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Interrail, 2017, akryl, płótno, 80 × 80 cm

Marcin Błach

Crouching dragon, hidden carp, 2017, akryl, płótno, 100 × 100 cm

Zawsze lubiłem rysować. Wszystko zaczęło
się prawdopodobnie w szkole podstawowej.
Zamazywałem całe tyły zeszytów, z czego
nie bardzo zadowoleni byli moi nauczyciele oraz rodzice. Pod koniec lat 90-tych zainteresowałem się zupełnie nowym, dopiero
raczkującym w Polsce, ale prężnie działającym już dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych, szeroko rozumianym street artem.
Moje prace powstawały w przestrzeni miejskiej w kraju oraz za granicą.

Allright, Chief, just relax, 2017, akryl, płótno, 80 × 80 cm

2

Zawsze bliska mi była stylistyka komiksowo-ilustracyjna, interesuje mnie także liternictwo. Bardzo lubię posługiwać się wyraźną kreską i mocnym kolorem, co można
zaobserwować w moich obrazach. Dziwne,
wynaturzone stworzenia z moich prac za-

Astro 16, 2017, akryl, płótno, 80 × 80 cm

Poison Green Guy, 2017, akryl, płótno, 80 × 80 cm

mieszkujące miejską przestrzeń to zwykli
przechodnie, którym nadałem fantastyczną
formę. Lekko ich deformując, stworzyłem
indywidualne, barwne byty o pozytywnym
nastawieniu do życia i otaczającego ich
świata. Każdy mój obraz to osobna historia.
Do szuflady rysuję także plansze komiksowe. Mam wiele planów związanych z malowaniem oraz rysowaniem na najbliższe lata.
Część z nich ciągle realizuję.
Twórczość artystyczna sprawa mi w życiu
wiele radości. Ukończyłem studia na kierunku malarstwo, ponieważ chciałem doskonalić swój warsztat i nauczyć się profesjonalnego podejścia do tematu. W sztuce cenię
sobie swobodne i naturalne, niewymuszone
działanie.

Socialist realism 62, 2017, akryl, płótno, 80 × 80 cm
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Anna
Jakubiak-Sęk
Way to the
Snowball 2016
akryl, płótno, 68 × 100 cm,
sygn. na odwrocie
Ur. w Lesznie. Studentka na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby
ASP we Wrocławiu. Stypendystka Rektora dla najlepszych
studentów. Uczestniczka plenerów, wystaw indywidualnych
i zbiorowych.
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Aneta
Maliszewska
Nowy świat.
Pamiętnik 2018
akryl, płótno, 50 × 40 cm,
sygn. na odwrocie
Od końca lat 90. uprawia malarstwo sztalugowe oraz fotografię artystyczną. Najwcześniejsze obrazy malowane na dużych
arkuszach papieru były reakcją na energię
i skalę amerykańskiego ekspresjonizmu
abstrakcyjnego. Późniejsze płótna mimo
dużego ładunku emocjonalnego powstawały żmudnie i bardzo powoli; paleta
barwna prac była ciemna i przygaszona,
ale w ostatnich latach kolor stał się mocniejszy i świetlisty, wyrażając tym samym
wibrującą energię i wywołując szersze
doznania emocjonalne. W najnowszych
obrazach poprzez złudzenie przestrzeni
i zastosowanie przejść tonalnych koloru artystka stara się podkreślić realność
abstrakcji.
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Łukasz Czernicki
Przestrzeń i czas V

2017

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. l.d.: ŁC 2017 oraz na odwrocie
Absolwent PLSP w Lublinie (2000). Po uzyskaniu tytułu zawodowego technik-plastyk otrzymał indeks Wydziału Artystycznego Instytutu
Sztuk Pięknych UMCS. Proces akademicki, zakończony otrzymaniem
tytułu Magistra Sztuki na specjalizacji Projektowanie graficzne (2007),
pozwolił na oszlifowanie wielu umiejętności artystycznych. Posiada
zdolności plastyczne z uwzględnieniem dziedziny rysunku, malarstwa,
fotografii oraz grafiki komputerowej, które umożliwiają mu swobodę

w kreacji za pośrednictwem rozmaitych mediów. Inspiruje się malarstwem europejskim przełomu XIX/XX wieku, a w szczególności
twórczością Jacka Malczewskiego, Gustawa Klimta i Alfonsa Muchy.
Podczas studiów podróżował po świecie poznając różne kultury,
co nie pozostało bez wpływu na osobowość twórczą artysty (USA
2004–2006, Szwecja 2012–2015) oraz kilkanaście krótszych wypraw.
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Barbara
Kowalczyk
Sekwencje
blasku 2017
akryl, płótno, 100 × 100 cm,
sygn. na odwrocie
Ur. w 1968 r. w Kaliszu. Mieszka
i pracuje w Warszawie. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem, instalacją,
fotografią, niezależny kurator wystaw. W 1993 r. uzyskała dyplom
z wyróżnieniem poznańskiej ASP
z rysunku u prof. I. Gustowskiej
oraz z edukacji artystycznej u prof.
dr hab. A. Kępińskiej. Udział
w 15 wystawach zbiorowych, autorka 16 wystaw indywidualnych
organizowanych w kraju i zagranicą. Obrazy i rysunki w kolekcjach
prywatnych w kraju i zagranicą
(Holandia, Austria, Niemcy, Polska,
USA, Japonia). Laureatka nagród:
1994 – Nagroda Ministra Kultury
i Sztuki w konkursie na najlepszy
dyplom Wyższych Szkół Plastycznych w Polsce; 1994 – stypendium
Prezydenta Miasta Poznania dla
Młodych Twórców; 1994 – Grand
Prix im. G. Boudaille’a na 8 Międzynarodowym Biennale dla Młodych
Twórców, Breda, Holandia; 2013 –
Stypendium Funduszu Popierania
Twórczości im. A. Szczypiorskiego
przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS, Warszawa.
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Małgorzata
Łodygowska
New romantic

2018

akryl, płótno, 70 × 80 cm,
sygn. p.d.: M.Ł.018
Absolwentka PLP, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Została wyróżniona za prace z dziedziny malarstwa
i fotografii. Realizuje się także w projektowaniu graficznym. Żyje i tworzy w głuszy
ziemi płockiej.
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Ewa Matyja
3310

2017

akryl, węgiel, tusz, pastele, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Ur. w 1985 r. Debiutująca artystka obecnie mieszkająca w Poznaniu i Nowym Jorku. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła w wieku
dziecięcym, a zawodowo poświęciła się malarstwu pod koniec 2016
roku. Jest samoukiem, tworzy intuicyjnie, eksperymentując z nowymi
technikami, tworzy obrazy abstrakcyjne. Jej proces kreatywny polega

na łączeniu ekspresywnych form i mocnych konceptów, które w rezultacie odzwierciedlają emocje i chaos towarzyszący nam wszystkim
w życiu codziennym. Jej głównym źródłem inspiracji są wieloletnie
podróże, gdzie poznawanie różnorodnych kultur widać w poszczególnych kolekcjach przez nią tworzonych.
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Monika
Sawionek
Człowiek
i wszechświat

2018

olej, płótno, 100 × 100 cm,
sygn. l.d.: MSawionek 2018r
Urodzona w Częstochowie. Studia
na krakowskiej ASP na kierunku
Malarstwo w pracowni L. Misiaka.
Dyplom uzyskany w 2018 r. Osiągnięcia: 2009 – Stypendium Artystyczne Miasta Częstochowy; 2007
– I miejsce w konkursie na pracę
inspirowaną twórczością Tadeusza
Różewicza, Gliwice; 2006 – Wyróżnienie honorowe ASP Kraków
„Obraz Roku” dla pracy „Studium
martwej natury”; 2005 – Finał konkursu Obraz Roku; 1999 – I miejsce
w konkursie plastycznym „Śląskie
Chopinalia”, Katowice. Wystawy:
2018 – wystawa zbiorowa, WSB,
Bydgoszcz; 2010 – wystawa indywidualna, Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie; 2011- wystawa
zbiorowa, MGS, Częstochowa.
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Arkadiusz
Rafflewski
Krajobraz
z postaciami
2017/18
olej, akryl, płótno, 60 × 80 cm,
sygn. na odwrocie: Rafflewski,
2017/18
Absolwent gdańskiej ASP. Studia odbył w l. 1991–1996 oraz
2013–2014. Pracę dyplomową
obronił u prof. K. Gliszczyńskiego. Mieszka i tworzy w Sopocie.
Od 1996 r. pracuje w reklamie
jako grafik i web designer. Prace
artysty znajdują się w kolekcjach
prywatnych w Niemczech, USA
oraz w Polsce. Rysunki artysty
były prezentowane na wystawie
indywidualnej w Galerii Punkt
w Gdańsku. Brał także udział
w wystawach zbiorowych oraz
konkursach, m.in.: w Galerii Św.
Jacka u Gdańskich Dominikanów, 9 Triennale Grafiki Polskiej,
Muzeum Śląskim w Katowicach,
II Międzynarodowym Konkursie
Artystycznym „PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY”.
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Marta
Wideńska-Maj
Chwila dla
siebie 2018
akryl, płótno, 100 × 130 cm,
sygn. p.d.: MWM18’ oraz na
odwrocie
Ur. w 1989 r. w Lublinie. Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku malarstwo, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Ma
na swoim koncie cztery wystawy
indywidualne w Warszawie i Lublinie w miłych kawiarniach, na
których były prezentowane cykle
„Na granicy snu” oraz „W poszukiwaniu szczęścia”. Zajmuje się
malarstwem olejnym, akrylowym,
projektowaniem wzorów i malowaniem na ceramice. Tematyka jej
prac jest zróżnicowana, jednak najczęściej maluje obrazy ilustracyjne,
bajkowe, mające pobudzać do refleksji i wywoływać dobre emocje.
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Dariusz
Franciszek Różyc
Atelier z cyklu Nie tak
odległe... 2018
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.
Ur. w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału
Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukację zakończył obroną dyplomu
z projektowania graficznego w pracowni prof.
A. Desperaka (2005). Prywatnie i zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym,
projektuje dekoracje, uprawia fotografię. Inspiracje
znajduje w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów,
Symbolistów. Głównie jednak inspiruje się Naturą.
Jego obrazy to zazwyczaj cykle tworzące opowieści
z pogranicza fantastyki i grozy, których to nurtów
jest zwolennikiem. Wystawy zbiorowe: Apoteoza
Muzy, biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2014;
Spójność różnorodności, Galeria BroWart, Wrocław,
2016. Udział w konkursach plastycznych: Biennale,
Piotrków, 2015; Bielska Jesień, 2015; Trzy mosty,
2015; Fama, 2015; VII Triennale Martwej Natury
w Sieradzu, 2015; Konfrontacje Sztuki, Warszawa,
2016; Trzy mosty, 2016.
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Sabina
Maria
Grzyb
Wieczorne
połowy
2017
akryl, szlagmetal,
płótno, 50 × 60
cm, sygn. p.d.
Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwentka
Wydziału Malarstwa
i Rzeźby na ASP we
Wrocławiu. Dyplomowana Stylistka-Projektantka Ubioru. Zwyciężczyni
konkursów malarskich oraz konkursów dla młodych
projektantów. Autorka kilku wystaw
indywidualnych. Obrazy artystki znajdują się w kolekcjach
prywatnych w kraju
i za granicą.
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Emil Goś
Sikorka Bogatka

2017

akryl, olej, płótno, 30 × 20 cm, sygn. l.g.
Ur. w 1986 r. we Wrocławiu. Absolwent OSSP
we Wrocławiu (2005) i Wydziału Malarstwa
i Rzeźby na ASP im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu (2010). W 2011 r. rozpoczął współpracę z Gdańską Szkołą Muralu i artystą Rafałem
Roskowińskim przy tworzeniu murali. W malarstwie interesuje go światłocień - subtelna gra
między mrokiem a wydobywającym się z niego
oświetlonym detalem; budowanie klimatu obrazu za pomocą czerni i szarości. Fascynuje go
sposób, w jaki światło ożywia martwą materię.
Wybrane wystawy indywidualne: 2015 - Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów,
Szklarska Poręba; 2015 - Galeria Ypsos; 2014
- Galeria Krzywy Komin; 2013 - Galeria Eko Centrum; 2012 - Galeria Coffee Kalaczakra; 2008
- Galeria pod Psem, Wrocław; 2005 - Galeria
Pirania, Jarosław.
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Grzegorz Skrzypek
Matka jest tylko jedna

2017

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.
Ur. w Sosnowcu. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom z malarstwa
sztalugowego obronił w pracowni prof. W. Kunza, aneks z rysunku
w pracowni prof. S. Karpowicza. Członek ZPAP i dąbrowskiej grupy artystycznej „GOŁONÓG”. Nauczyciel rysunku i malarstwa w ZSP
w Dąbrowie Górniczej. Tworzy cykle pastelowych i olejnych martwych

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

2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: P.K.Mikulska2017
Ur. w 1973 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS
w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje się malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowaniem na
porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzym Starakiem i Anną
Woźniak-Starak. Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich
w konkursie na plakat pt. „Promocja zdrowia”. Członkini Towarzystwa

12

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

2018

olej, akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, kierunek Tkanina Artystyczna. Studiowała na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie,
gdzie obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni prof.
W. Wróblewskiego w 2013 r. Ma na swoim koncie udział w wysta-

wach m.in.: w Lublinie: 2013 – Podaj dalej, UMCS WA; No Budget
Show V, Dom Kolejarza, a także w Krakowie: 2012 – No Budget
Show IV, MOCAK.
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Zuzanna Zu
Jankowska
Wietnamski tygrys

2017

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. l.g.:
Zjankowska 2017 oraz na odwrocie
Ur. w 1991 r. w Warszawie. W 2016 r.
obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra
na ASP w Warszawie na wydziale Grafiki.
Zajmuje się grafiką warsztatową, komputerową oraz malarstwem. Obrazy charakteryzuje graficzno-rysunkowy realizm
z geometryczną oprawą. Prace mają często charakter humorystyczny, zawierają
zaskakujące metafory, przy wykorzystaniu
niekonwencjonalnej symboliki, a także posiadają ładunek emocjonalny. Artystka brała
udział w wystawach grupowych: Kissprint,
Warszawa 2013 oraz 2016; MUZA – Magdalena Abakanowicz, Warszawa, 2015;
Wystawa pokonkursowa na Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia,
2016; Pokonkursowa wystawa finalistów
Artystycznej Nagrody Siemensa z Galerii
Salon Akademii, Warszawa, 2016; indywidualnych: Alternatywna Geometryczność,
Boska Praga, Warszawa, 2016, a także
w performance w Galerii Foksal w ramach
wystawy Jiri Skala, Bohdan Mrazek JABBERWOCKY (2016). W l. 2013–2015 współorganizowała festiwal artystyczny Art Fresh
Festival. W 2016 została finalistką Artystycznej Nagrody Siemensa.
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Małgorzata
Rukszan
Pogoda w paski –
Fly 2018
akryl, płótno, 80 × 90 cm,
sygn. p.d.: M. Rukszan
oraz na odwrocie
Ur. w 1986 r. Tematem prac artystki – pełnych koloru i światła – są
ludzie, architektura oraz baśniowy
świat odwołujący się do wyobraźni. Uprawia malarstwo akrylowe
i olejne, zajmuje się fotografią oraz
grafiką komputerową. JeJ prace
znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą.
Współpracuje z galeriami. Ważniejsze konkursy i wystawy: 2014
– I miejsce w konkursie „Pick Your
Art – najlepsze portfolio” – Pickarter – Art, Design&Fashion – Virtual
gallery; 2015 r. – Udział w „III Piotrkowskie Biennale Sztuki” – wystawa główna; 2015 r. – I miejsce
w konkursie „11/11 – Wolność,
kochasz i rozumiesz?”, w kategorii grafika – CK Agora Wrocław .
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Marcin Błach
Japanese flavour

2017

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent malarstwa w Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu
Dolnym. Dyplom w 2012 pod kierunkiem dr hab. Mariusza Drzewińskiego. Studia drugiego stopnia na Wydziale Artystycznym UMCS
w Lublinie. W 2014 uzyskał tytuł magistra sztuki w pracowni dr hab.

Wiesława Procia. Zajmuje się głównie malarstwem. Tworzy obrazy na
płótnie oraz w przestrzeni miejskiej. Od wielu lat interesuje się szeroko
rozumianym street artem.
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Marcin Krawczuk
Loneliness

2018

akryl, płyta pilśniowa, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Krawczuk
Ur. w 1968 r. w Krakowie. Studia na ASP w Pradze. Dyplom
w 1994 w pracowni prof. Frantiska Hodonskieho. Udział
w wystawach zbiorowych, m.in.: „Supermarket Sztuki” DAP
Warszawa; Inspiring Humanity – Art Festival Edynburg; Homo
Quadratus Ostroviensis – BWA Sandomierz; „Polish Young Artists” – Catania. Wystawy indywidualne: Euroart Gallery Londyn,
Burgh House Gallery Londyn, BWA Słupsk.
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Piotr Betlej
Ptaki

2018

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Należy do Maison des Artistes
we Francji. Reprezentowany przez Emart Gallery
w Nowym Jorku. Należy do trzech grup artystycznych: Buissonances (Francja), The Emotionalists
(USA), Plaja (Polska). Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju
i za granicą. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Nagrody: 2013 – nagroda Miasta Asnieres sur Seine za malarstwo na IV Biennale „D’ArtsurScene”
(Francja); 2012 – nagroda „G.N.Finez Planard”
Salon Artystyczny Art Capital Grand Palaise (Paryż,
Francja); III nagroda w kat. Praca na papierze,
Salon Artystyczny Bois Colombes (Francja); 2011
– Brązowy Medal w kat. Malarstwo, Salon Artystyczny Art Capital Grand Palaise (Paryż, Francja);
2010 – I nagroda w kat. Malarstwo, Salon Artystyczny Bois Colombes (Francja); 2009 – nagroda
w kat. Oryginalność tematu, Salon Artystyczny
„D’Art sur Scene”, Asnieres sur Seine (Francja);
1998 – nagroda Burmistrza Miasta Jasła za działalność kulturalną
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Aleksandra Młynarczyk-Gemza
Coffee, cigarettes & he

2015

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Ukończyła LP w Bielsku Białej w klasie o profilu Reklama Wizualna.
Obecnie studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Malarstwa. Od 5 lat zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. W malarstwie interesuje ją postać człowieka, jego refleksje, stany

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

2018

olej, płótno, 2 × 38 × 46 cm, sygn. p.d.
Artysta tworzy kompozycje bazujące na świecie w najmniejszej skali,
jego molekularnej budowie oraz biologicznej budowie materii. Są to
interpretacje gdzie artysta w sposób indywidualny posługuje się se-

kwencjami struktur, fakturą, nieregularnymi oraz regularnymi formami,
zachowując przy tym malarski charakter kompozycji abstrakcyjnych.
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Łukasz
Breitenbach
Fikus z pomidorami

2018

olej, płótno, 81 × 65 cm,
sygn. na odwrocie
Ur. w 1988 r. W 2007 r. ukończył PLSP im.
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, a następnie studia na kierunku malarstwo w pracowni kolorystycznej prof. Mieczysława Ziomka na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2012/2013.
Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem,
fotografią oraz grafiką. Brał udział w wielu
plenerach oraz wystawach o charakterze
międzynarodowym – w Polsce, na Ukrainie,
Litwie, Łotwie. Obrazy artysty znajdują się
w prywatnych kolekcjach.
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Sylwia Lis-Persona
Humory I

2017

technika mieszana, płótno, 70 × 60, sygn. p.g. oraz na odwrocie
Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. A. Styki. Studia podyplomowe ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. A. Bednarczyka w latach
2013–2015. Aneks w IV Pracowni Interdyscyplinarnej pod kierunkiem
prof. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej. Podwójne wyróżnienie Rady
Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Twórczość w dziedzinie malarstwa oraz unikatowego papieru ręcznie czerpanego. Współtwórca

grupy MINTSquad oraz krakowskiej Grupy X, członek ZPAP. W swoim
dorobku twórczym posiada kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych, min. udział w 15 Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi. Finalistka 11 Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej w Łodzi.
Finalistka konkursu oraz udział w wystawie „ NanoArt” w Galerii Roi
Doré w Paryżu. Mieszka i tworzy w Turce pod Lublinem.
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Michał Mroczka
Kontenerowiec

2018

technika własna, płótno, 100 × 150 cm, sygn. p.d.: MROCZKA | KONTENEROWIEC | 2018 oraz na odwrocie
W 2009 r. uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Artystycznym
UMCS w Lublinie. Od 2007 r. współtworzy międzynarodową grupę
artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. W 2010 r. był współzałożycielem autonomicznej lubelskiej galerii Kamienica Cudów. Należy
do Stowarzyszenia Pracownia Otwarta w Lublinie. Jest współtwórcą
makiety śródmieścia przedwojennej Warszawy w Teatrze Kamienica.
Laureat Złotego Liścia Retro – Nagrody Specjalnej Ministra Kultury

20

i Dziedzictwa Narodowego za propagowanie okresu 20lecia międzywojennego. Finalista Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch
w 2015 r. Finalista konkursu Konfrontacje Sztuki 2016 Mazowieckiego Instytutu Kultury. Półfinalista Atre Laguna 2016 w Wenecji.
Uczestnik wielu plenerów, kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i kilku
indywidualnych.
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Marcin Kuptel
Port 0868/17

2017

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. l.d.: mk oraz na odwrocie
Absolwent ASP w Gdańsku, kierunek architektura wnętrz, dyplom
uzyskany w roku 2002. Obecnie oprócz projektowania wnętrz zaj-

muje się malarstwem sztalugowym, tematyka obrazów to głównie
pejzaż.

21

27

Viola Bąbol
Muza w białej sukience –
Pożegnanie zimy 2018
akryl, płótno,120 × 100 cm,
sygn. p.d.: V.Bąbol oraz na odwrocie
Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. W 2013 r. obroniła dyplom
z malarstwa „757 Pokus”, za który uzyskała wyróżnienie Dziekana Wydziału Artystycznego. Artystka
zajmuje się malarstwem i ilustracją. Wizerunek kobiety jest główną tematyką prac. Muza w jej obrazach jest odzwierciedleniem marzeń sennych, jest
kobietą, z którą się utożsamia. Muzy łączą świat
wyobrażeń z rzeczywistością, przez co pojawiają
się elementy surrealistyczne. Artystka brała udział
w kilku wystawach m.in. wystawa prac pedagogów i studentów wydziału artystycznego UMCS
w Teatrze Małym w Galerii Obok w Tychach (2013);
Biennale Sztuk Plastycznych Łęczna (2014); Festiwal Sztuki ART INN w Galerii Labirynt Lublin(2015).
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Łukasz
Jankiewicz
Akt emocjonalny

2017

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił
w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu instalację
„Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na
pokazie „Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą.
Łukasz Jankiewicz inspiruje się impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach przez połączenie intensywnych barw. Brał udział w wielu wystawach w kraju
i za granicą, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie
w 2014 roku.
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Olga Pelipas
Wiosna

2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.: Pelipas
W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie,
następnie malarstwo monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk
Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miejsce w Triennale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywidualna:
„Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012.
Wystawy zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja
Ukrainy na Expo-2000, Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest

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

2018

olej, płótno, 60 × 100 cm,
sygn. d.
Ur. w 1966 r. we Wrocławiu.
Studiowała na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP
we Wrocławiu. Dyplom obroniła
z wyróżnieniem. Tworzy abstrakcyjne kompozycje inspirowane naturą, muzyką, pejzażem. Maluje
także martwe natury i portrety.
Posługuje się różnymi technikami,
m.in. akwarelą i mozaiką szklaną.
W swojej twórczości wykorzystuje
doświadczenia dotyczące materii
oraz struktury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to podstawowe
zagadnienia, którymi się zajmuje.
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Krystyna
Róż-Pasek
Dotyk

2017

olej, płótno, 70 × 50 cm,
sygn. p.d.: KJRP’17 oraz na odwrocie
Ur. w 1981 r. w Gorlicach, absolwentka Liceum
Sztuk Plastycznych w Tarnowie – profil tkactwo,
w 2001 r. ukończyła Studium Architektury w Krakowie. W latach 2004–2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale
Architektury Wnętrz. Studia zakończone pracą
dyplomową w Pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Aktualnie mieszka
i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Zajmuje
się różnymi dziedzinami sztuki między innymi
malarstwem, projektowaniem wnętrz oraz detali
wnętrzarskich, rysunkiem, jak również realizacją
nieograniczonej ilości działań artystycznych.
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Bartłomiej Kulpa
Adam i Ewa

2014–15

olej, płótno, 2 × 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1997 r. w Warszawie. Absolwent Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Obecnie student
II roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Uczęszcza do pracowni malarstwa prof. Stanisława Baja
i pracowni rysunku prof. Antoniego Starowieyskiego. Laureat wielu
konkursów plastycznych. Brał udział w kilkunastu wystawach zbio-

rowych i dwóch wystawach indywidualnych. Laureat 3. Nagrody
XXIII Ogólnopolskiego pleneru rysunkowo-malarskiego im. Krystyny
Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów
plastycznych (Kazimierz Biskupi 2015). W 2017 r. otrzymał Nagrodę
Grzegorza Kowalika przyznaną przez Radę Wydziału Malarstwa ASP.
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Igor
Mościcki
Oxygen

2017

olej, płótno, 60 × 73 cm,
sygn. p.d.: Mościcki J 17
oraz na odwrocie
W Rosji, skąd pochodzi,
ukończył z wyróżnieniem
5-letnie Liceum Plastyczne dla dzieci i młodzieży
im. W.E. Tatlina, również
z wyróżnieniem ukończył
zasadnicze 5-letnie studia
w Technikum Sztuk Pięknych
im. K.A. Sawickiego. Będąc
na ostatnim roku, pracował
jako nauczyciel plastyki. Następny etap to Akademia
Sztuk Pięknych im. I. Glazunowa w Moskwie na kierunku malarstwo... a jednak
z sześcioletnich studiów
zrezygnował i przeniósł się
do kraju przodków, czyli
do Polski. Obecnie mieszka
i pracuje w Poznaniu.
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Teresa
Kazimierczak
Szopka

2018

akryl, płótno, 120 × 80 cm,
sygn. na odwrocie
Ur. w 1988 r. Studiuje Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Malarstwa
krakowskiej ASP, w pracowni prof. Adama Brinckena oraz w pracowni rysunku prof. Rafała Borcza.
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Magdalena
Kurek
Koniunkcja piękna – Cinque
Terre 2018
olej, płótno, 90 × 90 cm,
sygn. p.d.: M.Kurek oraz na odwrocie
Absolwentka Liceum Plastycznego w Katowicach,
ASP we Wrocławiu, dyplom w 2005 roku z malarstwa inspirowany wykopaliskami archeologicznymi we Francji. Aneks z grafiki warsztatowej
i multimediów oraz Podyplomowej Scenografii na
ASP w Krakowie. Dyplom u prof. A. Witkowskiego
i prof. M. Komorowskiej w 2012 roku. Wystawy
indywidualne w Teatrze Współczesnym, Teatrze
Polskim we Wrocławiu i Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Udział w wielu wystawach zbiorowych,
malarstwa, scenografii. Współpracowała z K. Nazarem, M. Braunem. Scenograf, autorka projektów
„Barwne Fantazje” z młodzieżą oraz „Ze Sztuką na
Ty”. Współpraca jako przewodnik po wrocławskich
muzeach. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w l. 2008 i 2012.
W pracach olejnych inspirację stanowi architektura,
morskie zatoczki i przystanie. Tematyka nawiązuje
do mitu Odyseusza, poszukiwania Arkadii: „Tworzę
obrazy emocjonalne, pełne światła wyrażające tęsknotę za miejscami idealnymi”.
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Piotr
Urbanek
Pani Forteca

2018

olej, płótno, 45 × 40 cm,
sygn. p.d.
Absolwent Wydziału Grafiki
krakowskiej ASP, który ukończył w 2001 r. broniąc dyplom
w pracowni wklęsłodruku prof.
S. Wejmana (cykl kolorowych
akwafort pt.: „Mitomania”
– parafrazy greckich mitów).
Obecnie doktoryzuje się w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach na kierunku malarstwo,
w pracowni prof. W. Łuczaja.
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych m.in.: „35 Przedwiośnie”
BWA Kielce, „Kapitał sztuki”
BWA Kielce, „Obraz między racjonalnością a ekspresją” – wystawa malarstwa profesorów
i doktorantów Instytutu Sztuk
Pięknych UJK Kielce w Rzeszowie. Wystawy indywidualne
artysty zorganizowała galeria
Baltable w Limerick (Irlandia),
galeria DruchStudio w Trenton
(USA) oraz BWA w Kielcach.
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Agnieszka Pawłowska
Na własnych zasadach

2018

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.
Graficzka, malarka, menedżer kultury, kuratorka. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Dyplom magistra sztuki w Pracowni
Grafiki Warsztatowej w 2008r. Malarstwo w pracowni prof. Jarosława
Kozłowskiego. Studia podyplomowe Marketing Kultury w Instytucie
Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Muzealnicze Studia Kuratorskie w Zakresie Prezentacji Sztuki Współczesnej, Instytut Historii
Sztuki Uniwersytet Jagielloński. Pomysłodawczyni i założycielka Klu-
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bogalerii FRAJDA w Kaliszu, Something SpecialDesign – ceramicznej
pracowni projektowej. Obecnie prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Autorka
wystaw indywidualnych i zbiorowych, projektów kuratorskich, m.in.
Szczytu Bohaterów w krakowskim Bunkrze Sztuki prezentujących
sztukę współczesną 30 najlepszych polskich artystów m.in. Zbigniewa Libery, Pawła Althamera, Wojtka Bąkowskiego, Olafa Brzeskiego,
Joanny Rajkowskiej i innych.
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Jolanta
Strzelczyk
Teleportacja

2017

olej, płótno, 110 × 100 cm, sygn.
na odwrocie: Jolanta Strzelczyk |
TELEPORTACJA, 2017
W l. 2007-2013 studia na wydziale
Malarstwa i Rzeźby na wrocławskiej
ASP. Dyplom obroniła w pracowni
prof. A. Klimczaka-Dobrzanieckiego
oraz prof. W. Kaniowskiego (Malarstwo Architektoniczne i Sztuka
w Przestrzeni Publicznej). 2015 – wyróżnienie w konkursie „Młody Wawrzyn”; 2013 – wyróżnienie w konkursie „Promocje”. Mieszka i tworzy we
Wrocławiu. Wystawy indywidualne:
2014 – „Dwa Światy”, Skwer, Warszawa; 2014 – Galeria Szalom, Kraków;
2014 – „W stronę światła”, Galeria
ImpArt, Wrocław; 2014 – „Zapomnienie”, Galeria 26, Polkowice; 2013 –
„Zapomnienie”, Galeria Na Zakręcie,
Wisznia Mała; 2013 – „Sentymentalny powrót do minionych lat”, BWA
Awangarda, Wrocław. Wystawy zbiorowe: 2015 – pokonkursowa wystawa „Młody Wawrzyn”, Hotel Sofitel,
Wrocław; 2015 – pokonkursowa wystawa „Piotrkowskie Biennale Sztuki
2015”, Piotrków Trybunalski; 2014
– Galeria Arttrakt, Wrocław; 2013 –
pokonkursowa wystawa „Promocje
2013”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013
– pokonkursowa wystawa „Nowoodkryta”, Galeria Dominikańska,
Wrocław; 2012 – pokonkursowa wystawa „Kreatywny Wrocław”, Galeria
Dominikańska, Wrocław; 2011 – poplenerowa wystawa, Lewin Brzeski.

39

Jacek
Cyganek
Kobieta nie
może być
sama 2017
tempera, płótno,
80 × 100 cm, sygn. l.d.:
Jacek Cyganek
W 1988 r. obronił dyplom
w pracowni prof. A. Starczewskiego na ASP w Łodzi.
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Joanna
Aninowska
Rajskie jabłko 2

2017

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na
odwrocie
Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa w Łodzi. Dyplom w 2013 roku
w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych
pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wawrzyniaka, aneks w Pracowni Malarstwa I Otwarta Księga prof. Andrzeja
Bartczaka.

41

Małgorzata Pabis
Party mix

2017

technika mieszana (masa strukturalna, farba lateksowa),
płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Małgorzata Pabis
Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, absolwentka ASP w Krakowie.
Dyplom, który obroniła w 2004 r. nagrodzony został medalem
rektora ASP. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz,
a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy
traktuje jako inspiracje do zaprojektowania pięknego wnętrza.
Wnętrze ma być tłem lub uzupełnieniem danego obrazu. Uważa, że piękno w sztuce nie jest pojęciem względnym.
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Aleksandra Iwańska
Różowe niebo nad polaną

2017

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Aleksandra Iwańska 2017
Ur. w 1979 r. we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta. Od 2005 r. pracuje jako projektant graficzny dla potrzeb komercyjnych i kultury. Praca grafika daje jej ogromną satysfakcję. Inspiracje do malarstwa czerpie ze świata „zewnętrznego” – mody,
biznesu i aktualnych trendów, jakie się w nich pojawiają. Wystawy
malarstwa: 2002 – Artyści miastu, BWA Awangarda, Wrocław; 2005

– Wystawa prac pedagogów i studentów Katedry Malarstwa Architektonicznego, Galeria Podwale 62a, Centrum Prasowe, Wrocław;
2016 – POLOWANIE na sztukę, Centrum handlowe RIVIERA, Gdynia.
Publikacje drukowane: Zuzanna Ciszewska, Aleksandra Iwańska – rośliny doniczkowe, Live&Travel, 3/2016.
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Karolina
Futyma
Pejzaż

2017

olej, płótno, 50 × 80 cm,
sygn. na odwrocie: KFutyma
2017
Ur. w 1990 roku w Giżycku. Absolwentka Wydziału Malarstwa
ASP w Gdańsku. W 2017 roku
obroniła dyplom w Pracowni
Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego. Aneks do dyplomu
powstał w Pracowni Malarstwa
Ściennego i Witrażu. Zajmuje
się malarstwem, fotografią, grafiką warsztatową, rysunkiem,
sztuką w przestrzeni publicznej
oraz rzeźbą. Uczestniczka licznych wystaw i plenerów.
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Magdalena Mosakowska
Przekładaniec

2018

akryl, płótno, 40 × 40 cm, sygn. na odwrocie
Studiowała na ASP w Warszawie na wydz. malarstwa
w latach1996–2001. Otrzymała wyróżnienie za dyplom zrealizowany w pracowni malarstwa prof. R. Ziemskiego i w pracowniach
aneksowych: Sztuka w przestrzeni publicznej pod kier. prof. M. Duchowskiego. Struktury wizualne, gdzie powstała instalacja p.t. „Katedra” w technice własnej pod kier. prof. J. Dyrzyńskiego. Otrzymała
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stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku.
W 2016 roku obroniła pracę doktorską Architektura obrazu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem prof. zw.
dr. hab. Wiesława Łuczaja. Uprawia malarstwo sztalugowe i instalacje.
Autorka 18 wystaw indywidualnych, uczestniczka ponad 40 wystaw
zbiorowych w tym kilku zagranicznych.
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Milena Brudkowska
Bez tytułu

2018

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1988 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS,
gdzie w 2015 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa Sztalugowego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym,

rysunkiem oraz instalacją. Motywem przewodnim jej prac są wizerunki
jej własnego obuwia, prywatnych przedmiotów oraz szersze ujęcie
postaci w postindustrialnym krajobrazie.
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Jakub Górski
Odkrycie II

2017

marmur biały i zielony, wys. 20,5 cm, szer. 12 cm,
gł. 9,5 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1989 r. w Przemyślu. Ukończył studia na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom magistra
sztuki uzyskał w pracowni rzeźby Dr hab. Józefa Jerzego Kierskiego w 2013 r. Brał udział w wystawach
zbiorowych oraz plenerach rzeźbiarskich (Plener rzeźby
w Nowem: 2011 r., 2012 r. , 2013 r.; Plener Rzeźby
w Pińczowie 2013 r.). Po ukończeniu studiów podjął
pracę w pracowni rzeźbiarskiej mgr. A. Weremczuka,
gdzie wykonywał monumentalne rzeźby sepulkralne
w kamieniu. Współpracuje z zakładami kamieniarskimi. Jest autorem rzeźb św. Piotra i Pawła przy kościele
w Kaszycach. Jego prace autorskie znajdują się w kolekcjach prywatnych. W swej pracy twórczej zajmuje
się formami figuratywnymi, uprawia rzeźbę kameralną,
monumentalną, portret.
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Maciej Niedźwiedź
Niebieski akt (wg
Matisse’a) 2017
akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie:
NIEDŹWIEDŹ 2017
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Malarz samouk, grafik
i pasjonat malarstwa. Uczestnik kilku wystaw zbiorowych
i plenerów w kraju i za granicą. W swojej sztuce skupia się
głównie na abstrakcyjnych reinterpretacjach wielkich dzieł
sztuki z różnych epok.
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Milionerboy
Poprawność
polityczna 2017
technika mieszana, płótno,
130 × 110 cm, sygn. na odwrocie
Samouk artystyczny. Absolwent Kulturoznawstwa na Warszawskim SWPS.
Instruktor kulturystyki. Brał udział w wernisażu „Hochsztaplerzy” w Pracowni
Wschodniej razem z Martyną Bałką, Karoliną Pietrzyk i Beatą Pofelską. Aktywny
artystycznie na ulicy.
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Anna Witek
Harmonia siłodajna

2017

olej, akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.
Osoba poszukująca, posiadająca wyobraźnię, zaciekawiona naturą ludzką, filozofią i religią, tolerancyjna, gotowa porzucić swoje z góry ustalone sądy,
aby badać nowe sposoby widzenia – nie zamyka
w samozadowoleniu swojego umysłu. „Maluję najczęściej kobiety, które odzwierciedlają emocje i doświadczenia z etapów mojego życia, dorastania na
własną rękę; podróżuję i analizuję prace oraz życie
artystów patrząc na oryginały. LUDZIE, szczególnie
kobiety – to one interesują mnie najbardziej. Traktuję
malarstwo jako rodzaj pamiętnika, utożsamiając się
z każdą pracą”.
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Tomasz Piskorski
Pięć kropli na płótnie

2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Architekt z zamiłowania, skończył Wydział Architektury Politechniki
Gdańskiej. Laureat wyróżnień i nagród na konkursach architektonicznych w Polsce i za granicą. Malarstwo i grafikę traktował jako hobby,
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podczas którego znika czas, a malowanie staje się czynną medytacją.
Po latach stopniowo wraca do malarstwa.
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Magdalena Król
Antrakt

2017

spray, akryl, sucha pastela, płótno, 2 × 180 × 100 cm sygn. p.d. oraz na odwrocie
Mieszka i maluje w Gdańsku. Jej obrazy skupiają się wokół tematu
emocji, ich wpływu na człowieka i możliwości transformacji w wartości malarskie. Ulegający nieustającej transformacji sposób wyrazu
pozostaje bliski gestowi streetartowemu – jest spontaniczny i pełen
ekspresji. Wystawa w Sztuce Wyboru była kolejnym etapem w cyklu
wystaw, który rozpoczął pokaz w Gdańskiej Kolonii Artystów, a zakończy ekspozycja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim (maj 2018 r.)
To, co nowe – objawia się w sposobie modelowania materii, w roz-

warstwionej strukturze malunków, która dominuje w najnowszej serii.
Oblicza postaci zyskały tym samym na dwuznaczności, ich pozorny
spokój otwiera pole do osobistych odczytań. Surowy rysunek równoważą sugestywne plamy farby, które wytwarzają wokół płócien
sensualną atmosferę. Duże formaty płócien wraz z wizerunkami, które
zapełniają znaczną część pola obrazowego wywołują poczucie bliskości i intymnego spotkania. Uchwycony moment materializacji przedstawień sprawia, że twarze ukazane zostają w kruchości swego istnienia.
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Andrzej
Fronczak
Szary dzień

2017

technika własna, płótno,
70 × 100 cm,
sygn. p.d.: A Fronczak 17
Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków. Uprawia malarstwo
sztalugowe i rysunek. Brał
udział w 39 wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie,
Toruniu, Koszalinie, Słupsku,
Bydgoszczy, Włocławku, Ciechocinku, Paryżu, Detroit, Chicago, a także w około 90 wystawach zbiorowych w Polsce i za
granicą (Dania, Czechy, Niemcy,
Włochy, Holandia, Serbia, Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 50 konkursów
o charakterze ogólnopolskim,
regionalnym, jak również międzynarodowym. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia, a jego prace znajdują się
w kolekcjach prywatnych oraz
w instytucjach państwowych
i muzealnych.

53

Łukasz Jacek
Przedmieścia 2

2017

olej, płótno, 90 × 145 cm,
sygn. p.d.: Łukasz Jacek 2017
Ur. w 1978 r. w Krakowie. Absolwent
krakowskiej ASP. Dyplom obronił w 2012
roku w pracowni malarstwa sztalugowego prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej, aneks
w pracowni malarstwa ściennego prof.
R. Łaciaka. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w Teatrze Stu, w klubie Kazimierz, w pubie Wręga, w galerii M. klubu
Kuźnia oraz w galerii Zajazd Dworku Białoprądnickiego. W Krakowie znajdują się
również jego realizacje ścienne. Współpracuje z kilkoma galeriami, uczestniczył
w Sztukobraniu, w Nowohuckim Festiwalu Sztuki oraz w licznych Aukcjach
Młodej Sztuki (Sopocki Dom Aukcyjny,
Next, Desa). Jego obraz „Miasto 3” został wysoko wylicytowany na czwartej
Aukcji Sztuki XXI wieku Sopockiego
Domu Aukcyjnego, co stanowiło udany
debiut na tego typu aukcjach. Obecnie
zajmuje się malarstwem przedstawiającym, głównie pejzażem miejskim oraz
abstrakcją.
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Arkadiusz Mężyński
Świętojańska

2018

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: MĘŻYŃSKI
Mieszka i tworzy w Warszawie. Zafascynowany przestrzeniami miejskimi i próbujący uchwycić ich magiczną atmosferę. Największy wpływ
na jego twórczość wywarły: impresjonizm jako ujęcie chwili, renesans
w swojej grze świateł i cieni, a także hiperrealizm w sferze przedstawianych tematów. Artysta jest przede wszystkim obserwatorem
życia codziennego. Tematem jego obrazów są głównie przestrzenie

miejskie, z których stara się wydobyć piękno za pomocą kilku detali
oraz uchwyconej w danej chwili atmosfery. Określany jako współczesny impresjonista, który poprzez stosowanie rozedrganych barw
oraz grę światła i cienia podkreśla dynamizm, spokój lub tajemniczość
przedstawianych miejsc.
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Witold
Abako
N.D. 2

2016

akryl, płótno, 34 × 41,5 cm,
sygn. l.d.: ABAKO’16 oraz
odwrocie
Ur. w 1958 r. w Łodzi. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W 1984 roku uzyskał dyplom w pracowni prof.
Leszka Wajdy; brata Andrzeja.
Zaliczany bywał do nurtu „młodych dzikich”, z czym nie do
końca się zgadzał. Sam o sobie
mówi: „konserwatywny anarchista ”. Wystawia rzadko. Jego
prace znajdują się w prywatnych
i instytucjonalnych kolekcjach
w Polsce, Niemczech, Stanach
Zjednoczonych, Holandii, Danii, Austrii, Japonii oraz (trudno powiedzieć, gdzie jeszcze).
Od 14 lipca 2017 roku nazywa
się Witold Aureliusz Rakowski.
Dotychczasowe Abako, stanowi
jego pseudonim artystyczny.
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Agnieszka
Olech
Scherzo b-moll
z op. 31 2018
akryl, płótno, 90 × 100 cm,
sygn. na odwrocie
W 2002 r. ukończyła studia
na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej, uzyskując jednocześnie dyplom
RIBA Part II (Royal Institute of
British Architects). W 2016 r.
ukończyła studia na Wydziale
Malarstwa ASP w Krakowie
w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Kilkukrotnie
wyróżniana przez Radę Wydziału Malarstwa ASP oraz
przez Fundację 4 Style wspierającą promocję młodych
twórców. Porusza tematy
związane z figuracją i pejzażem traktowanymi jako formy
abstrakcyjne. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią
i projektowaniem. Wybrane
wystawy zbiorowe: 2017 –
„Wspólne pole”, Forum przestrzenie, Kraków; Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Konduktorownia, Częstochowa; 2016 – Wojewódzka
Biblioteka Publiczna, Kraków;
Muzeum PRL, Kraków; 2015
– Galeria Centrum B, Kraków;
Nowohuckie Centrum Kultury,
Kraków; 2014 – Wojewódzka
Biblioteka Publiczna, Kraków.
Wystawy indywidualne: 2017
– „Moje przestrzenie”, Galeria
of-art, Częstochowa.
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Dilan Abdulla
37/16/94

2016

akryl, spray, olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. i opisany na odwrocie
Malarz i historyk sztuki. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacją sztuk użytkowych (snycerstwo). Edukację
kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie po 5 latach nauki
uzyskał tytuł magistra historii sztuki. Przez cały okres studiów tworzył
i doskonalił swoje umiejętności malarskie. Do dziś realizuje kilka serii
abstrakcyjnych: „Zepsute malarstwo”, „Formy barwne” i „Pętle” oraz
zrealizował cykl „MATA” składający się z 21 wielkoformatowych obrazów. Konkursy: 2016 – II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona
Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2015 – 42. Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień 2015”, BWA Bielsko-Biała; 2015 – „Młody Waw-

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

41

58

Jagoda
Dziewanowska
MANDALA
Psycho

2017

olej, akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d. monogramem
M18
Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, pracę dyplomową obroniła z wyróżnieniem. Studiowała
grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ale przerwała studia, na rzecz realizowania swojej drogi artystycznej
samodzielnie. Wykonuje abstrakcyjne malarstwo sztalugowe,
tworzy syntetyczne rysunki, grafiki w intensywnych pobudzających barwach. Jej prace są geometrycznymi ekspresyjnymi
konstrukcjami. Wiele obrazów opiera na motywie buddyjskiej
mandali. Artystka interpretuje przestrzeń tworząc precyzyjne
dekoracyjne prace, optymistyczne kompozycje kolorów i kształtów. Jest kreatywną ambitną perfekcjonistką i rozwija się stale
podróżując i obserwując mistrzów. Inspiracją są dla niej prace
i artyści z różnych środowisk. Począwszy od klasycznych plakacistów i ilustratorów po współczesny design i rewolucje streetartu. Część pomysłów rodzi się również z obserwacji projektów
tatuażu, ilustracji. Maluje w swojej pracowni w Bydgoszczy.
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Anna Jarzymowska
Bez tytułu

2017

olej, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w Rybniku w 1988 r. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach pod kierunkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje się
malarstwem mało- i wielkoformatowym. Uczestniczka wielu wystaw

42

zbiorowych. W jej malarstwie kluczową rolę odgrywa podświadomość. Obraz powstaje jako odpowiedź na wewnętrzne impulsy i jest
czysto intuicyjnym zapisem.
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Filip Leoniak
Cień

2017

akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1995 r. w Krakowie. Student III roku malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Wystawy: 2016
– ŚLONSKI KAFKA, wystawa zbiorowa, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 2016 – „Współczesna transpozycja dzieł Konstantego Laszczki”,

wystawa pokonkursowa, Galeria Promocyjna ASP „Za Medyceuszem”,
Kraków; 2017 – Śląski Kafka, wystawa zbiorowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków. Konkursy: 2016 – „Współczesna transpozycja
dzieł Konstantego Laszczki”, ASP, Kraków.
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Michał
Janicki
Wijk Bij
Duurstede

2017

olej, płyta MDF, 40 × 48 cm,
sygn. p.d.: Michał Janicki oraz
na odwrocie
Ur. w 1985 r. w Płocku na starym mieście, tutaj mieszka i pracuje. W 2006 r. ukończył Płockie
Liceum Plastyczne. Maluje aktywnie od 2009 roku. Motywem
prac jest głównie pejzaż miejski, przestrzeń architektoniczna
oraz szczególnie miejsca związane z morzem. Świat, który nas
otacza – materialny, namacalny.
Skupia się na oddaniu atmosfery miejsca, które przedstawia
z nutą realizmu, przywiązując
dużą uwagę do naturalnych
barw oraz światła. Stara się cały
czas udoskonalać technikę oraz
rozwijać swoje umiejętności.
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Justyna Posiecz-Polkowska
Dom na wybrzeżu III

2016

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie
W 2005 r. ukończyła PLSP w Nałęczowie. Jest
absolwentką Wydziału Malarstwa gdańskiej ASP
z pracowni prof. M. Świeszewskiego, ze specjalizacją malarstwo ścienne i witraż w pracowni prof.
J. Zdybla. Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym. Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów plastycznych. Uczestniczyła w europejskich plenerach i festiwalach malarstwa
monumentalnego. Swoje prace prezentowała na
wystawach zbiorowych m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Stypendystka Ministra Kultury, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Fundacji
K.E. Lewkowskiego. Do najważniejszych realizacji
ściennych należą: mural na ulicy Ogarnej w Gdańsku, inspirowany tematyką Czasu (2016 ), mural
na ścianie fabryki farb Talens, Apeldorn , Holandia
(2015), mural nawiązujący do tradycji rzemiosła
z regionu Pogranicza, Chutor Gorajec (2014), mural na Galerii Krakowskiej, Kraków (2013), murale
w Kiszyniowie i Bukareszcie, realizowane w ramach
Gsm (2013), mural na Gdańskiej Zaspie poświęcony
70 rocznicy powstania Dywizjonu 303, sgraffito
i malarstwo na elewacji Teatru Witkacego w Zakopanem (2011).
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Matylda Polak
Muzeum Reina Sofia, Madryt

2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: Matylda Polak ’17
Ur. w 1995 r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończyła liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym i przez 6 lat uczyła się rysunku
i malarstwa pod okiem malarki i projektantki Janiny Wierusz-Kowalskiej. Choć malarstwo pozostaje jej największą pasją, to interesują ją
również inne dziedziny sztuki i projektowania – wybrała taki kierunek
studiów, który pozwala jej na rozwój na wielu różnych polach – jest

studentką Wydziału Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. Finalistka konkursu o Grand Prix Fundacji
im. Franciszki Eibisch 2017, wystawa: Warszawa, Galeria Katarzyny
Napiórkowskej; II miejsce w Międzynarodowym Triennale Rysunku
Studenckiego, Katowice 2017; Nagroda Wileńskiej ASP w konkursie
„Idea – Object 2016”.
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Zbigniew Strzelczyk
Kobieta w czerwonej sukience

2018

olej, płótno, 115 × 70 cm, sygn. l.g.: ZbiStrz 2018
Ur. w 1988 r. Absolwent ASP w Krakowie. Malarz, rzeźbiarz, konserwator
dzieł sztuki. 2017 – Indywidualna wystawa rzeźbiarska „Bez gracji, bez
wdzięku, bez powabu” w Pałacu Sztuki w Krakowie; 2017 – Stypendium
twórcze finansowane z budżetu MKiDN na 2017/II r.; 2017 – Medal TPSP
w Krakowie za pracę dyplomową; 2016 – dyplom na Wydziale KiRDS pod
kierunkiem prof. Ireneusza Płuski; 2015 – Drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie rzeźbiarskim „Xawery Dunikowski XX/XXI”; 2014 – Indywidualna wystawa rzeźbiarska „Kandelary Dewocyjne” w galerii „Cztery
Ściany” w Krakowie; 2008 – Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie
malarskim „Wariacje na temat twórczości Tadeusza Brzozowskiego”.
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TATAI
Desiderium

2018

olej, płótno, 73 × 93 cm,
sygn. p.d. oraz na odwrocie
Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie obroniła dyplom
z malarstwa w pracowni prof.
K. Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek
i fotografię. Malarstwo jest dla
niej podróżą, poszukiwaniem
i osobistą reakcją. Inspiruje się
głównie miejscami granicznymi
w kondycji człowieka, na styku
różnorodnych kultur, pomiędzy
realizmem i symbolizmem. Nie
utożsamia się z żadnym nurtem.
Bierze udział w wystawach pokonkursowych i indywidualnych
w kraju i za granicą.
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Joanna
Nalepa
Martwa
natura 2018
akryl, płótno,
70 × 70 cm, sygn. na
odwrocie: Nal’18
W 2008 r. obroniła
z wyróżnieniem dyplom
z malarstwa u prof.
Grażyny Borowik na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, a w 2010 r.
dyplom z wyróżnieniem
u prof. Romualda Oramusa. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Mieszka i pracuje w Krakowie.
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Marta
Kurczyńska
Hikari

2018

akryl, płótno, 73 × 54 cm, sygn. p.d. MK oraz na
odwrocie
Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem
PSP w Warszawie, broniąc dyplom z malarstwa
u Z. Nowosadzkiego. Absolwentka Historii Sztuki na
UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich
netsuke”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki
Orientu, obecnie Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych, m.in. na projekt biżuterii dla firmy Kruk.
Brała udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje” w warszawskiej galerii Kuluary/
Studio oraz wystawie „Love is in the air” w salonie
SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje z warszawskimi galeriami. Jej obrazy znajdują się
w wielu kolekcjach prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka postać, portret ciała i duszy, zakomponowane w odrealnionym, zgeometryzowanym tle
zdecydowanych barw. Natchnieniem pozostaje także
estetyka i sztuka japońska.
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Magdalena Kępka
Spokój

2018

akryl, płótno, 60 × 80 cm,
sygn. l.d. oraz na odwrocie
Absolwentka ASP na Wydziale Malarstwa i AWF we
Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy. 15 wystaw indywidualnych (m.in. Galeria Małgosia we Wrocławiu,
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum
Miejskie w Rudzie Śląskiej, Galeria Sztuki Maja w Toruniu) oraz kilkanaście nagród w konkursach malarskich
(7 głównych). Jej prace wchodzą w skład prywatnych
kolekcji większości krajów Europy, jak również USA, Kanady, RPA, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji i fundacji. Ważniejsze nagrody: I nagroda w Konkursie Malarskim „Luis Fernandez Vergara”,
Viladecans, Hiszpania, 2010 i 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim Corrales de Buelna, 2009; I nagroda
w Konkursie Malarskim Castellar de la Frontera, 2009;
I nagroda w Konkursie Malarskim Fundacji Przyjaciół
Pszczół, Guadalajara, 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim „Rincones Santiago del Teide”, Teneryfa, 2008.
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Dariusz
Piekut
Bajkowa
Warszawa III

2018

akryl, płótno, 50 × 60 cm,
sygn. p.d.: Piekut D. 2018
oraz na odwrocie
W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom
z grafiki obronił w pracowni druku płaskiego prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się
rysunkiem i malarstwem. Prace
artysty znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz
w Muzeum w Lubaczowie, NCK
w Krakowie, Hrubieszowskim
Domu Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r. stypendysta
MKiS. Członek Stowarzyszenia
Artystycznego Matt Roberts
Arts w Londynie. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w Polsce,
Niemczech, Litwie, Włoszech,
Czechach, Słowacji, Ukrainie,
Australii i Tajlandii. W 2010 r.
laureat Certyfikatu Najwyższej
Jakości (Honorary Certificate of
the Highest Quality – Short List)
VII Międzynarodowego Biennale
Rysunku w Pilznie. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień za
twórczość w dziedzinie rysunku
i malarstwa w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
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Agnieszka
Figurska
Metropolie 57

2018

akryl, płótno,100 × 120 cm,
sygn. p.d.: Figurska
Ur. w 1971 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Studia ukończyła na
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W 1999 r. otrzymała dyplom
z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. W. Garbolińskiego
oraz w Pracowni Projektowania
Ubioru prof. A. Nawrota. Ukończyła również Policealne Studium
Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi, gdzie w 1992 r.
otrzymała dyplom w specjalności
modelatorstwo. Zajmuje się malarstwem, grafiką komputerową,
pracą projektową i ilustratorską.
Od blisko 8 lat wystawia swoje
prace na aukcjach w całej Polsce.
Brała udział w Drugim Niezależnym
Salonie Łódzkich Młodych Twórców
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa i Galerii Urzędu Miasta Łodzi
(2015). Jej dzieła można również
oglądać w internetowych galeriach,
w tym Saatchi Gallery.
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Olga
Gralewska
Dzieciństwo

2018

akryl, płótno, 50 × 70 cm,
sygn. p.d.: Olgi oraz na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa
ASP w Krakowie. Dyplom obroniła
w pracowni prof. A. Bednarczyka
w 2016 r.. Wielokrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa
ASP. Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Lublin
w 2007/2008 r. oraz stypendium
Rektora ASP w Krakowie dla najlepszych studentów w 2014/2015 r.
oraz w 2015/2016 r. W 2013 r. indywidualna wystawa „Dialog ze światem” w Galerii van Rij w Ćmielowie. W 2015r. indywidualne wystawy malarstwa – „Ping – pong
ze sztuką” w Galerii Floriańska 22
w Krakowie oraz „Olgi Gralewskiej
Retrospektywa” w CSW Solvay
w Krakowie. W 2017r. indywidualna wystawa „Maleri” w Galleri ved
Kirken w Aarhus w Danii. Udział
w wystawach zbiorowych w kraju:
w Lublinie (m.in. Galeria Malarstwa
Polskiego Muzeum Lubelskiego na
Zamku, Galeria „Po Schodach”),
Supraślu (Ogólnopolskie Biennale
Tkaniny Artystycznej w Supraślu),
Sopocie (SDA), Wrocławiu (DNA
Gallery), Warszawie (Desa Unicum), Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą, w Krakowie oraz za granicą: „Inspired by Aarhus exhibition”
(Lærdansk, Aarhus, Dania). Twórczość z zakresu malarstwa, grafiki,
tkaniny artystycznej. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Krakowie.
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Campio
Niewiasta

2018

olej, płótno, 100 × 73 cm, sygn. p.d.: Campio oraz na
odwrocie
Artysta wszechstronny. Interesuje się różnymi dziedzinami
twórczości artystycznej. Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się graffiti, fotografią oraz site-specific. W swoich pracach poszukuje ciekawych kontrastów, zarówno formalnych
jak i ideowych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych
oraz konkursach sztuki współczesnej.
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Dominik
Balcerzak
Kompozycja Umysłu

2018

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie
Dla artysty najważniejszym źródłem inspiracji jest synteza
kobiety z naturą.
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Karolina Gubała
Tęsknota

2016

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: Karolina Gubała
Ur. w 1991 r. w Tarnowskich Górach. Absolwentka Architektury
Wnętrz na PŚ w Gliwicach oraz OSSP w Zabrzu, którą ukończyła z tytułem plastyka – grafika. Zawodowo zajmuje się architekturą wnętrz
i projektowaniem. Spełnia się także w dziedzinie malarstwa i rysun-

ku, zdobywając szereg nagród, m.in. I miejsce w Międzynarodowym
Festiwalu Rysowania (2009). Prace artystki można było zobaczyć na
wystawie w Sławkowie (2011) oraz w MDK w Zabrzu (2007).
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Maciej Cieśla
Dziewczyna z turkusową chustą

2018

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.
Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo. W okresie
studiów rozwijał umiejętności w zakresie malarstwa abstrakcyjnego
oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która była tematem dyplomu. Po ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszukując rozwiązań artystycznych i technicznych, obejmujących także
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł wartości
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techniczne wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na malarstwo
surrealistyczne. W ostatnim czasie wyklarował swój charakterystyczny
styl, łącząc ze sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilustracyjne
z formami ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń
traktuje lekko, utrzymując kierunek gestu oraz zachowując warunki
poprawnego operowania kompozycją.
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Joanna Misztal
Koliber

2018

olej, akryl, płótno, 100 × 50 cm, sygn. p.d.
Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych odcieni

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

2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na
odwrocie
Ur. w 1981 r. w Elblągu. Pseudonim artystyczny – Woody Kraak. Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Dyplom
2012 r. w Pracowni Malarstwa prof. Wł.
Stelmaszczyka. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym.
Natchnienie czerpie ze sztuki ulicznej (street art), łącząc ze sobą malarstwo akrylowe,
olejne, spray i technikę szablonową. Jego
prace zdobią wnętrza prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za granicą. Wystawy zbiorowe: 2008 – Soczewka, wystawa poplenerowa, Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej,
ASP Łódź; 2009 – Czarno-białe, wystawa
studentów Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Edukacji Wizualnych,
Galeria Kobro, ASP Łódź; 2010 – Konkurs
im. Wł. Strzemińskiego - Sztuki Piękne dla
studentów ASP im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi, wystawa pokonkursowa, Galeria
Pomiędzy, Łódź; 2011 – Galeria Kapitańska,
Szczecin; 2012 – Wystawa Studentów i Absolwentów Pracowni Malarstwa prof. Wł.
Stelmaszczyka z Wydziału Edukacji Wizualnych ASP w Łodzi, Lutnia, Łódź.
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Barbara
Szwedowska
Konstelacje

2018

technika mieszana, akryl, deska,
100 × 120 cm, sygn. p.d.: Barbara
Szwedowska ’18 oraz na odwrocie
Ur. w 1994 r. w Elblągu. Absolwentka wydziału Grafiki na gdańskiej ASP, zdobywczyni m.in. nagrody grand prix w ogólnopolskim konkursie plastycznym Pejzaż
pod powiekami, organizowanego przez
MHMG. Autorka litografii, grafik, ilustracji, kolaży i praca malarsko-rysunkowych.
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Dominik
Smolik
Afterimages
2018
akryl płótno,
95 × 95 cm, sygn.
na odwrocie
W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa PAT w Krakowie
pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego.
W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na
Politechnice Krakowskiej
z dziedziny Architektury,
Konserwacji i Aranżacji
Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył
w wielu krakowskich
wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze
w Rawennie w 2007 r.
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Robert
Stolarczyk
Tulipan

2011

technika mieszana, płótno,
70 × 100 cm, sygn. p.d.: R.S.
2011 oraz na odwrocie
Ur. w 1975 r. Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja na AWF
w Krakowie, od 2017 student
podyplomowych studiów na
łódzkiej ASP, kierunek malarstwo
i rysunek. Po latach pracy w korporacji poświęcił się artystycznym
pasjom. Przez kilka lat występował
na deskach Teatru 13 na Białołęce w Warszawie. W jego portfolio
znajdują się prace z zakresu malarstwa sztalugowego, plakatu
teatralnego, fotografii oraz filmu
i edycji wideo. Na koncie ma m.in.
wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Jerzego Stuhra za projekt
kartki okolicznościowej z okazji
10-lecia Teatru Polonia w Warszawie. Jego obrazy znajdują się
w kolekcjach prywatnych w Polsce
i Kanadzie.
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Witold
Domański
Poranek
targowego
dnia 2018
akryl, olej, płótno, 50 × 65 cm,
sygn. na odwrocie: Domański
Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP
w Łodzi w 1994 r. – grafika warsztatowa (aneks malarstwo).
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Ewa Grajnert-Hałupka
Habitus

2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm,
sygn. p.d.: EGH 2018 oraz na odwrocie
Efemeryczność materii oraz świadomość
niepowtarzalności zdarzeń, wzbudzają
w artystce potrzebę zatrzymania obrazu
i rodzących się doznań. Nieuchwytne i nietrwałe stany, rzeczy spotykane, mijane, czasem burzące porządek dnia przekładają się
na próbę zapisu tego, co ulotne. W procesie twórczym utrwala refleksje, zdziwienia
i dookreśla stany własnym językiem dialogu
z poznanym i zastanym. Wybrane wystawy:
2016 – OT CIĘCIE, Towarzyska Kafe, Bydgoszcz; 2016 – SYNTEZA SZTUK, Galeria
BWA, Bydgoszcz; 2015 – MAKRO I MIKRO
SKALA MIEJSCA, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Niemcy; 2015 – WOKÓŁ
NATURY, Galeria Zum Pass, Herzberg am
Harz, Niemcy; 2014 – UCZUCIE BRAKU JEST
JAK BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań;
2014 -PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz; 2014 – DRAW
& GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA,
Poznań; 2010 – GOLDEN BEE 9, Moscow
International Biennale of Graphic Design,
Central House of Artist, Moskwa, Rosja;
2010 – GESTY z cyklu preMedytacje, BWA,
Bielsko-Biała; 2010 – CZASEM BYWAM,
BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna
Galeria Na Polskiej, Poznań.
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Mateusz Rybka
Wyjście z portu

2018

technika mieszana, płótno, 100 × 81 cm, sygn. p.d.: MR 18. oraz na odwrocie
Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum
Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż
poszukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach,

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

2017

olej, płótno, 130 × 70 cm, sygn. i opisany na odwrocie: MATEUSZ | MALIBORSKI | „Muzeum CI” | 2017 | Mateusz Maliborski
Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP
w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego
(2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę
indywidualną w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie,
gdzie prezentowany był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe:
2017 – „LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie
Nielaba, Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery Katarzyna Napiorkowska, 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 Malar-
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stwa Młodych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica;
2015 – Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego
im. Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk;
2015 – Wystawa Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków;
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA,
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, Galeria
Promocyjna ASP, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 – 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.

85

Gossia Zielaskowska
Stripes Afterimage

2018

akryl, płótno, 2 × 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Dyplom Wydziału Malarstwa ASP w Poznaniu (2009). Stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008/2009). Laureatka
Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Zadra, Galeria Zadra, Warszawa (2008). Uczestniczka Międzynarodowych Targów Sztuki w Stambule, wystawa młodych polskich artystów „Horizon” (Turcja,
2012) oraz SCOPE Miami (USA, 2012). Znalazła się na 19. miejscu
w rankingu młodych polskich artystów Kompas Sztuki (2014). Uczestniczka wystaw zbiorowych, m.in.: II Międzynarodowego Konkursu
Malarskiego „Przestrzeń publiczna – Konteksty”, Centrum Kultury

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

2018

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: A.Kappa 2018r.
Absolwentka ASP im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu, którą ukończyła w 2000 r. Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkowskiej i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: 2014 – Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014
– Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA;
2014 i 2013 – Prix de Peinture de L’Ebouillanté, Paryż; 2014 – Mu-
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zeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO,
Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek
Książ, Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń
Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale
malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

Kazimierz Olpiński (1875 Lwów – 1936 tamże), Na targu, olej, płótno, 120 x 167 cm, sygn. l. d.: K.Olpiński

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
12 MA JA 2 0 18
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

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.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
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 wynosi 18%. 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 negocjacje 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 pochodzenia, 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. Przygotowując 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 ramie, 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 wytworzone 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 wynagrodzenia 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 zwycięzcę. 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.

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 informacjami 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 możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 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 telefonicznych, 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 aukcji, 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 przedstawioną 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 postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

500 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

Powyżej 20 000

2 000

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 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 obciążony 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 umożliwiające 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 wyspecjalizowaną 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.

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.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA 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 dopuszczenia 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 potwierdzający 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 licytacji”, 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 przypadku 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 dostarczone 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 odpowiedzialność 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 aukcjonera, 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 dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. 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 MasterCard, 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 kupującego. 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 zaakceptowaniem 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
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.

3) D
 la 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 klientów 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 Aukcyjny. 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 dopuszczonym 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 odpowiedzialności 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 zmianami 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, przebieg 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 wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
71 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI
Warszawa, 18 kwietnia 2018 r., środa, godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą 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) w
 yrażam 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) z ostałem 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

INDEKS ARTYSTÓW
Abako Witold------------------------------55

Jankiewicz Łukasz------------------------28

Olech Agnieszka---------------------------56
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