wymiary 55 × 46 × 22 cm, 
seria limitowana nr 2/30, sygn. i nr od spodu

Artysta zajmujący się głównie ceramiką oraz fotografią. W 2014 
ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W tym samym roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie 
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalno-
ści naukowej jest również zaangażowany w pracę stowarzyszenia 
„Ceramika Bez Granic”, którego jest współzałożycielem, oraz grupy 
artystycznej „Vera Icon” zrzeszającej twórców chrześcijańskich. Jakub 
Niewdana nie tylko brał udział w licznych wystawach w Polsce oraz 
za granicą, ale również sam był organizatorem m.in. wystaw „Mniej 
Więcej” czy „Squat” w Zabierzowie. W swoich pracach często łączy 
dwie pasje – fotografię oraz ceramikę. Od 2014 prowadzi autorską. 
Od tego czasu zajmuje się tworzeniem unikatowych form ceramicz-
nych. Głównie dotykając tematów animalistycznych. Syntetyczna 
forma, wysokiej jakości wykonanie sprawiło że w ciągu 2 lat twory 
pracowni znalazły się w kolekcjach na całym świecie.
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32 Mariusz Dydo 
(ur. 1979)

Marsjasz z cyklu „Fantomy”  2017

ceramika szkliwiona (kilkoma rodzajami szkliw), złocona, 
63 cm z podstawą × 40 × 21 cm, na wewnętrzu szyi 
logo autora i opis numeryczny – 1/1/5/2017

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

„Fantomy” to cykl lawirujący pomiędzy lapida-
rium sztuki antycznej, a „szokiem” wizyty w hi-
permarkecie. Superherosi, bogowie, pół i ćwierć 
bogowie na miarę wysokości pieca z którego 
wychodzą. Dekorowani na gorąco nieścieralną 
symboliką znaczeń. Lapidarni i ceramiczni.
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33 Leszek Margasiński 
(ur. 1986)

Bez tytułu  2017

akryl, płótno, 100 × 70 cm, opisany na odwrocie

W latach 2008–2014 studiował na wydziale malarstwa Warszawskiej 
ASP. Dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego i pracow-
ni Struktur Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. Członek niefor-
malnej grupy artystycznej „Oskar Karaś”. Zajmuje się malarstwem 
i witrażem. Wybrane wystawy: 2017 – „Samotność jest złudzeniem”, 
wystawa zbiorowa, Galeria Latarka, Budapeszt; 2016 – „Eksploata-
cja”, wystawa indywidualna, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2015 
– „Dystopia”, wystawa indywidualna, Galeria UV21, Warszawa; 2015 
– „Beyond Graffiti Writing”, Galeria Miasto Ogrody, Katowice; 2015 
– „Umowa”, przestrzeń niezależna, Warszawa; 2013 – Wystawa 
finalistów konkursu na nagrodę artystyczną Siemensa, Galeria Salon 
Akademii, Warszawa; 2013- „Images of the Academy"- Akademia 
Sztuk Pięknych – Ryga, Łotwa; 2012- „Ghosts Become Real”, galeria 
V9, Warszawa; 2011 – „Oskar Karaś- floating fish 2043 – Blisko mo-
rza”, galeria Odra ZOO, Szczecin; 2011 – „Alias”, Biennale fotografii, 
Bunkier Sztuki, Kraków.
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34 Mateusz Maliborski 
(ur. 1990)

Muzeum CIV  2018

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

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego 
im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowane 
było kilka obrazów z cyklu „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2018 
– „Paulina Preneta: Grafika/Mateusz Maliborski: Malarstwo”, Ga-
leria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów; 2017 – „Salon 
Ziomowy”, Fundacja 4 Style, Kraków; 2017 – Wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki 
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – Udział w 15. War-
szawskich Targach Sztuki, stoisko Galerii Dystans, Arkady Kubickie-
go, Warszawa; 2017 – „Variety”, Galeria Gruning, Kraków; 2017 – 
„LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie Nielaba, 
Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery KatarzynaNapiorkowska, 
Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego Nowy 
Obraz/Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 
– Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. 
Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 
– Wystawa Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA, 
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, Galeria 
Promocyjna ASP, Kraków; 2015 –Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA 
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studen-
ci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 
– „WYRÓŻNIENI”, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Kraków.

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

Wojciech Delikta, Galeria – miejsce (nie)doskonałe [fragm.], „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35
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35 Katarzyna Kołtan 
(ur. 1972)

Hannah  2018

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

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

Malarstwo dojrzewało we mnie długo. Gromadziłam w du-
szy obrazy ludzi, sytuacje emocjonalne, nastroje. Budowałam 
prywatne archiwum symboli, będących dla mnie drogowska-
zami i kamieniami milowymi w rozwoju duchowym. Z cza-
sem symbole zaczęły przybierać konkretne kształty. Pojawiły 
się twarze, twarze kobiet, będące emanacją mojej wewnętrz-
nej siły. Potrzeba dzielenia się tymi wizjami stawała się coraz 
silniejsza, zaczęłam więc szukać sposobu na zwizualizowa-
nie swoich przemyśleń. Początkowo jako medium wybrałam 
fotografię. Interesowało mnie odnajdowanie w twarzach 
napotkanych kobiet śladów emocji i stanów duchowych, 
które obserwowałam już wcześniej. Starałam się dopasować 
obrazy do swoich artystycznych wizji. Szybko zrozumiałam, 
że bardziej od rejestrowania realnego świata interesuje mnie 
niczym nieskrępowane, wolne od wszelkich kompromisów 
kreowanie własnego, intymnego uniwersum. Tak zrodził się 
świat „moich” kobiet. Zaczęły powstawać portrety, pełne 
ulotnej symboliki i metafor, które są dla mnie kluczem do 
zrozumienia zawartego w nich przesłania. Kobiety z moich 
obrazów przedstawiam na ogół w kluczowym dla nich mo-
mencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się 
to stanie. Jest to magiczny moment, chwila kiedy zmienia 
się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć znaczenie. 
Jest w tym coś z buddyjskiego “tu i teraz”. Fascynuje mnie 
moment decyzji, punkt, za którym wszystko jest już inne. 
Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej natury. Prowa-
dzę widza poprzez subtelne meandry kobiecego umysłu, 
pełne niedopowiedzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk miesza 
się tam z nadzieją, zimne wyrachowanie z żarem uczucia. 
Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace mają skłonić 
do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie pragnie-

nia ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która kiedyś 
została wybrana. Od początku mojej drogi malarskiej wy-
brałam technikę tempery jajecznej. Jest to świadomy zabieg 
formalny. Pracochłonna i żmudna budowa obrazu – tysiące 
drobnych pociągnięć pędzelka czasami o średnicy milimetra 
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksję. 
Nie interesują mnie „krótkie formy”. Maluję powieści, gdzie 
kartka po kartce zapisuję swoje stany emocjonalne. Kolejne 
warstwy pigmentu zawierają “fizyczny” kod mojego życia, 
czasu spędzonego przy pracy. To także pewna tajemnica, 
którą zaklinam w każdej pracy. Malarstwo wykonane egg 
temperą jest kapryśne, pełne pułapek technicznych. To kolej-
na jego cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu 
profilowi portretowanych kobiet. Egg Tempera (tempera ja-
jeczna) jest jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu. 
Sama przygotowuję emulsję, w której zgodnie z kanonem 
sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka, dodaję do niej 
sypkie pigmenty, nie kupuję gotowych farb, jakość przygoto-
wanej własnoręcznie tempery jest nieporównywalna. Po pół 
roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką szmatką 
to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego też nie wernik-
suję swoich prac, tempera którą stosuję nie wymaga tego. 
Temperą maluje się poprzez kreskowanie, nieosiągalne są 
tutaj łagodne przejścia tonalne jak np. w oleju. Uważam, 
że obrazy malowane temperą są jedyna w swoim rodzaju. 
Pozornie delikatne i ulotne w praktyce są niemal wieczne. 
Znoszą upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stoso-
wane farby olejne czy akryle. Obecnie podkłady na których 
maluję wykonywane są ręcznie, specjalnie na moje zamówie-
nie, grunt przygotowywany jest również ręcznie specjalnie 
pod temperę, aby zapewnić trwałość i piękno moim pracom. 

Katarzyna Kołtan

72–73

FO
T.

 D
A

RI
U

SZ
 S

IA
D

A
K





36 Filip Gruszczyński 
(ur. 1978)

Pieta  2017

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. p.d.: 'filippo l 2017' oraz 
opisany na odwrocie

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

Rytmiczne malarstwo 

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

Agnieszka Gniotek
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37 Agnieszka Borkowska 
(ur. 1978)

I can't sleep  2018

olej, płótno, 70 × 80 cm, sygn. l.d.: 'AGNIESZKA 
BORKOWSKA'

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

Swoistym znakiem odautorskim prac Agnieszki Borkowskiej stała się postać kobiety. Bohaterka 
jej obrazów jest młoda, reprezentuje współczesny typ urody. Jest zazwyczaj zatopiona w swoich 
myślach, skupiona, sprawia wrażenie nieobecnej i tajemniczej. Przedstawiona w nieokreślonym 
wnętrzu, często w zbliżeniu, koncentruje na sobie całą uwagę widza, który wzrokiem, niczym 
wytrawny podglądacz, wkracza w jej intymną przestrzeń. Obrazy Borkowskiej nie mieszczą się ani 
w kategorii scen rodzajowych, ani portretu, bowiem artystka koncentruje całą uwagę na oddaniu 
emocji i myśli swoich bohaterek, ich rozterek, pragnień, lęków. Na wielu pracach kobieta przedsta-
wiona jest w układzie antytetycznym, kojarzonym z motywami dekoracyjnymi charakterystycznymi 
dla starożytności czy renesansu. Dzięki takiemu zabiegowi postacie stają się mniej oczywiste, zyskują 
dekoracyjny charakter, a przez to zaczynają być traktowane w sposób przedmiotowy. Z drugiej 
strony artystka przedstawiając tą samą postać, jednak zwróconą w przeciwną stronę, odnosi się do 
dwoistej natury kobiet, zwraca uwagę na niejednoznaczne postawy, rozterki, które targają kobie-
tami przed podjęciem ważnych życiowych decyzji to wszystko wskazuje z kolei na przedmiotowe 
podejście do bohaterek obrazów. Borkowska żongluje tu popularnym, dominującym i utrwalonym 
w sztuce przez wieki obrazem kobiety, sprowadzonej do atrakcyjnej formy przeciwstawiając mu 
obraz osoby posiadającej własną tożsamość i wolę, stwarzając postacie o refleksyjnym charakte-
rze. Wiele z prac Borkowskiej ma niewielki format, co podkreśla ich intymny charakter. Artystka 
w każdym obrazie wpuszcza nas do osobistego świata kobiety, stawia nas sam na sam z jej myśla-
mi i emocjami. Jednocześnie każdy obraz, każda postać niesie ze sobą fragmenty uniwersalnych 
prawd o kobiecości, którą Borkowska próbuje definiować. Artystka nie odwołuje się jednak do 
społecznych  i kulturowych ról i klisz, lecz porusza się w sferze emocji, zmysłów i intuicji. Czyni to 
w sposób subtelny, pozostawiając nam dużą swobodę w zbudowaniu indywidualnego obrazu.
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38 Łukasz Ratajczyk 
(ur. 1989)

Malibu beach  2017

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'Ratajczyk 
2017'

Artysta młodego pokolenia, zajmujący się realistycznym malarstwem 
pejzażowym, ilustracją i niemal wszystkimi dziedzinami sztuk wizu-
alnych. W 2013 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdań-
sku w pracowni prof. M. Świeszewskiego. W 2011 roku otrzymał 
Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańsk. Inspiruje go 
twórczość Edwarda Hoppera. Wybrane wystawy: 2014 – „Road”, 
Galeria Back Door, Katowice; 2013 – „Highway” – Polska Filharmo-
nia Bałtycka, Gdańsk; 2013 – „Mały trójkąt weimarski”, Centrum 
św. Jana, Gdańsk; 2012 – „Sztukowisko” – Teatr Polski, Szczecin; 
2012 – „Artystyczna podróż Hestii” – Wystawa finałowa, Ergo Arena, 
Gdańsk; 2012 – „Zimowy pejzaż Elbląga”- Nagroda specjalna, Ra-
tusz staromiejski, Elbląg; 2011 – „Figurative Painting”, Galeria ZPAP 
NOVA, Gdańsk; 2010 – „All About Freedom Festival”, Gdańsk; 2009 
– „Kamień”, Teatr Wybrzeże, Gdańsk; 2007 – „Oda do młodości”, 
Galeria Mariacka, Gdańsk.

Moje obrazy są chwilą wytchnienia od dynamiki codzienności. W błękitnym niebie i wyważonych 
kompozycjach odnajduje spokój i wyciszenie. Minimalizm łączę z realizmem. Wręcz obsesyjnie 
używam błękitu, w którym odnajduję przestrzeń. Moja paleta bazuje na mocnych ale subtelnych 
zestawieniach barw. Inspiruje mnie sztuka amerykańska, malarstwo E. Hoppera oraz fotografie 
R. Adamsa. W moich obrazach nie ma dialogu, jest opowieść a czasem po prostu chwila ciszy.

Łukasz Ratajczyk

78–79





39 Veronika Moshnikova 
(ur. 1989)

Zapis czasu na szarym  2018

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

Absolwentka Wyższej Uczelni Plastycznej im. Samokisza w Symfero-
polu (kierunek malarstwo) oraz Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu na kierunku Grafika Warsztatowa. Dyplom obroniła w 2015 roku 
w pracowni serigrafii u prof. M. Pawłowskiego. Obecnie studentka 
studiów doktoranckich na UAP, na Wydziale Malarstwa i Rysunku. 
Zajmuje się sitodrukiem, rysunkiem, malarstwem, grafiką projektową, 
wideo oraz ilustracją. Jej prace zawsze są dla niej polem do ekspe-
rymentów i badaniem, dlatego są wykonane w różnych technikach 
i poruszają różne tematy. Ważniejsze osiągnięcia artystyczne: 2015 
– nominacja Najlepsze Dyplomy 2015, Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 
2015 – III Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu na 9 Ogólnopolskim 
Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań.
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40 Ivo Nikić 
(ur. 1974)

Bez tytułu  2017

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

W 2003 obronił dyplom z malarstwa na warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Jego 
twórczość obejmuje malarstwo, fotografię, instalacje, obiekty, video 
i akcje w przestrzeni miejskiej. Interesuje go pejzaż miejski, ciele-
sność, muzyka, „brud wewnętrzny”, odpadki i estetyczne zgrzyty. 
Czerpie ze street-artowej stylistyki – szablony i farby w spreju – którą 
łączy z techniką laserunku i malarstwem fakturowym; czasem maluje 
farbami magnetycznymi w celu mocowania dodatkowych, mobil-
nych elementów do płaszczyzny obrazu. Inspiruje się wykorzysty-
waną w muzyce techniką samplowania. Zaskakuje zestawieniami 
motywów, nonszalancją estetyczną, poczuciem humoru. Stwarza 
atmosferę grozy. Z mroku wydobywa rozmaite kształty, plamy które 
są śladami cielesnej egzystencji człowieka. Bawi się skojarzeniami, 
rozmontowuje Świat na części, kwestionuje gotowe rozwiązania, 
przewartościowuje kategorie piękna i brzydoty. Ivo Nikić od 2001 
roku współtworzy (razem z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszew-
skim) grupe szu szu. W 2006 roku był stypendystą Artist-In-Residence 
w Bernie w Szwajcarii. Uczestniczył w licznych wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w kraju (m.in. CSW Zamek Ujazdowski, BWA 
Zielona Góra, Galeria Studio, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus Łódź 
Biennale) i za granicą (m.in.: Humboldt Berlin, Umspannwerk; Bat-
-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Izraelu; Rotor 
w Grazu, Tokyo Fashion Week).
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41 Sonia Ruciak 
(ur. 1987)

Kierunek  2017

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S.'

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

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

Sonia Ruciak
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42 Grzegorz Klimek 
(ur. 1987)

Pędzący rower IV  2018

technika własna, 100 × 150 cm, sygn. l.g.: 'G. Klimek'

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

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

Grzegorz Klimek
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43 Tomasz Kołodziejczyk 
(ur. 1976)

Cicha przystań  2018

akryl, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie

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

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy 
mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i uprościć. 

W sposób naturalny dokonuje się to w mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest czymś, 
do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach, jest uspokojony, nie ma w nim wstrzą-
sów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę zawieszenia mają 
na przykład obrazy Hoppera. Lubię je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności, którą 
jemu udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem klasycznym, to zna-
czy pochylam się nad kompozycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam złotego podziału 
i staram się panować nad elementami obrazu, żeby był rzetelny. Świat, który przedstawiam jest 
w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to konkretne miejsca. I choć korzystam rów-
nież z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego, 
aby maszyna wyręcza mnie w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na 
płótno zdjęć przefiltrowanych przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle 
po to, aby później je przetwarzać.

Tomasz Kołodziejczyk
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44 Tomasz Koclęga 
(ur. 1968)

Exercitiis Statera I  2017

brąz, plastik, 29 × 9 × 4 cm, ed. 4/10, sygn. na spodzie: 
'Koclęga, 2017, 4/10'

W 1993 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia rzeźbę figuratywną. 
Posiada w swym dorobku wiele realizacji rzeźbiarskich w przestrze-
niach publicznych, w tym rzeźby monumentalne zainstalowane na 
stałe w przestrzeniach publicznych w USA, Rep. Czeskiej i w Polsce. 
Wielokrotnie prezentował swoje rzeźby w kraju i zagranicą, m.in.: 
Pradze (Rep. Czeska), St. Louise (USA) Bratysławie (Słowacja) Sappo-
ro, Harbinie (Chiny) (Japonia), Daejeon (Korea Południowa) Oxfordzie 
(Wielka Brytania), Krasnojarsku (Rosja), Vallorie (Francja), Nayoro (Ja-
ponia), Klenovej (Rep. Czeska), Wiener Neustadt (Austria), Gutersloh 
(Niemcy), Zlinie (Rep. Czeska) oraz w Polsce: Wrocławiu, Katowicach, 
Gdańsku, Krakowie, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, 
Pabianicach, Chełmku, Cieszynie, Zawierciu, Chrzanowie, Sosnowcu, 
Siemianowicach, Pacółtowie, Górkach Wielkich i innych. Otrzymał 
liczne nagrody na międzynarodowych konkursach rzeźby w śniegu: 
The Bronze Award w Harbinie, Chiny (2015); The Best Craetivity 
Award w Harbinie, Chiny (dwukrotnie: 2014 i 2016); The Fourth Prize 
w Sapporo, Japonia (dwukrotnie: 2015, 2017); Award of Nayoro City 
w Nayoro, Japonia (2016) oraz The Audience Award w Krasnojarsku, 
Rosja (2017). Ostatnia wystawa indywidualna artysty prezentowana 
była od czerwca do sierpnia br. w ogrodach Ambasady RP w Pradze 
(Ogród Pałacu Fürstenbergów).

WYSTAWIANA:

2017 – wystawa zbiorowa „5th Daejeon Interna-
tional Art Show”, Daejeon (Korea Pd.)

W swoich pracach koncentruję się na człowieku. 
Interesuje mnie analizowanie ludzkich postaw, 
zachowań, emocji. W ,,poetyckich formach” – 
przedstawianych nie wprost – szukam obszarów 
ludzkiej wrażliwości, ludzkich pragnień, trosk czy 
energii, które na mnie oddziałują.

Staram się budować prace w oparciu o ulotne, 
trudne do zdefiniowania odczucia, o emocje któ-
re targają każdym z nas, o ukryte pragnienia 
pojawiające się w snach bądź na jawie. Daleki 
jestem od komentowania codziennej rzeczywi-
stości.

W wypowiedziach swych posługuję się rzeźbą 
figuratywną, tworząc najczęściej bezgłowe, 
zdeformowane białe postaci. To właśnie za ich 
pomocą buduję własny ,,katalog ludzkich zacho-
wań”. Postać ludzka bez głowy jest dla mnie po 
prostu człowiekiem. Nie identyfikuję ich z kon-
kretnymi osobami. Nie nazywam po imieniu.

Na drugim biegunie moich przedstawień sytuują 
się ludzkie głowy. Zazwyczaj olbrzymie formy, 
choć oderwane od reszty ciała, zawsze symboli-
zują człowieka, poprzez jego życie duchowe, in-
telektualne, mądrość, rozum – w końcu poprzez 
człowieczą doskonałość.

Tomasz Koclęga
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45 Paulina Zalewska 
(ur. 1981)

W krainie fiordów  2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 'PZ 2018'

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi; dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa 
Wawrzyniaka; aneks w Pracowni Malarstwa prof. Ryszard Hungera 
(2008). Uczestniczka warsztatów w pracowni graficznej Międzynaro-
dowego Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino we Włoszech 
(2007). Otrzymała nominację do nagrody na XIV Międzynarodowym 
Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopol-
skim (2011). Finalistka 43. Biennale Malarstwa,, Bielska Jesień'' w Biel-
sku-Białej (2017). Brała udział w wystawach zbiorowych w łódzkich 
galeriach, w tym wszystkich edycjach Niezależnego Salonu Łódzkich 
Młodych Twórców: w klubie Wytwórnia (2014), Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa i Galerii Urzędu Miasta (2015), Galerii ASP przy Piotr-
kowskiej 68 i Galerii Bałuckiej (2016) oraz w Muzeum Miasta Łodzi 
(2017); „El art” w Muzeum Miasta Łodzi (2014); „Elanie ze zbiorów 
rodziny Majdas” w Galerii 87 Urzędu Miasta Łodzi (2014); „Filmowe 
inspiracje” w Muzeum Kinematografii (2014); „ASP rocznik 2008 – 
najlepsze dyplomy” w Centralnym Muzeum Kinematografii (2009); 
„Urbino – miasto grafiki” w Ośrodku Propagandy Sztuki (2008) oraz 
„Urbino z wiszącego ogrodu” w Galerii Bałuckiej (2007). Jej prace 
zdobią wnętrza prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za granicą.

Poprzez swoją twórczość kontynuuję moje do-
ciekania i fascynacje o postrzeganiu świata real-
nego, otaczającego nas, w korelacji z wyobraź-
nią i marzeniami sennymi. Świat przedstawiony 
w obrazach to powrót do dzieciństwa, baśnio-
wej krainy, prawdziwego raju, gdzie wszystko 
przepełnione jest magią. Świadomie używając 
archetypicznych przedstawień, staram się bu-
dować „pierwsze” emocje odbiorcy, jednak to 
użycie koloru jest czynnikiem dominującym. 
(…) W moich pracach staram się łączyć realizm 
przedstawienia, surrealizm kompozycji oraz 
kolor będący „czystą formą” mojej wyobraźni. 
Prostota przedstawienia w zestawieniu z nad-
realną kompozycją na granicy jawy i snu oraz 
wyrazista kolorystyka mają „wciągnąć” widza 
w inny świat, świat „równoległy”.

Paulina Zalewska
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46 Marcin Mikołajczak 
(ur. 1975)

Szalona zabawa  2018

technika własna, olej, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 
'M. MIKOŁAJCZAK'

Absolwent Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Inspiracji do 
swojego malarstwa poszukuje w codziennym życiu, podróżach 
i ludziach. Główne motywy jakie można znaleźć na obrazach ar-
tysty, to bawiące się dzieci, portrety i akty oraz kadry z podróży. 
Prace cechują się zdecydowaną kolorystyką, wielowarstwowością 
i wyraźną fakturą.
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47 Urszula Tekieli 
(ur. 1979)

Bonsai IV  2018

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.: 'Urszula Tekieli 
2018 r.' oraz opisany na odwrocie

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

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

Urszula Tekieli
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48 Magdalena Dreścik 
(ur. 1992)

Bez tytułu  2017

olej, płóno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 
'Magdalena Dreścik 2017'

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
2011–16. Obroniła dyplom z Malarstwa w pracowni prof. J. Mo-
dzelewskiego (aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni 
Publicznej u prof. M. Duchowskiego). W 2016 roku została finalist-
ką konkursu „Promocje 2016” oraz zdobyła Grand Prix (ex-aequo) 
w „Konkursie o Grand Prix im. Franciszki Eibisch”. Wystawy: 2017 
– „Ciepło-zimno. Nikogo tu nie ma”, Galeria Arsenał, Białystok; 2017 
– „Rezerwat Tworzyw Sztucznych”, BWA Bydgoszcz; 2016 – wystawa 
pokonkursowa, „Konkurs o Grand Prix im. Franciszki Eibisch”, Galeria 
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2016 – wystawa finalistów 
konkursu „Promocje 2016”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2016 – wy-
stawa finalistów konkursu „Polygonum”, BWA, Bydgoszcz; 2016 
– wystawa dyplomowa, Fundacja Galerii Autonomia, Warszawa. 
Artystka obecnie mieszka i pracuje w Warszawie

Malarstwo Magdaleny Dreścik to dogłębny namysł nad strukturą. Niefiguratywny zwrot, jakiego 
sztuka dokonała począwszy od ekspresjonizmu abstrakcyjnego, ma tu swoją prezentację – figuracją 
w tych pracach staje się sam akt dekonstrukcji. Horyzontalne i wertykalne układy linii (nasuwające 
skojarzenia z zapałkami bądź elementami gier dla dzieci) rozkładają konstrukcje architektoniczne 
do szkieletu, stając się studium defragmentacji obiektu. Przedmiotem konceptualnej refleksji malar-
skiej jest wyjęta z naturalnego tła bryła architektoniczna i proces jej konstruowania. Umieszczona 
na płótnie sekwencja linii tworzy obraz przypominający wieże strażnicze, rozsypujące się domki 
z zapałek, modele geometryczne bądź ślady osadnictwa dawnych cywilizacji (…) Sztuka Dreścik 
to nie tylko kreatywna osobista rozmowa z tradycją malarską XX w., ale też próba uśmierzenia 
nomadycznej tęsknoty za zadomowieniem, zwrócenia uwagi na rozpad i śmierć drewnianej archi-
tektury miasta za pomocą wizualnego języka malarstwa niefiguratywnego, tylko na pozór zupełnie 
abstrakcyjnego.

Michał Łukaszuk, Ciepło, zimno. Nikogo tu nie ma [fragm.],  
tekst towarzyszący indywidulanej wystawie malarstwa artystki w Galerii Arsenał Elektrownia w Białymstoku
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49 Rafał Borcz 
(ur. 1973)

Noc w Olchowcu  2018

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. p.d.: 'Borcz' oraz opisany 
na odwrocie: 'Rafał Borcz, „Noc w Olchowcu”, 2018'

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

Zjawiskowość świata

Rafał Borcz doskonale pamięta datę, która rozpoczęła nowy rozdział w jego twórczości. Kilka 
dni przed sylwestrem roku 2009 udał się w pierwszą samotną, zimową podróż do Zatoki Węża, 
która zmieniła go na zawsze. Od tamtej pory zaczęły powstawać ascetyczne, wyciszone krajobra-
zy z olchami, które maluje do dziś. Jezioro zasnuwa mgła, powietrze jest gęste. Zachodzące lub 
wschodzące słońce odbija się w wodzie. Piony cienkich, delikatnych drzew spotykają się z pozio-
mami horyzontu i linii brzegowej. Krajobraz tchnie cieszą, spokojem, wymaga skupionego odbioru, 
wzbudza w widzu melancholię i niezrozumiałą tęsknotę za czymś nieokreślonym (…) Precyzyjne 
linie, którymi malarz kreśli sylwetki drzew i gałęzi, rozwidlają się, rozchodzą w różne strony, stają 
się coraz cieńsze, aż w końcu zaczynają przypominać pajęczynę lub siatkę spękań na szkle. Dokładne 
przyjrzenie się im z bliska może dać widzowi wyobrażenie o sposobie pracy artysty. Borcz malu-
je powoli. Zanim powstanie obraz, tworzy dziesiątki szkiców i rysunkowych kompilacji. Dopiero 
wtedy, gdy jest zadowolony z wyłaniającej się kompozycji, przenosi ją na małe płótno, które nadal 
traktuje w kategoriach projektu. Dużo później rozpoczyna pracę nad właściwym, dużym formatem. 
Artysta starannie i z dbałością o najdrobniejszy szczegół maluje układy linii, bo wierzy, że zwłaszcza 
w wypadku malarstwa minimalistycznego, malarstwa ciszy, detal musi się odznaczać wyjątkową 
subtelnością i precyzją opracowania, aby przykuć uwagę widza i nie pozwolić mu na nudę (…)

Marcin Krajewski, Wizja świata [fragm.], „Arteon”, nr 1 (213), Poznań 2018, s. 35
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50 Łukasz Patelczyk 
(ur. 1986)

Prawie wszystko tutaj znika  2014

olej, płótno, 40 × 60 cm, opisany na odwrocie: 'Łukasz 
Patelczyk |"Prawie wszystko tutaj znika” |2014

Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracow-
ni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki. 
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż 
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka se-
rii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout, 
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany 
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane 
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA, 
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013 
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja 
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga 
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta”, BWA Awangarda, Wrocław; 
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting 
Contest Modessqe”, Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista 
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista kon-
kursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik 
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjal-
ne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych: 
2016 – „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Promocyjna, 
Warszawa; 2016 – „Prywatne Astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk; 
2015 – „Witchcraft” Galeria Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajo-
braz po” Poznańska Galeria Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria 
Pawilon Sztuki, Warszawa; 2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 
2013 – „Tytuł to pułapka”, Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych: 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria Neon, 
Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupowicz, 
Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała; 
2015 – „Artlevel”, Contemporary art center М17, Kijów; 2015 – „Przez 
Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret Pa-
mięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac 
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013 
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie, 
Galeria MD_S, Wrocław; 2012 – „Witch House Part 999”, LOFT, 
Gdańsk; 2011 – „Artystyczna podróż Hestii”, PGS, Sopot.

Obrazy Łukasza Patelczyka to swoiste poematy o sztuce pa-
trzenia i postrzegania rzeczywistości. Czerpią zarówno z ma-
larstwa romantycznego, współczesnej grafiki komercyjnej, 
jak i dokonań grupy Ładnie kontynuującej warsztatowe za-
łożenia Richtera. Pozornie mroczna malarska paleta niemal 
gotyckich pejzaży skontrastowana zostaje z prostymi graficz-
nymi formami rozbijającymi nasze wizualne przyzwyczaje-
nia. Całość może przypominać chwyty graficzne stosowane 
na okładkach płyt, czy modnych dizajnerskich T-shirtach, 
lecz u Patelczyka zabieg ten wykorzystany został raczej do 
intrygującej gry z widzem. Wiele z jego prac pozostawia 
nas w percepcyjnym „zawieszeniu”. To, co zasłonięte walczy 
o uwagę z tym, co zasłaniające. Początkowa pretensja i chęć 
obejrzenia wykluczonej z percepcji części obrazu ustępuje 
uwadze skupionej na kontemplacji prostych form wyłaniają-
cych się z tła. Górski horyzont zostaje zrównoważony przez 
rytmiczne połączenie białych linii, elementy graficzne wkle-
jone w formy „naturalne” podbijają całość kompozycji swoją 
sztucznością i współgrają z tym, co wydawało się z pozoru 

pierwszą materią obrazu. Fragmenty niejako wymazane, czy 
wykluczone z płótna, wykasowane części pejzażu stanowią-
cej swoisty wandalizm kompozycji wprowadzają element 
transcendentny. Te ingerencje „spoza” kadru kierują uwagę 
ku przestrzeni poza płótnem. Zachęcają do pytań o rolę 
artysty jako demiurga płóciennej rzeczywistości, o nasze 
przyzwyczajenia w postrzeganiu przestrzeni obrazu. Nie-
kiedy pojawiające się w pracach absolwenta Gdańskiej ASP 
monolityczne białe plamy przywodzą na myśl pierwotne 
formy totemiczne, kosmiczny graniastosłup z „Odysei ko-
smicznej” Kubricka czy inne przejawy dziedzictwa kultur 
tradycyjnych wykorzystywane w sztuce już od początku XX 
wieku. To, co najbardziej intrygujące w twórczości młodego 
artysty, to sposób w jaki proste elementy graficzne ożywiają 
klasycznie rozumiane studium pejzażu. Harmonia przyrody 
rozbita przez artystyczną wizję malarza, odrealnione por-
trety nocnego nieba czy podwójna perspektywa stosowana 
wewnątrz jednego kadru zwielokrotniają estetyczne wra-
żenia, jakich doznajemy obcując z twórczością Patelczyka. 

Jakub Wydrzyński, tekst do katalogu wystawy „Wnętrza miasta”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa, luty-marzec 2016
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51 Alicja Kappa 
(ur. 1973)

Świt  2018

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

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

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

Alicja Kappa
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52 Wojciech Brewka 
(ur. 1980)

Król z cyklu „Queens and Kings”  2017

akryl, olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.g.: 'BREWKA' 
oraz opisany na odwrocie

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, współzałożyciel warszawskiej 
galerii sztuki officyna art & design oraz stowarzyszenia „Propaganda 
Sztuki”. Działalność: 2017- współzałożyciel stowarzyszenia „Pro-
paganda sztuki”; 2017- wystawa zbiorowa „Znajomi Znajomych”, 
Warszawa; 2017- wystawa zbiorowa „Surowiec”, Wrocław; 2017- 
wystawa zbiorowa „Przenikania” w ramach Nocy Muzeów w War-
szawie; 2017- pomysłodawca oraz współorganizator festiwalu „Prze-
nikania”; 2017- wystawa indywidualna, Drukarnia, Off Piotrkowka, 
Łódź; 2016- juror XIX Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł 
S.I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”; 2010–2016– około 40 
wystaw zbiorowych, Warszawa, Sopot, Katowice, Kraków, Opole, 
Wrocław; 2016 – wystawa indywidualna, officyna art & design, 
Warszawa; 2016 – wystawa zbiorowa, CONTEXT New York, Nowy 
Jork; 2016 – wystawa zbiorowa, The Bru Sale Gallery, Bruksela; 
2015 – wystawa zbiorowa, officyna art & design, Warszawa; 2014 
– współzałożyciel warszawskiej galerii sztuki officyna art & design; 
2014 – wystawa indywidualna, Galeria Chłodna 31, Warszawa; 2013 
– wystawa indywidualna, Sens Nonsensu, Warszawa

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa zbiorowa „Z różnych powodów” inaugurująca działalność stowarzyszenia „Pro-
paganda sztuki”, Znajomi Znajomych, Warszawa

(…) Dla mnie Wojciech Brewka to przede wszystkim niestrudzony alchemik nowoczesnego malar-
stwa, barwny eksperymentator, poszukiwacz niekonwencjonalnych środków artystycznego wyrazu, 
twórca dociekliwy, świeży i nieoczywisty. W odpowiednim momencie potrafił rozpoznać własne 
cele artystyczne i połączyć je ze skuteczną pracą nad rozwojem kariery. Został dostrzeżony przez 
rodzimych oraz zagranicznych kolekcjonerów sztuki i stale jest przez nich obserwowany. Można 
by powiedzieć, że przebojem wdarł się na scenę młodego polskiego rynku artystycznego i nieprze-
rwanie ugruntowuje tam swoją pozycję (…)

Anita Wolszczak, Wojtek Brewka, czyli street art na salonach [fragm.],  
tekst towarzyszący wystawienie indywidualnej artysty „MY”, officyna art&design, Warszawa 2016

106–107





53 Urszula Kałmykow 
(ur. 1986)

Horyzont  2018

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'Urszula 
Kałmykow 2018'

W roku 2012 uzyskałam dyplom w pracowni prof. S. Baja, na wydz. 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz specjalizację 
w Pracowni Malarstwa Ściennego u prof. E. Tarkowskiego. Inspiracje 
czerpię głównie z natury, poszukuję koloru i absolutnej przestrzeni, 
czerpię również z poznanych technik malarstwa ściennego-fresku
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54 Stanisław Tomalak 
(ur. 1955)

Fragment 343 (Miedziana Armia)  2015

technika własna, płóno, 100 × 100 cm (w oprawie 
108 × 108 cm), opisany na odwrocie

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

Fragment 343 (Miedziana Armia) to obraz po-
chodzący z „Wojna Totalna”. Wykonany został 
autorską techniką, polegającą na wtapianiu 
w poliuretanową masę figurek plastikowych 
żołnierzyków. Twórca utylizuje przy okazji „za-
bawki” do nauki zabijania, wykonane z najgor-
szego gatunku, często toksycznego plastiku. 
W powstających obrazach nabierają nowego 
znaczenia i pod grubą warstwą akrylowej farby 
nikomu nie zaszkodzą.

Intencją autora nie jest rekonstrukcja historycz-
nych bitew, ani budowanie katastroficznych wi-
zji, chociaż w tym przypadku można dopatrzeć 
się w kompozycji strzępów symboli religijnych. 
Podtytuł Armagedon nawiązujący do biblijne-
go przekazu, jest przekorny ponieważ autor nie 
wierzy, że dobro zwycięży nad złem w wyniku 
militarnych zmagań. Nie ma dobrych wojen. 
Wojny rozszerzają strefę mroku. Cykl jest cał-
kowicie wolny od politycznych ocen i emocji, 
jakie na ogół towarzyszą wojnom rzeczywistym. 
Jego przesłaniem jest subiektywne wyrażenie 
niepokoju twórcy, postrzegającego współczesny 
świat, jako przesiąknięty coraz bardziej złożo-
nymi konfliktami organizm, gdzie coraz trud-
niejsze do rozróżnienia są racje i idee. Wszystko 
staje się kłębowiskiem, magmą złożoną z coraz 
mniej czytelnych elementów. Człowiek zalewany 
jest strumieniem informacji w którym prawie 
niemożliwe do odsiania są ziarna prawdy. Sta-
nisław Lem nazwał ten proces „tykającą bombą 
megabitową”. Setki plastikowych żołnierzyków 
zostało wklejonych w poliuretanową masę, two-
rząc burzliwą neobarokową strukturę, która na-
wet z niewielkiej odległości sprawia wrażenie 
taszystowskiej abstrakcji. Dopiero przy całkowi-
tym przybliżeniu zdumione oko postrzega kłę-
bowisko ciał i broni. Widz zadaje sobie pytanie 
bez odpowiedzi: O co w tym wszystkim chodzi?
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55 Dominik Wdowski 
(ur. 1979)

Samotność  2017

żywica akrylowa, polichromia olejna, 61 × 32 × 23 cm, 
sygn. 'DW AD2017, 2/3'

W latach 1994–1999 edukacja w Liceach Plastycznych w Kielcach 
i w Radomiu. Od 1999 studia na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie na wydziale rzeźby. Dyplom w 2004 roku. Udział w kilku 
wystawach, m.in: 2017 – wystawa indywidualna „Pracownie – 
Konfrontacje – Dominik Wdowski”, Galeria Łaźnia, Radom; 2004 
– wystawa zbiorowa „Powinność i bunt. 100-lecie ASP w Warsza-
wie”, Zachęta, Warszawa; 2003 – wystawa zbiorowa „Rzeźbiarze 
fotografują”, Królikarnia, Warszawa. Poza twórczością autorską 
od 2000 roku otrzymuje zlecenia na realizacje monumentalne, 
z których ważniejsze to: dekoracja rzeźbiarska fasady radomskiej 
Katedry: pomniki Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
rzeźba Madonny w głównym tympanonie oraz reliefy w tympano-
nach bocznych (2002–2015); rzeźby w Sali koncertowej Filharmonii 
i Opery Podlaskiej w Białymstoku (2009–2011); Pomnik Jana Pawła 
II w Rzymie przy Prima Porta (2011)

Jestem rzeźbiarzem. Zajmuję się rzeźbą figura-
tywną – według mnie to temat wciąż niewyczer-
pany, pełen inspiracji. Chciałbym by moje rzeźby 
budziły emocje i refleksje, by zachwycały kompo-
zycją, ruchem, szczegółem, a także by docierały 
do głębi serc odbiorców. Bardzo się staram, by 
tak było... A czym są dla mnie? Wiem o nich na 
pewno to, że są prawdziwe, bo nie potrafiłbym 
okłamywać samego siebie. Jestem rzeźbiarzem. 
Lubię tak o sobie myśleć. To mój zawód i powo-
łanie i mam nadzieję, że będę je mógł realizować 
do końca życia.

Dominik Wdowski
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56 Anna Zalewska 
(ur. 1985)

Szepty  2018

technika własna, płótno, 100 × 120 cm, sygn. l.d.: 
'Zalewska' oraz opisany na odwrocie: „Szepty” Anna 
Zalewska 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA PRAC  
NA PAPIERZE 

Kazimierz Sichulski  
(1879 Lwów – 1942 tamże),  

Tryptyk huculski, 1902 (?)
gwasz, papier, 3 × 23,5 × 18,5 cm 

w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: 
Sichulski / 1902 (?)

cena wywoławcza: 12 000 zł



Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 

Je� Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016

Artinfo.pl
portal rynku sztuki
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 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) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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 się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) 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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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Kazimierz Olpiński (1875 Lwów – 1936 tamże), Na targu, olej, płótno, 120 × 167 cm, sygn. l. d.: K.Olpiński
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Ledóchowski Franciszek  | 23

Mackiewicz Maciej  | 15

Maliborski Mateusz  | 34

Marchewka Monika  | 4

Margasiński Leszek  | 33

Mikołajczak Marcin  | 46

Moshnikova Veronika  | 39

Nienartowicz Agnieszka  | 21

Niewdana Jakub  | 31

Nikić Ivo  | 40

Oboz Ignacy  | 7

Paluch Marek  | 16

Patelczyk Łukasz  | 50

Ratajczyk Łukasz  | 38
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Skoczylas Sebastian  | 8

Sowiak Radosław  | 11

Szwabe Piotr  | 17
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Wątor Adam  | 14
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Zalewska Anna  | 56

Zalewska Paulina  | 45

Zielaskowska Gossia  | 10
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