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Szanowni Państwo
Po ostatniej Aukcji Sztuki XXI wieku, która odbyła się na początku marca w Warszawie, wracamy do Galerii Modern w Sopocie, gdzie zapoczątkowane zostały licytacje z tej serii. Jeżeli od
dłuższego czasu śledzicie Państwo nasze katalogi to pierwsza
rzecz, która z pewnością rzuci się Państwu w oczy to bardzo
duża liczba artystów, którzy jeszcze nie pojawiali się w ofertach
Aukcji Sztuki XXI wieku. W niniejszym katalogu jest ich aż 28!
Wprowadzając taką zmianę przyświecał nam cel, by szerzej
zaprezentować ich twórczość i dać szansę na dalszy rozwój
artystyczny i rynkowy. Pomimo, iż w katalogu nie pojawi się
kilka wybijających się osób znanych Państwu z poprzednich
edycji, to jednak oferta wciąż utrzymuje bardzo wysoki poziom.
Wśród nowych twarzy z pewnością warto zwrócić szczególną
uwagę na Piotra Czajkowskiego (poz. 40), absolwenta łódzkiej
ASP, a obecnie wykładowcę na tejże uczelni. Artysta przekazał na aukcję jeden ze swoich najnowszych obrazów z cyklu
„Metro”, który realizuje od 2012 roku (jego fragment reprodukujemy na sąsiedniej stronie). Prace z tego zbioru to swoiste
poematy kompozycyjne, zbudowane na bazie liter, które u Czajkowskiego pełnią rolę nie tylko znaku fonetycznego, ale również wizualnego. Tym z Państwa, którym najbliższa jest sztuka
figuratywna cechująca się doskonałym warsztatem z pewnością
przypadnie do gustu obraz Michała Kaszewskiego (poz. 38).
Jest to pierwszy z obrazów artysty pochodzący z jego nowe serii
„Human”, w której artysta dotyka zagadnień ludzkiego istnienia, wartości życia i przemijania. Na sztuce figuralnej skupia się
również Piotr Starościc (poz. 9), absolwent ASP w Krakowie.
Jego malarskie poszukiwania skupione są na portrecie i podobnie jest w wypadku naszego aukcyjnego obrazu zatytułowanego „Madonna”. Poprzez tę pracę mamy wgląd w pewien
intymny wycinek życia artysty, gdyż na obrazie sportretowana
została jego matka. Tym samym Starościc podąża śladami dawnych mistrzów, którzy często portretowali swoich najbliższych.
W warstwie malarskiej obraz jest niezwykle dojrzały; malowany
odważnie, zamaszyście z widoczną wprawą. Nowi artyści na
11 Aukcji Sztuki XXI wieku to nie tylko malarze. Wartą uwagi
jest również rzeźba Magdaleny Karłowicz (poz. 20), która podobnie jak Kaszewski, w swojej sztuce skupia się na człowieku.
Brąz prezentowany na naszej aukcji pochodzi z cyklu „Między niebem a ziemią”. Artystka wydaje się nam przedstawiać
postać, która znajduje się w stanie pewnego „zawieszenia”
między życiem i śmiercią. Pytania jakie się nasuwa to czy na
pewno oddany został tu człowiek? Czy jedynie jego dusza,
której artystka nadała ludzką formę?
Niestety nie jesteśmy w stanie przybliżyć sylwetek wszystkich
twórców z niniejszej oferty aukcyjnej, dlatego serdecznie zachęcamy do samodzielnego zapoznania się całym katalogiem. Zapraszamy też serdecznie do osobistych odwiedzin naszej galerii
w Sopocie, gdzie z przyjemnością podzielimy się z Państwem
naszą wiedzą o prezentowanych artystach. Mamy nadzieję, że
w katalogu odnajdziecie coś dla siebie i spotkamy się na aukcji
12 maja. Życzymy Państwu samych owocnych licytacji!
Dilan Abdulla
Katarzyna Dąbrowska
Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern
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Marcin Mikołajczak
(ur. 1975)

Skok XII

2018

technika własna, olej, 80 × 80 cm, sygn. p.d.:
'M. MIKOŁAJCZAK' oraz opisany na odwrocie
Absolwent Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Inspiracji do
swojego malarstwa poszukuje w codziennym życiu, podróżach i ludziach. Główne motywy jakie można znaleźć na obrazach artysty, to
bawiące się dzieci, portrety i akty oraz kadry z podróży. Prace cechują
się zdecydowaną kolorystyką, wielowarstwowością i wyraźną fakturą.
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Kaja Solecka
(ur. 1974)

Atrament

2018

olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. l.d.: 'Kaya Solecka' oraz
opisany na odwrocie: 'Kaja Solecka, Atrament 2018'
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 1998. 1995–1998
– malarstwo w pracowni prof. Janusza Tarabuły. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią. Autorka wystaw indywidualnych, brała
udział w wystawach zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Brytanii,
Austrii, Niemczech, Francji, Maroku/m. in. VII Jesienny Salon Sztuki
Ostrowiec Świętokrzyski (2004); 'Into Europe' – New Art for New
Reality, The Bloxham Galleries, Londyn (2004); 'Valentine Show', The
Bloxham Galleries, Londyn (2005); III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto 2005; 'Art Forward' Enduring
Power of Paint, The Bloxham Galleries, Londyn; Chelsea Harbour
Design Center – „Focus 2006”, Londyn; IV Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2006); II Ogólnopolskie Biennale Miniatury Cyfrowej,
Płock; Sport w grafice – Gdynia 2009; 'Doors of Perception' – The
Annexhibition, Crinan (2014); Rynek Sztuki Młodych, NCK, Kraków
(2015); VII Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2015); 'Presence et
Tolerance', Musee Municipal, Agadir, Moroko (2016); Salon International de l'Academie Europeenne Des Arts-France, Paryż (2016),
Kobalt, Muzeum Miejskie w Żywcu (2017). Obrazy prezentowane
na Międzynarodowych Targach Sztuki – AAF International Art Fair
w Nowym Jorku (2007, 2008, 2010), Londynie (2007, 2008, 2010),
Amsterdamie (2008); 20/21 International Art Fair, The Royal College
of Art w Londynie (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Przed snem”, Galeria Wirydarz, Lublin

(...) Wystawa monotematyczna skupiona na postaci kobiety uzyskuje swoją dynamikę, oscylując
pomiędzy tym, co można zobaczyć, a tym co musi pozostać ukryte.
Świat zewnętrzny, otwierając i eksponując wewnętrzny świat przedstawionej postaci, staje się
monochromatycznym tłem, tym co niewidoczne. Jednocześnie jest odbity lub wręcz wyryty jak
skaryfikacja na skórze modelki, dzięki czemu kontury postaci stają się granicą pomiędzy światami, a w zależności od użytej optyki, widzimy płaską powierzchnię ciała lub głębię przestrzeni
wewnętrznej.
Przedstawienie modelki w tej jednolitej kolorystycznie przestrzeni wywołuje atmosferę bezczasowości, zawieszenia, stanu "przed snem". Przeniesiona w odmienną sferę postać istnieje we własnym, autonomicznym świecie. Zdaje się być ukryta pod dynamiczną, niespokojną tkanką malatury,
a równocześnie wyeksponowana wypełnia przestrzeń obrazu, wchodząc w relację z fakturowymi,
organicznymi strukturami. Pomarszczona powierzchnia farby przypominać może skórę, cielesną
powłokę, skrywającą pod sobą uśpione, zagadkowe motywy (...)
Joanna Krupińska-Trzebiatowska, „Przed snem”, katalog wystawy [fragm.], Galeria Wirydarz, Lublin 2018
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Wojciech Górski
(ur. 1958)

Ekploracja 5

2018

technika własna, płótno, 90 × 130 cm,
sygn. p.d.: 'GÓRSKI' oraz opisany na odwrocie
Absolwent ASP w Łodzi. Dyplom zrealizował na Wydziale Grafiki
i Malarstwa w 1988 r., w pracowni malarstwa prof. J. Narzyńskiego.
Uprawia malarstwo. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum
im. Aleksandra Puszkina w Moskwie (Rosja); Muzeum Narodowym
w Bratysławie (Słowacja); Muzeum Narodowym w Nachodzie (Czechy) oraz Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Autor
kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik szeregu wystaw
zbiorowych. Swoje prace prezentował m.in. w Chicago, Sztokholmie, Strasburgu, Nicei, Mardrycie, Bolonii, Lipsku, Warszawie i Łodzi.

(…) Obrazy Wojciecha Górskiego to hermeneutyczne rozprawy o czasie i przestrzeni. Ich twórca w niepojęty sposób miksuje rzeczywistości
tak odległe, jak chaos i przeznaczenie, by móc
na koniec tych zabiegów, w karkołomnej żonglerce materią, wyłuskać ukrytych w niej galaktycznych kreatorów, czy żeglujących przez sumujące się wymiary grawitacyjnych szamanów.
Ich dyskretną obecność zdradzić może nieoczekiwane zakrzywienie przestrzeni, czy opór farby
poddanej alchemicznym zabiegom malarskiego
warsztatu. W mikroskali faktur, na powierzchni
malowidła pojawiają na ułamki chwil refleksy
narodzin kosmosu, a eksplodujące bąble farb
starają się przypomnieć o nieskończonej pustce
atomu i paradoksalnym porządku względności
wszystkiego.
Treścią tego malarstwa jest osobliwa podróż
trwająca w przestrzeni o nieuchwytnej skali
i specyficznym, zahibernowanym czasie procesu tworzenia. To obrazy dalekie relacjom z wypraw sponsorowanych dla pochlebstw lajków,
czy medialnie przezroczystych ilustracji naukowych hipotez. Ich osobliwość rozpoczyna się już
w niemożności ustalenia czy to obrazy właśnie,
obrazy światów spotkanych we śnie, medytacji
czy narkotycznej deprawacji, czy to jednak nie
rzeczywistość sama w sobie, osobliwa skamielina tajemniczego eksperymentu. Jedyną i ostateczną prawdą jest piękno zatrzymane malarskim kunsztem.
Piękno potwierdzone precyzją formy i oczywistością warsztatu dowodzi tu, że malowidło
może być argumentem w dyskusji hipotez rzeczywistości.
Dr hab. Andrzej Chętko, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, 2017
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Maciej Rauch
(ur. 1988)

Lot

2008

olej, płótno, 100 × 140 cm, sygn. l.d.: 'M. Rauch'
Absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Jarosławiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, jest twórcą eksponatów, instalacji i videoclipów. Autor kilku wystaw indywidualnych
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2017 – „AlieNboy”, Galeria Żak, Gdańsk; 2017 – „AlieNboy
& AlieNboy show”, Sfinks700, Sopot; 2017 – Stypendium Marszałka
Województwa Pomorskiego dla twórcy kultury w 2017 roku; 2016
– „Alien Boy Show”, Libation, Sopot; 2016 – „Zwierze”, Galeria
Bardzo Biała, Warszawa; 2016 – "Wierzę w...", Galeria Bardzo Biała,
Warszawa; 2016 – „Hard Rock vs Romantic Boys”, Galeria Bardzo
Biała, Warszawa; 2016 – finalista w kategorii Malarstwo podczas
Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2014
– „Lunar Circus”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „It's not my story/
To nie moja Bajka”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk.

Maciej Rauch jest dla mnie pysznym przykładem
artysty, który jest jednocześnie samowystarczalnym, samonapędzającym się dziełem sztuki,
dbającym o najdrobniejszy szczegół przedstawienia, nie tylko na płótnach, ale też na sobie
samym, dzierżącym berło pełnej kontroli własnego wyglądu i ciała, oraz wyglądu dobranego
skrupulatnie otoczenia. Autokreacja jako samoinscenizacja, bycie przedmiotem i podmiotem
własnej sztuki. (...) Artysta odważnie zaklęty
sam przez siebie w stadium delikatnego młodzieńca stale kontroluje swój wizerunek, będąc
urokliwym zjawiskiem wprost z baśni i właściwie
całkiem naturalnym byłoby dla mnie jego widok
ogon w ogon z Mariko Mori – oboje w słynnych
kostiumach syren, w rozmedytowanym do różowości powietrzu. (...) Budzące emocje efektowne obrazy i ilustracje Raucha są tak gęste
i ornamentalne, jak dziewczyńskie sekrety pod
szybkami zakopane w ziemi i kiedy się im przyglądam nie mogę oprzeć się pokusie pytania,
czy są przestrzeniami konsekwentnie sztucznymi: czy są w życiu zanurzone, czy życie imitują.
Czy sam artysta jest uczestnikiem życia, czy tylko
jego pasażerem, w podrózy POMIĘDZY...
dr hab. Anna Królikiewicz
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Marcin Koleśnik
(ur. 1980)

Sztanga

2017

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Sztanga
2017 Marcin Koleśnik'
Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena w 2006 r. Po studiach
działalność w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech).
Po rozwiązaniu grupy działalność w projektach muzycznych z pogranicza free-jazzu i muzyki improwizowanej. W ostatnich latach
do działalności malarskiej dołączyła aktywność na polu komiksu,
ilustracji oraz praca w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu w szkole filmowej w Krakowie. Ostatnio wystawiane cykle prac:
„Bodygoals”, „Plamy na słońcu”, „Siódme poty”, „Zabawa w życie”.

W najszerszym ujęciu, tematem moich prac są próby jakie podejmują ludzie w celu stworzenia
prywatnego wizerunku na użytek publiczny. Mam tu na myśli istnienie za pośrednictwem Internetu.
Formy bycia osobą publiczną, taką która wykonuje zawód, bądź ma tzw. pozycję itp. są równie
stare jak formy współżycia społecznego w ogóle. Natomiast istnienie udokumentowanego wizerunku osoby prywatnej dostępnego powszechnie (za pośrednictwem zdjęć, filmów, obrazków czy
tekstów) to rzecz stosunkowo świeża, bo związana z rewolucją technologiczną ostatnich dwóch
dekad. Jest jeszcze nieustalona i przez to interesująca. Choć kultura obrazkowa obiecywała możliwości wypowiedzi bardziej bezpośredniej i intuicyjnej, to w rzeczywistości spycha użytkownika
w paradoksy każdej formy estetycznej. Ujawnia się przymus działania, „dziania się”, pozowania.
Stawanie się publiczne (jako że odbywa się w przestrzeni wizualnej) jest coraz częściej utożsamiane
z przemianą fizyczną. Świadomą, będącą aktem woli dokonywanym na oczach innych.
Marcin Koleśnik
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Andrzej Żygadło
(ur. 1988)

Portret nagrobny IV

2009

olej, płyta, 80 × 55 cm, opisany na odwrocie: 'PORTRET 4
|NAGROBNY |2009 |Andrzej Żygadło'
Absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu. W latach 2008–2014
studiował malarstwo w krakowskiej ASP. Dyplom zrealizowany w pracowni prof. Leszka Misiaka obronił w 2014 r. Obecnie student roku
dyplomowego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Jego pola twórczości to malarstwo, rysunek, grafika i fotografia.
Zajmuje się również dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki oraz ikonografią zabytków Podkarpacia. Stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim
2011/12, oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/14. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych
i indywidualnych. Jego prace można było ostatnio zobaczyć m.in.
podczas wystawy „NO PROBLEM” zorganizowanej w galerii Potencja
(2017), „Leszek Misiak i uczniowie” w galerii Centrum Nowohuckiego Centrum Kultury (2017) oraz na wystawie „Występy gościnne”
w Otwartej Pracowni (2018). Twórczość Żygadły była wielokrotnie
tematem opracowań publikowanych (również w językach obcych)
m. in. w takich pismach jak „MODUS prace z historii sztuki”, „Wiadomości ASP”, „Rocznik Ruskiej Bursy” czy „Besida”. Jego prace
znajdują się m.in. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku,
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, a także
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Wybrane wystawy
indywidualne: 2017 – „Archiwum w sztuce, sztuka w archiwum”,
Archiwum Państwowe w Przemyślu; 2017 – „Zapis”, Desa Unicum,
Warszawa; 2015 – „D.O.M.”, Galeria Klubu Adwokatów, Kraków;
2014 – „D.O.M.”, Art. Agenda Nova, Kraków; 2014 – „Chram”,
Art Agenda Nova, Kraków; 2012 – „Bez widoku”, Galeria Klubu
Dziennikarzy, Kraków.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Zapis”, Desa Unicum, Warszawa
2015 – wystawa indywidualna „D.O.M.”, Galeria Klubu Adwokatów, Kraków
2014 – wystawa indywidualna „D.O.M.”, Art. Agenda Nova, Kraków

„Portret nagrobny IV” jest częścią cyklu składającego się z czterech prac o tym samym tytule, zróżnicowanym jedynie numeracją. Cykl zainspirowany został owalnymi porcelanowymi fotografiami,
zamieszczonymi na nagrobkach z końca XIX i początku XX wieku. W zamyśle twórcy było wykonanie
kilkunastu portretów inspirowanych oryginałami o różnym stopniu destrukcji, zebranymi na różnych
cmentarzach Polski południowo-wschodniej. Zrealizowano cztery obrazy (przypadkowo wszystkie
powstały w oparciu o fotografie znajdujące się na starym cmentarzu w Tarnowie). Każdy z portretów
został namalowany przy zastosowaniu indywidualnie dopasowanej techniki malarskiej, mającej w
sugestywny i oryginalny sposób obrazować stopień destrukcji zdjęć znajdujących się na nagrobkach.
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Ziemowit Fincek
(ur. 1988)

Zaduszki

2014

olej, płótno, 138 × 110 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu na specjalizacji Renowacja
Elementów Architektury. W 2014 roku obronił dyplom magisterski
na Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. W 2011 i 2012 Stypendysta na Wydziale Malarstwa
Accademia di Belle Arti di Venezia (Włochy). Wybrane wystawy
i osiągnięcia: 2016 – debiut na 22 miejscu w rankingu " Kompas
Sztuki" (Polscy artyści wizualni do 35 roku życia) ocenianym przez
Polskie prywatne i publiczne galerie i instytucje sztuki: 2016 –,, Świętej Pamięci w Kosmosie", wystawa indywidualna, Mia Art Gallery,
Wrocław; 2016 –,, Trup", wystawa indywidualna, BWA Sandomierz;
2016 –,, Krew-Werk", wystawa zbiorowa, Galeria Fundacji Foksal,
Warszawa; 2016 – „Veto”, wystawa indywidualna, Galeria Centralne Oko, Poznań; 2015 –„Nieznane światy”, wystawa indywidualna,
Pragaleria, Warszawa; 2015 – „Selfie”, wystawa indywidualna, Galeria Wejście/Wyjście, Kalisz; 2015 – „Botanica”, wystawa indywidualna, Galerie L’Entrepot, Monako; 2015 – „Polonia”, wystawa
indywidualna, Mia Art Gallery, Wrocław; 2015 – „Pomiędzy potylicą
a oczodołami”, wystawa indywidualna, Ckis, Kalisz; 2014 – finalista konkursu na Najlepszy Dyplom ASP Polski, Wielka Zbrojownia,
Gdańsk; 2013 – „5”, wystawa zbiorowa, Mia Art Gallery, Wrocław;
2012 – „Schron atomowy”, wystawa zbiorowa, Galeria Bezdomna,
Kalisz; 2012 – „Młode Umysły Sztuki”, Art Hotel, Wrocław; 2011 –
„New International Group Exhibition”, Camden Art Gallery, Londyn;
2011 – Europejski kongres kultury "House of Change", Wrocław;
2011 – "Rzeczywistość Poruszona", wystawa indywidualna, Galeria
Accademia Nova, Wrocław.
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Michał Żesławski
(ur. 1987)

(MY) SPACE

2014

akryl, kolaż, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: '-MISHACOLLAGE'2014'
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale
Ceramiki i Szkła. Dyplom z zakresu szkła artystycznego i użytkowego zrealizował w 2012 r. w pracowni prof. Małgorzaty Dajewskiej,
wzbogacony o aneks z grafiki warsztatowej, pracowni serigrafii
prof. Christophera Nowickiego. W roku 2010–2011 w ramach stypendium zagranicznego studiował na Bezalel Academy od Arts and
Design w Jerozolimie, na Wydziale Ceramiki i Szkła, oraz Laboratorium Performance Adiny Bar- On. Laureat w konkursach projektowych jak Bombay Sapphire Design Glass Competition czy artystycznych (Kreatywny Wrocław). Prezentował prace na wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Zajmuję się malarstwem, kolażem,
sztuka szkła i ceramiki, designem. Prowadzący pracownię rzeźby przy
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa autorskiej biżuterii ze szkła, Foyer – Institute of Design, Kielce;
2015 – „Szklany kolorowy świat”, zbiorowa wystawa sztuki witrażu,
DOK, Dzierżoniów; 2014 – „Glass made in Wroclaw”, Glasmuseum
Alter Hof Herding, Coesfeld; 2014 – „Obrazy szkłem malowane”,
zbiorowa wystawa sztuki witrażu, Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno; 2013 – „Metody”, zbiorowa wystawa szkła artystycznego, Medium Gallery, Bratysława; 2012 „European glass festiwal – szklana
witryna”, Militaria, Wrocław; 2012 – Stanislav Libensky Award 2012
Exhibition of World glass, St.George’s Convent at Prague Castle, Praga; 2012 – „Koniec kariery w kolorze „Giallo”, wystawa Dyplomowa
BWA Awangarda, Wrocław; 2012 – „Noc z dizajnem”, indywidualna wystawa malarstwa, Przystanek Inspiracja, Domar, Wrocław;
2011 – „Dzień Światła – Światło zaklęte w szkle” zbiorowa wystawa
szkła artystycznego, ALA, Wrocław; 2011 – „Podwodny Wrocław
Festiwal Fragile”, zbiorowa wystawa szkła artystycznego, Browar
mieszczański, Wrocław; 2011 – „Białe zeszyty”, performance with
glass, Barbur Gallery, Jerozolima; 2009 – „Lubimy szkło”, zbiorowa
wystawa szkła artystycznego, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych,
Wrocław; 2007 – „Ty i ja i wszyscy, których znamy”, indywidualna
wystawa malarstwa, Pasja Cafe, Kielce.

18–19
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Piotr Starościc
(ur. 1992)

Madonna

2018

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Starościc
2018'
Absolwent Liceum Plastycznego w Zamościu i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i grafiką o tematyce figuratywnej. Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2012.
Laureat stypendium fundacji SapareAuso za rok 2016. Uczestnik
wielu wystaw zagranicznych min. w Chinach, Chorwacji, Niemczech,
Szwajcarii. Ostatnio wystawiany na międzynarodowych targach sztuki współczesnej w Nowym Jorku – Armory ArtWeeks.

Nigdy nie wyniosłem tyle doświadczenia, inspiracji i natchnienia z żadnego albumu czy wizyty
w muzeum co w kontakcie z drugim człowiekiem. Poprzez współczucie, rozumiane jako współ-odczuwanie rzeczywistości razem. To długa praca – rozpoznanie siebie. Co tak naprawdę nas
inspiruje i daje motywację do pracy? Według mnie, sztuka to nie – łatwa lekcja mieszania kolorów
i przesiadywania godzinami w pracowni, ale poszukiwanie miłości, radości i sensu cierpienia. Malarstwo to długa droga nieustannego scalania się obrazu z życiem. Wierzę że poprzez malarstwo
zostawię ślad w którym będzie zawarta prawda o moim życiu i o moich bliskich których portretuję.
To być może prośba o ocalenie mojej radości życia w innych, tych którzy będą oglądali moje obrazy.
Piotr Starościc

20–21
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Marcin Błach
(ur. 1986)

Swallow the day

2018

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Marcin
Błach, 2018'
Absolwent malarstwa w Kolegium Sztuk Pięknych UMSC w Kazimierzu Dolnym. Dyplom w 2012 r. pod kierunkiem dr hab. Mariusza
Drzewińskiego. Studia drugiego stopnia na Wydziale Artystycznym
UMSC w Lublinie. W 2014 r. uzyskał tytuł magistra sztuki w pracowni
dr hab. Wiesława Procia. W działalności artystycznej zajmuje się
głównie malarstwem, tworzy obrazy zarówno na płótnie jak i w przestrzeni miejskiej, zajmuje się komiksem oraz twórczością ilustratorską. Od wielu lat interesuje się szeroko rozumianym street artem.

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.
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 zamieszkujące 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.
Marcin Błach

22–23
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Przemysław Garczyński
(ur. 1988)

Czerwony Pejzaż

2017

akryl, olej, płótno, 150 × 180 cm, sygn. na odwrocie:
'Przemysław Garczyński „Czerwony pejzaż”, 2017'
Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie (2013). Dyplom magisterski w pracowni Litografii. Obecnie student piątego
roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zatrudniony
jako stażysta w pracowni malarstwa ściennego i witrażu na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem, muralem, witrażem i grafiką warsztatową. Uczestnik wielu wystaw, plenerów i projektów artystycznych.
Wybrane wystawy: 2018 – wystawa zbiorowa „II Przegląd Sztuki
Współczesnej Nowa Awangarda”, Galeria Szyb Wilson, Katowice;
2017 – Noc muzeów, Gdańsk; 2017 – Grandprix międzynarodowego konkursu „Barwy Lasu”, Rodowo; 2017 – wystawa zbiorowa
„II urodziny WL4”, Gdańsk; 2016 – wystawa zbiorowa „Sztuka jako
gra”, Gdańska Galeria Miejska; 2016 – wystawa zbiorowa „Blisko/
Daleko”, Gdańska Galeria Miejska; 2016 – wystawa zbiorowa „Litografia. Sztuka przez spowolnienie”, Tartu, Estonia; 2016 – Grandprix międzynarodowoego konkursu „Barwy Lasu”, Rodowo; 2016
– wystawa zbiorowa „Między narodowa wystawa rysunku”, Wilno,
Litwa; 2015 – Entschleunigung durch Kunst – Art by slowing, Das
Kunstfestival, Nachbarschaftstreff Schillerkiez Gallery, Berlin; 2015 –
wystawa zbiorowa „Z archiwum pracowni litografii UMCS Lublin”,
Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; 2015 – „ReAkcje 3”, Kraków; 2014 – wystawa zbiorowa „Litograficzne konfrontacje Sidor/
Garczyński”, Lublin; 2013 – wystawa zbiorowa „Przegląd Polskiej
Litografii”, BWA Kielce.

Refleksje nad sensem mojej pracy zaczęły się wydawać podobne do tworzenia lub definiowania
pojęć, słów. W naturze języka jest to, że operuje on abstrakcyjnymi pojęciami, które odwołują się
do fizycznego świata i reagują na jego zmienność tworząc nowe pojęcia nieznanych zjawisk. Powtarzane w umyśle słowo zaczyna się naprzykrzać pytaniem „co to naprawdę znaczy?”, podobnie
jak powielony znak każe się wobec niego określić. W tym wypadku kod językowy zastąpiłem kodowaniem znakiem, który tworzy podwaliny, rusztowanie dla dalszej rozbudowy obrazu. Malarstwo
jest dla mnie przestrzenią, której przekaz kształtuję łącząc intuicję z logicznym, harmonicznym
projektowaniem kompozycji czy wewnętrznego sensu obrazu. Każdy zbiór inspiracji jest dla mnie
istotny, chociaż pozornie mogą ze sobą się nie łączyć. Przykładem może być moja fascynacja malarstwem pejzażowym jak i dokonaniami awangardystów wojujących w barwach abstrakcji. Narracja
moich obrazów dotyczy architektury, zamieszkiwania, pozostawiania po sobie śladu, interpretacji
znaku/pamięci. Staram się stworzyć przestrzeń, która będzie nową propozycją odczuwania natury, w której zostawia ślad człowiek. Moje obrazy opowiadają o człowieku, dokładniej o tym co
pozostawił po sobie, dosłownie – „na ziemi”. Nie maluję człowieka celowo, ponieważ jak na w
pół poważnie mówię „człowiekiem który jest w tych obrazach, jestem ja sam lub widz oglądający
moją kompozycję”.
Przemysław Garczyński

24–25
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Zbigniew Blajerski
(ur. 1983)

Głowy

2017

ceramika szkliwiona (szkliwo krystaliczne autorstwa
Andrzeja Mędreka), 23 × 16 × 17 cm (2 szt.), sygn. od
spodu
Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowakowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą w drewnie i w kamieniu. Wybrane wystawy: 2013
– „Rzeźba utrwalona ogniem”, Galeria Domu Polonii, Kraków; 2011
– Poplenerowa wystawa ceramiki studentów i absolwentów ASP
w Krakowie, Galeria e66, Gdańsk; 2008 – wystawa ceramiki, Galeria
Na Styku, Chrzanów; 2008 – „Młode talenty plastyczne”, Galeria
sztuki Hortar, Tarnów.

26–27
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Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

Sabastian

2018

akryl, spray, płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie:
'B.STĘPIŃSKI SABASTIAN 2018'
Absolwent ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, wyróżniony
przez obserwatora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Obecnie
jest studentem V roku ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. W swoim malarstwie podejmuje próbę
wiernego przedstawienia rzeczywistych struktur, łącząc je często
z jednolitymi tłami, aby podkreślić ich złożoność. Czerpiąc inspiracje
poprzez obserwacje rzeczywistości na swój warsztat bierze miedzy
innymi takie zjawiska jak erozja skalna, próchniejące drewno czy
korodujący metal, niegdyś silne struktury, które uległy rozpadowi.
Te procesy, występujące w naturze, doskonale oddają temat upływu czasu, przemijania, ale mogą też być dobrym nawiązaniem do
mentalności ludzkiej. Zestawiając to wszystko z pewnymi środkami
artystycznymi, artysta chce dodatkowo podkreślić temat swojej pracy
oraz zbliżyć obserwatora do panującej w nim atmosfery.

28–29
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Iwona Jurkiewicz
(ur. 1983)

Pupetka

2013

ceramika, 63 × 20 × 20 cm, sygn. na spodzie
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom w 2009 roku w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego, ze
specjalnością ceramika artystyczna w pracowni prof. Teresy Klaman.
Wcześniej uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda
Morando w Zamościu ze specjalnością formy użytkowe i specjalizacją
ceramika artystyczna (dyplom w 2003 roku). Brała udział w wystawach i plenerach w Polsce i za granicą (Ukraina, Litwa, Francja,
Hiszpania, Norwegia). W swojej twórczości głównie wykorzystuje
materiały takie jak glina i jej naturalne walory kolorystyczne, ale
również drewno, kamień, żywica, techniki własne. Obecnie w swojej
pracy artystycznej artystka zestawia dwa światy: Ludzi i Zwierząt, co
w rezultacie przekłada się na groteskę.

WYSTAWIANA:
2014 – wystawa zbiorowa „BABA w BABIE czyli
Kobiety Kobietom”, Galeria WINDA GAK, Gdańsk
2013 – wystawa zbiorowa „Vol.3”, OLIVIA GATE,
Gdańsk
2013 – wystawa indywidualna XVI edycja wystawy „Tęczowy Most”, Galeria Gydykla, Druskienniki (Litwa)

30–31
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Aleksandra Kołwzan-Garczyńska
(ur. 1991)

Szczątki 1

2017

olej, płótno, 160 × 110 cm, sygn. na odwrocie:
'Aleksandra Kołwzan – Garczyńska „szczątki” 2017 '
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom magisterski (2016). Zajmuję się malarstwem, rysunkiem, malarstwem
monumentalnym, scenografią, projektowaniem wnętrz i witrażem.
Wybrane wystawy: 2017 – wystawa zbiorowa po międzynarodowym konkursie „Barwy Lasu” (II miejsce), Rodowo; 2017 – wystawa
zbiorowa „II urodziny WL4”, Gdańsk; 2017 – wystawa zbiorowa
w ramach Nocy Muzeów, ASP Gdańsk; 2016 – wystawa zbiorowa
w ramach Międzynarodowego Triennale Rysunku Studenckiego,
Katowice; 2012 – wystawa zbiorowa w ramach Festiwalu Nowej
Scenografii, Wrocław.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa zbiorowa „II urodziny WL4”, Gdańsk
2017 – wystawa zbiorowa w ramach Nocy Muzeów, ASP Gdańsk

W swojej twórczości staram się oddać emocje, których doświadczam mierząc się z tematem jakim
jest człowiek – tematem przed którym staje chyba każdy artysta. Interesuje mnie napięcie pomiędzy
człowiekiem a materią; relacja ciała z tym co wewnątrz i na zewnątrz. Sens ludzkiego istnienia jest
czymś dla mnie nieodgadnionym, dlatego może tak wiele czerpię z kolażu, który w samej swojej
istocie oddaje ten rodzaj niepewności. Mimo ogólnego rozczłonkowania wewnątrz moich kompozycji, zawsze dążę w nich do oddania wartości takich jak dobro i piękno.
Aleksandra Kołwzan-Garczyńska
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Marlena Lenart
(ur. 1984)

Polyhedron I

2017

akryl, płótno, 100 × 81 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2010 roku
obroniła dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru (aneks z malarstwa
w pracowni prof. Wojciecha Ledera). Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Malarstwo, Muzeum Regionalne,
Głowno; Malarstwo a2, Galeria OdNowa, ASP Łódź; Wystawa 24
i 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Wspólczesnego, Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecin; „Made in Głowno”, Galeria Stara, Łódzki Dom
Kultury, Łódź; Malarstwo, Galeria Bank & DM, Głowno; „Meeting
Point”, Galeria ASP, Łódź; Malarstwo, Galeria To Tu, Rzeszów; „Zoom
na Szczecin – punkty widzenia”, Galeria 4. Poziom, Filharmonia,
Szczecin; „All the Worls’d Futures”, galeria Kobro, ASP Łódź; „Synergia 40”, Galeria Willa, Łódź; „Geometria w dyskursie – dyskurs
w geometrii – Grid”, UJK Kielce.

Maluję w technice akrylu na płótnie, a narzędzia jakich używam to aerograf, wałek malarski oraz pędzle. Tworzę prace
abstrakcyjne, geometryczne, zahaczające o op-art. Obrazy
powstały w wyniku kumulacji doświadczeń z formą, barwą
oraz technologią, zapoczątkowanych jeszcze przed dyplomem. Formy, jakimi się posługuję, wypłynęły z fascynacji
narzędziem - aerografem oraz badaniem możliwości, jakie
oferuje. Malarstwo jest dla mnie poligonem doświadczeń,
sposobem poznania rzeczywistości, a także odkrywaniem
nowego i nieprzewidywalnego. Bardzo ważny jest dla mnie
proces tworzenia i technologia, która wyłania się w wyniku
eksperymentów. Odkryte środki wyrazu badam i eksploatuję.
Prowadzę doświadczenia w trzech zasadniczych kierunkach.
Pierwszym jest iluzja reliefu na płaskiej powierzchni (cykl
„Reliefowe struktury”). Stworzyłam w tym celu autorską
wieloetapową technologię. Drugi, to uzyskiwanie wrażenia przestrzeni oraz form przestrzennych przez nakładanie
transparentnych barwnych płaszczyzn, które nawarstwiając
się i przenikając, nasycają kolor. W tych działaniach koncepcja obrazu często jest pomysłem pewnego rodzaju ruchu
na płaszczyźnie. Prace są opowieścią o jednej formie, która poddana została różnym zabiegom dynamicznym – na
przykład kwadrat obracający się wokół jednego punktu lub
poruszający się po płaszczyźnie w określony sposób (cykle
„Dynamika”, „Przestrzeń algorytmiczna”). Ruch figury połączony czasem ze zmianą jej wielkości udokumentowany
został w swych regularnych fazach. Buduje różne struktury, generuje formy i przestrzenie. Działania, podjęte w celu
stworzenia prac mieszczą się w definicji algorytmu. Powielenie form, czasem z ich stopniowym i rytmicznym powiększeniem lub przesunięciem na płaszczyźnie jest właśnie takim
algorytmem. Zautomatyzowane działanie minimalizuje ślad
indywidualny artysty. Dzięki technologii efekt przypomina
raczej pracę komputera niż człowieka i nie kojarzy się z klasycznym malarstwem. Trzecia droga to iluzja przestrzeni trójwymiarowej (cykle „Refleks”, „Unoszenie”). Prace inspirowane są rzeczywistością i wynikają z obserwacji zbudowanych
wcześniej geometrycznych modeli przestrzennych. Istotne
jest w obrazach światło oraz cień rzucony przez bryłę. Staram się oddać ich wizualną strukturę i niematerialność.
Marlena Lenart
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Katarzyna Skorus
(ur. 1971)

Pejzaż

2014

akryl, płótno, 110 × 70 cm, opisany na odwrocie:
'Katarzyna Skorus "Pejzaż" |akryl 2014'
Absolwentka ASP w Gdańsku. Dyplom obroniła w 1999 r. w pracowni prof. W. Łajminga (aneks ze scenografii w pracowni prof. A Markowicza). Autorka kilku wystaw indywidulanych oraz uczestniczka
szeregu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2015
– wystawa zbiorowa „Salon zimowy”, GTPS Gdańsk; 2013 – wystawa zbiorowa, Galeria Lindeanu, Gdańsk; 2010 – wystawa indywidualna, Galeria Wystawa, Warszawa; 2009 – międzynarodowa
wystawa poplenerowa „Barwy Oliwy”, Galeria Klucznik, Gdańsk;
2008 – wystawa indywidualna, MOK, Malbork; 2006 – III nagroda
w konkursie „Barwy lasu”, Zamek Krzyżacki w Kwidzynie; 2002 –
II nagroda w konkursie „Barwy lasu”, Zamek Krzyżacki w Kwidzynie;
2003 – wystawa indywidualna, Galeria EL, Elbląg; 2002 – wystawa
pokonkursowa o nagrodzę Fundacji im. Franciszki Eibish, Muzeum
Narodowe w Warszawie; 2002 – wystawa zbiorowa „Supermarket
sztuki”, ZPAP, Warszawa; 1999 – wystawa indywidualna, Galeri A,
Starogard Gdański; 1997 – wystawa indywidualna, GTPS, Gdańsk.

Malarstwo Katarzyny Skorus-Syrkowskiej oglądam zawsze z dużym zainteresowaniem. Ta szczególna uwaga motywowana jest-jak mi się wydaje- tym że wyczuwa się w jej obrazach niezwykłą
szczerość, którą ją sobie u malarzy szczególnie cenię. Malarstwo to zawiera w sobie specyficzną
siłę oddziaływania dzięki świadomie ograniczonej palecie oraz selekcji form.
prof. Włodzimierz Łajming
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Renata Godlewska

●

(ur. 1953)

Ucieczka z wielkiego miasta

1991

olej, płótno, 110 × 150 cm, sygn. l.d.: 'RG' oraz opisany
na odwrocie: 'RENATA GODLEWSKA |"UCIECZKA
Z WIELKIEGO MIASTA" – OLEJ 1991 R'
Ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłockiego. Miała wystawy indywidualne w Gdyni, Malmö oraz w Nowym Jorku.
Współpracowała z europejskimi kreatorami mody, projektując scenografię do pokazów. Aktualnie zajmuje się scenografią teatralną. Jej
prace, inspirowane estetyką lat 80-tych XX w. znajdują się w zbiorach
prywatnych w Polsce i za granicą.

38–39
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Michalina Czurakowska
(ur. 1986)

Panda: wieczór wiosenny

2011/18

akryl, płótno, 60 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
gdzie w 2014 roku jej dyplom otrzymał ocenę celującą z wyróżnieniem. Prace dyplomowe inspirowane trzymiesięczną podróżą do
Australii zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu
"Najlepsze Dyplomy 2014" w Gdańsku. Tworzy obrazy, tkaniny, ilustracje oraz projekty graficzne i scenograficzne. Pasjonuje się jogą
i sztuką surrealistyczną. Od 2009 bierze udział w działaniach charytatywnych Biura Młodych – Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
i wolontariatów w Krakowie i Warszawie. Jest autorką kilku wystaw
indywidualnych oraz uczestniczką kilkunastu wystaw zbiorowych
w Polsce i zagranicą.

40–41

20

Magdalena Karłowicz
(ur. 1978)

Z cyklu „Między niebem a ziemią”

2015

brąz patynowany, wys. 42 cm, sygn. z boku: 'M.K'
Absolwentka Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom z wyróżnieniem uzyskała
w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w 2004 roku. Autorka kilku
wystaw indywidualnych, kilkudziesięciu zbiorowych, uczestniczka
aukcji, targów sztuki i plenerów artystycznych w kraju i za granicą.

WYSTAWIANA:
2016 – wystawa zbiorowa w ramach 13. Międzynarodowego Salonu
Sztuki, BWA Ostrowiec Świętokrzyski
2015 – wystawa poplenerowa, Galeria Przy Fabryczce, Wołomin

Lubię bliskość i namacalność materii rzeźbiarskiej, staram się jak najlepiej
wykorzystać i ukazać jej walory. Często rzeźbię w glinie, to niezwykle
czuły i plastyczny materiał. Łączy w sobie zarówno ciężar jak i subtelność. To początek do kolejnych etapów pracy w gipsie, metalu czy
żywicy. Treścią tych rzeźb zawsze jest człowiek, nawet jeśli zdarza mi się
go uskrzydlić. Człowiek mierzący się ze swym cierpieniem, ułomnością,
nadzieją, wiarą, miłością…
Magdalena Karłowicz
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Magdalena Kirklewska (Stępnicka)
(ur. 1990)

Ciało XIX z serii „Autopsja”

2015

olej, płótno, 155 × 120 cm, sygn. na odwrocie:
MAGDALENA |KIRKLEWSKA |2015
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2015 r. w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego, aneks z rysunku w pracowni
prof. Romana Gajewskiego. Wybrane wystawy: 2015 – Indywidulana
wystawa malarstwa „Autopsja”, Zatoka Sztuki, Sopot; 2015 – Wystawa zbiorowa „Wielkie otwarcie WL4”, WL4 – Art Space, Gdańsk;
2015 – Indywidualna wystawa malarstwa „Malarstwo – różnice gatunkowe – część III: Magdalena Stępnicka“, Galeria ASP, Gdańsk;
2015 – Wystawa zbiorowa „VII Ogólnopolska Wystawa Najlepszych
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych“ (II Nagroda Publiczności), Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2015 – „Targi Sztuki, Designu i Idei”, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Gdańsk; 2015 – Wystawa zbiorowa
„Wszystko na nic“, Europejska Noc Muzeów, Wielka Zbrojownia,
Gdańsk; 2014 – Wystawa pokonkursowa „VII Konkurs Malarski Zadra 2014“, Galeria Zadra, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa
„Re-Akcje 2“, Mała Zbrojownia, Gdańsk. Od 2017 r. prowadzi lokal
z galerią sztuki „Klatka B” w Gdańsku.

WYSTAWIANY:
2015 – wystawa indywidualna „Autopsja”, Zatoka Sztuki, Sopot
2015 – wystawa zbiorowa „Wielkie otwarcie WL4”, WL4 – Art Space, Gdańsk
2015 – wystawa zbiorowa „Najlepsze Dyplomy ASP”, Wielka Zbrojownia, ASP Gdańsk (dyplom
nagrodzony II Nagrodą Publiczności)
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Martyna Borowiecka
(ur. 1989)

Ostrość

2016

olej, płótno, 60 × 140 cm, sygn. i opisany na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizowała w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego
w 2013 r. Obecnie studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na krakowskiej ASP. Jest uczestniczką wielu wystaw zbiorowych
w kraju jak i zagranicą. Laureatka stypendiów min. im. Sayedy, im.
J. Matejki, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, Stypendium
Fundacji Grazella. Bierze udział w konkursach malarskich, gdzie
zdobywa nagrody i wyróżnienia. W 2014 roku otrzymała Grand
Prix – Nagrodę Prezydenta Miasta w konkursie „Przedwiośnie 37”
organizowanym przez BWA w Kielcach oraz w 2015 roku Grand Prix
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim – „VII Triennale z Martwą Naturą” organizowanym
przez BWA w Sieradzu. Wiosną 2015 roku miała miejsce ostatnia
wystawa indywidualna zatytułowana „Przedplan – przestrzeń poza
granicami płótna” realizowana w przestrzeni FRESZ Gallery w Krakowie. Od 2016 odbywa staż w pracowni Pauliny Ołowskiej. Mieszka
i pracuje w Krakowie.

46–47

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa zbiorowa „Martwa natura”, Galeria Stalowa, Warszawa
2016 – wystawa zbiorowa studentek środowiskowych studiów doktoranckich ASP „Pięknie”, Filharmonia Świętokrzyska, Kielce

Dziedziną wokół której cały czas oscyluję jest malarstwo. Oprócz tradycyjnego podejścia do medium
malarskiego dostrzegam w nim potencjał do wyznaczania jego granic. To jak są one płynne, mętne, a brak możliwości wyznaczenia konkretnej linii podziału wpływa na przenikanie w przestrzeń
innych dziedzin. Wszystko to, co zaprzecza i neguje klasyczne rozwiązania malarskie jednocześnie
konstytuuje malarstwo i jego autonomiczną siłę.
Sięgając do tradycji malarstwa, swoje realizacje opieram na bezpośrednim kontakcie i pracy z martwej natury. Podejmuję próbę wpłynięcia na współistnienia światów: świata wyobrażonego ze
światem zmysłowym, materialnym. Ostatecznie dążę do zatarcia granic pomiędzy wyobrażonym
a realnym, zawłaszczając przestrzeń odbiorcy/artysty.
Martyna Borowiecka
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Magdalena Laskowska
(ur. 1985)

Pora sjesty

2013

olej alkidowy, płótno, 89 × 116 cm, sygn. p.d.:
'Laskowska' oraz opisany na odwrocie: '„Pora sjesty”,
89x116 cm, alkid, 2013, Laskowska'
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie w latach
2006–2011. Prace m.in. w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta
Rep. Fed. Niemiec a.D. p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki
P. Krzysztofa Musiała oraz w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku. W Kompasie Młodej Sztuki 2016
znalazła się na miejscu 19 (l.p.58). Ważniejsze wyróżnienia: 2017 –
finalistka 43.biennale Malarstwa Bielska Jesień, Bielsko-Biała; 2016
– laureatka wyróżnienia 1. Pomorskiego Biennale Sztuki Młodych
Potok Sztuki, Sopot; 2016 – finalistka 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2016 – finalistka 10.Triennale Małych
Form Malarskich, Toruń; 2013 – finalistka 9.T. M. F. M., Toruń; 2013
– finalistka 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień; 2012 – finalistka
konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, Poznań; 2012 – finalistka
24. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2012
– finalistka II. Przeglądu Młodej Sztuki„ Świeża krew”, Wrocław;
2011 – laureatka Konkursu i Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje
2011, Legnica (I. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); 2011 – finalistka Konkursu o Artystyczną Nagrodę Siemensa;
2011 – finalistka 10. Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych
Pieńków Wystawy indywidualne: 2017 – „Zawsze jest teraz”, Galeria
101 Projekt, Warszawa; 2016 – „W drodze” Galeria Next, Bydgoszcz;
2012 – „Na skraju rzeczywistości”, Galeria Ring, Legnica; 2011 – Malarstwo w Galerii U, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017
– WARSCHAU IST FEMININ!, Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga,
Niemcy; 2016 – zbiorowa WARSCHAU IST FEMININ!, galeria Neukollner Leuchtturm, Berlin; Centrum wystawowe Konsulatu Generalnego RP, Monachium; Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia, Niemcy;
2016 – zbiorowa 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego,
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 2016 – zbiorowa, 1. Pomorskie
Biennale Sztuki Młodych, POTOK SZTUKI, Sopot Centrum, Sopot;
2014 – „Landschaft, Landschaft...”, Galeria aTAK, Warszawa; 2013
– „Sjesta. Pejzaż Południa”, Galeria aTAK, Warszawa; 2013 – „Smaki
Italii", Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2012 – 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2011 – „Współczesna
Sztuka Polska”, Ratusz Miejski, Stuttgart, Niemcy.

WYSTAWIANY:
2016 – wystawa zbiorowa „Artyści Stalowej w Rampie”, Teatr Rampa, Warszawa

Magdalena Laskowska (...) poznawała historię gatunku ulegając fascynacji dziełami starych mistrzów. Wśród ulubionych znaleźli się m.in.: Ambrogio i Pietro Lorenzetti, Pieter Breughel, Caspar
David Friedrich, a także belgijscy surrealiści René Magritte i Paul Delvaux. (...) Wyłuskuje z banalnego
otoczenia interesujące ją fragmenty. Inspiracji może dostarczyć ciekawy w aspekcie plastycznym
układ form, niecodzienny kształt, kontrast żywiołu przyrody i struktur stworzonych przez człowieka.
Wybrany motyw zapisuje przy użyciu aparatu fotograficznego. Zdjęcia traktuje jako rodzaj wstępnego szkicu. Utrwalone chłodnym okiem obiektywu motywy tracą na płótnie swą jednoznaczność.
Wyczyszczone ze zbędnych szczegółów eksponują to co według artystki decyduje o artystycznej
i emocjonalnej sile plastycznego przekazu (...) Ulubionym tematem jej malarstwa jest krajobraz
przechodzący kolejne metamorfozy w rytmie pór roku i pod wpływem zmieniającego się światła
(...) Wprowadza własny ład w przypadkowy układ form przyrody. W większości prac barwy występujące w naturze, zastępuje kolor subiektywny – i to on decyduje o klimacie emocjonalnym obrazu.
Maria Teresa Krawczyk, ,,Na skraju rzeczywistości”, katalog wystawy [fragm.], Galeria Sztuki w Legnicy, 2012
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Paweł Myszka
(ur. 1977)

Sipidripilampopmponi

2018

akryl, płótno, 90 × 140 cm, sygn. p.d.: 'P. Myszka' oraz
opisany na odwrocie: 'Sipidripilampopmponi, Paweł
Myszka 2018'
Artysta malarz i grafik, absolwent Wydziału Grafiki Europejskiej
Akademii Sztuk w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w pracowni
profesora Mieczysława Wasilewskiego 2002r.), oraz Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1997). Przez lata związany
z reklamą, w 2015 roku wyprowadza się z Warszawy nad morze by
poświęcić się głównie malarstwu. W 2010 roku otrzymał I Nagrodę
w kategorii technik kombinowanych w Konkursie Stowarzyszenia
Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych w Brazylii za znaczek pocztowy z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wystawy indywidualne: 2018 – „Cuda i Dziwy”, Galeria
Wolskiego Centrum Kultury, Warszawa; 2016 – Kafelek, Warszawa;
2016 – „Muzyczne Graffiti”, Prom Kultury Saska Kępa, Warszawa.
Wystawy zbiorowe: 2018 – „Real 4”, Muzeum w Koszalinie; 2016 –
Wystawa zbiorowa w Galerii Milano, Warszawa; 2011 – Łódź Design
Festiwal, PL; 2005 – Salon Plakatu Polskiego, PL; 2002 – Międzynarodowe Biennale Plakatu, PL.

Przymiotniki najlepiej odzwierciedlające twórczość Pawła Myszki to: niesforna, psychodeliczna,
energetyczna, radosna. Sztuka Pawła Myszki odwołuje się do nurtów: abstrakcji, ekspresji, pop
artu i street artu. Artysta znajduje inspirację w fenomenach kultury masowej i młodzieżowej takich
jak graffiti czy muzyka alternatywna. Tworzy kompozycje w dużej mierze improwizowane. Pragnie
zawrzeć w nich ducha wolności i energię rockandrolla.
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Tomasz Wawryczuk
(ur. 1966)

Leżąca

2017

ceramika szkliwiona, 60 × 20 × 22 cm, ed. 2/13,
sygn. z boku monogramem autorskim: 'TW' oraz
numerowany na spodzie: ' TW |2014 |2/13'
Artysta rzeźbiarz. Mieszka i tworzy w Ługwałdzie koło Olsztyna.
Tematem przewodnim w twórczości jest ciało ludzkie przedstawiane
w niedopowiedzianych, abstrakcyjnych formach. Ulubionym materiałem rzeźbiarskim jest brąz i ceramika, którą traktuje jako materię
pozwalająca wykorzystać formy podstawowe do eksperymentowania
z kolorem lub strukturą powierzchni szkliwionej (niekontrolowane
wypały Raku). Wystawy: 2017 – wystawa indywidualna „Struktury
ciał”, Olsztyńska Galeria Sztuki, Olsztyn; 2016 – wystawa indywidualna „Mówią i widzą”, Galeria Rynek, Miejski Ośrodek Kultury, Olsztyn;
2015 – wystawa indywidualna, Browar Zamkowy Młyn, Olsztyn;
2014 – wystawa indywidualna, Hotel Tifi, Olsztyn.
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Katarzyna Gołębiowska
(ur. 1982)

08.08

2018

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie:
'Katarzyna Gołębiowska 2018 r.'
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w roku 2009 obroniła dyplom w Pracowni
Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Gieragi i aneks w Pracowni
Fotografii prof. Leokadii Bartoszko. Ukończyła również Historię Sztuki
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Na
przełomie lat 2007/2008 przebywała na stypendium w Accademii
Albertina di Belle Arti w Turynie we Włoszech. W latach 2010–2012
odbyła studia podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz
w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim
2007/2008. W latach 2009–20013 była asystentką w Dziale Edukacji
w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jest laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
w roku 2016. Obecnie pełni obowiązki asystenta w Pracowni Obrazu
prof. Aleksandry Gieragi na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, zarówno
w Polsce, jak i za granicą. W 2018 roku wystawiała prace w galerii
Arte Borgo w Rzymie we Włoszech oraz na Artexpo 2018 New York
w Stanach Zjednoczonych.

(…) Uwrażliwienie na narzędzia malarstwa i kolor jako główny język wypowiedzi sytuuje to malarstwo w obszarze abstrakcji, choć horyzontalne rozłożenie barw wywołuje sugestię pejzażu. Intuicję tą potwierdzają tytuły obrazów – godziny – którym podporządkowane są zestawienia barw
odpowiadające kolorystyce i natężeniu światła o konkretnej porze dnia lub nocy. W przypadku
malarstwa Gołębiowskiej nie ma konieczności stawiania pytania o to w jakim stopniu mieści się
ono w abstrakcji, ponieważ artystce bliskie jest myślenie o dotarciu w sztuce do języka, którym
można wyrazić niematerialne i uniwersalne aspekty rzeczywistości – w jej przypadku jest to język
malarstwa (...).
dr Karolina Jabłońska, Subtelność materii, katalog do wystawy „Czasoprzestrzenie” [fragm.], Galeria Nowa, Łódź
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Agata Szymanek
(ur. 1990)

VI (Tropidło)

2014

olej, płótno, 140 × 110 cm, opisany na odwrocie
Doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Katowicach, zajmuje się głównie malarstwem i pracą w technice kolażu.
Obroniła dyplom z wyróżnieniem w 2014 roku na tej samej uczelni w katedrze malarstwa w pracowni prof. Jacka Rykały. Brała udział
w wystawach w Polsce i za granicą. Najważniejsze z nich to 9 Triennale
Grafiki Polskiej, wystawa na festiwalu DUMBO arts, organizowana przez
konsulat RP w Nowym Jorku oraz wystawa Najlepsze Dyplomy ASP,
która odbyła się w Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku. W 2016 r. Została
zakwalifikowana do listy finałowej Międzynarodowego Konkursu Sztuki
Współczesnej w Dubaju dla artystów wizualnych oraz do 12 Konkursu
Gepperta, gdzie otrzymała nagrodę Anonimowego Fundatora.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Hypnagogia”, Christmas Steps Gallery, Bristol
2015 – wystawa indywidualna „Wiwarium”, Muzeum Miasta Mysłowice, Mysłowice
2015 – wystawa zbiorowa „Transkrypcja”, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Sosnowiec
2014 – wystawa zbiorowa „Najlepsze Dyplomy ASP”, Wielka Zbrojownia Akademii Sztuk Pięknych,
Gdańsk

BUDOWANIE Z RESZTEK
Pochylam się nad postacią artystki Agaty Szymanek i dostrzegam mądrą refleksję nie tylko nad dynamiką procesów zachodzących w malarstwie, ale przede wszystkim nad ogromem zjawisk i bodźców
kształtujących relacje człowieka ze światem innych ludzi i przyrody. Z „resztek” owych zjawisk i bodźców artystka „układa” kolaże będące projektem do pracy artystycznej. Tworzy je z fragmentów zdjęć
znalezionych w albumach fotograficznych, najczęściej przyrodniczych. Przenosi projekty na płótna
w dużym formacie, gdzie wytworzony podczas spontanicznej i intuicyjnej zabawy z materiałem
wizualnym obraz zostaje scalony, dopracowany i może zacząć oddziaływać na widza większą skalą.
Aczkolwiek projekty również mogłyby funkcjonować jako gotowe dzieła. Tworząc kolaże artystka
nie myśli intencjonalnie, nie ma z góry założonego planu, ani wstępnej koncepcji obrazu, który ma
powstać. Stara się reagować na to, co zobaczy w albumach, rozkładać fotografie na części i składać
je na nowo, korzystać z informacji które one jej podpowiadają. Próbuje produkować nowe obrazy
w możliwie najbardziej bezpośredni i swobodny sposób. W efekcie, do gotowego przedstawienia
przylepia się dużo innych „resztek”, czyli zaobserwowanych i przyswojonych fragmentów rzeczywistości, w tym np. przeczytanych powieści, zobaczonych filmów, które szczególnie zwróciły na
siebie jej uwagę, ale potem zostały odłożone na dalszy plan. Przylepiają się do niego również niezapowiedziane emocje prosto „z wnętrza”, takie jak np. marzenie o dużej przestrzeni i podróżach.
Na dodatek wszystkie te elementy wpływają na powstanie aury, poprzez którą deklaruje, że świat
na który patrzy jest tajemniczy, nieprzewidywalny i jesteśmy od niego dużo mniejsi.
Autorka obrazów zwraca nasza uwagę na fragmentaryzację powodowaną ogromem bodźców,
która nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Sprawia, iż rekomponujemy rzeczywistość.
Jednak fragmentaryzacja – na co zwraca uwagę artystka – to nie zanik części dawnych całości i ich
całkowity rozkład, to raczej trwanie ich części w pewnym stanie wyróżnialnym i rozpoznawalnym,
zdolnym przez pewien czas samodzielnie funkcjonować.
Rozważania Agaty to nie niespodziewane zwroty akcji a mozolna, konsekwentna obserwacja zmierzająca do pogłębionej analizy otaczającej rzeczywistości, zbierania „resztek”, wymagająca odpowiednio długiego czasu powstawania obrazu, co jest kolejnym walorem prac artystki.
Oto jedna z interpretacji czasów obecnych, jakże inspirująca.
dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP, rekomendacja do XII edycji Konkursu Gepperta
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Grzegorz Worpus-Budziejewski
(ur. 1986)

Kompozycja geometryczna

2018

Technika mieszana, płótno, 120 x 100 cm,
sygn. na odwrocie
Malarz, grafik, projektant. Powiązany ze sztuką od urodzenia dzięki
rodzicom artystom. Edukację artystyczną rozpoczął już jako dziecko
w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, kolejno słuchacz Państwowego Studium Technik
Filmowych i Teatralnych w Łodzi oraz student Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie uczęszczał do
pracowni malarstwa prof. Włodzimierza Stelmaszczyka. Już jako
student laureat wielu konkursów, kurator i uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą.

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Ultraviolet”, Krakowska Wolnica, Kraków
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Sandra Szyra
(ur. 1990)

Według torów. PKP Rydułtowy

2013

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Szyra S.' oraz
opisany na odwrocie
Mieszka i tworzy w Rydułtowach na Górnym Śląsku. Absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom magisterski w Pracowni Malarstwa prof. Kazimierza Cieślika, aneks z rysunku pod
kierunkiem prof. nadz. Macieja Linttnera. Nagrody i wyróżnienia:
2015 – finalistka Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Wrocław;
finalistka Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 8”, Słupsk; finalistka
Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty, Warszawa; 2014 – finalistka konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki
Eibisch, Warszawa; kilkakrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu
Sztuki im. Vincenta van Gogha, Rybnik, 2012 – II Nagroda, 2013 –
Nagroda Równorzędna, 2014 – wyróżnienie. 2014 – Wyróżnienie
w I Międzynarodowym Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół
Artystycznych, Katowice; 2013 – Nominacja do Nagrody Artystycznej
UAP Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, Poznań. Autorka wystawy indywidualnej pt. „Hajmat” w Rybniku w 2015 r. oraz wielu zbiorowych.

WYSTAWIANY:
2015 – wystawa indywidualna „Hajmat”, Fundacja EDF Polska, Rybnik

Zajmuję się głównie malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem wielkoformatowym. Moje prace charakteryzuje realistyczna technika oraz patriotyzm lokalny, ponieważ jak dotąd najistotniejszą rolę
odgrywa w nich moje rodzinne górnicze miasto Rydułtowy na Górnym Śląsku. W moich obrazach
rozważam kwestie pamięci i tożsamości miejsca, zgłębiam historię Rydułtów, szukam piękna w ich
codzienności. Inspiracje czerpię również z epoki romantycznej i sztuki japońskiej, którymi się fascynuję.
Sandra Szyra
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Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 510

2018

technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.:
'S.J.A. Tomalak' oraz opisany na odwrocie
Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej
ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg
lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu
był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku 2000 coraz
częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie
eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fakturowych, w skład których m.in..
wchodzą mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie.
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych: Galeria DOK Brzeg Dolny; DOK Wołów;
Zespół Pocysterski Lubiąż; Galeria Awangarda Wrocław; Galeria Artrakt Wrocław; Galeria DNA Wrocław; Galeria Na Antresoli Wrocław;
Galeria Zapiecek Warszawa; Zamek Wojnowice; Pałac Królikarnia
– Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; Finał konkursu Art&Business na "Obraz Roku 2004", Warszawa, 2005; Laureat II Konkursu Malarskiego "Zadra" 2009; wystawa indywidualna Marzec
2011 Young Internationalb Contest of Contemporary Art.; II Edycja
Międzynarodowej Wystawy: Magia Papieru Galeria Ether Warszawa,
czerwiec 2011; 42 i 43 Salon Zimowy Radom 2011–2015; 7 Biennale
Miniatury; Częstochowa 2012; „Pejzaż współczesny”; Częstochowa
2013–2015; Bielsko-Biała 2013- Wystawa plakatu – Dekalog; Wozownia Toruń 2013 – Triennale Małych Form; VII Międzynarodowe
Biennale Malarstwa i Tkaniny – Gdynia 2013; VI Międzynarodowe
Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013; IV Międzynarodowe Biennale
Obrazu "Quadro-Art 2014"; Agora Gallery, Nowy Jork 2015.

Od lat coś mnie nieustannie popychało do malarstwa. Rozgrywce pomiędzy mną a kawałkiem
płótna, płyty, czy papieru towarzyszy zwykle
napięcie i niezadowolenie. Nieustannymi poprawkami psułem niektóre obrazy. Przez malarstwo pragnę wyrazić złożoność własnej natury.
Fascynuje mnie malarska materia. Moja Sztuka,
która ma korzenie głównie w pejzażu, oscyluje
w stronę abstrakcji. W większości kompozycji
jest podział na rozdzielone linią horyzontu niebo
i ziemię. Powierzchnie moich obrazów są skorodowane bo świat ulega korozji, która w swojej
destrukcji jest malownicza. Nie jest to roztaczanie katastroficznych wizji, tylko stoickie akceptowanie nieodwracalnych reakcji chemicznych,
a szczególnie wszechobecnego utleniania. Za
pomocą malarstwa próbuję oddać złożoność
świata, emocje i lęki jakie mnie wypełniają. Zagęszczam materię, unikam kolorów lokalnych,
obrabiam powierzchnię różnymi narzędziami.
Czynności destrukcyjne traktuję jako twórcze,
stosuję też kontrolowaną spontaniczność. Formy
organiczne łączę z geometrycznymi. Nieustannie
eksperymentuję, wykorzystując przy tym skromną wiedzę chemiczną.
Stanisław Tomalak

62–63

31

Magdalena Pela
(ur. 1989)

Bez tytułu z cyklu „Plaża”

2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
'Magdalena Pela |z cyklu „Plaża” |2018 r.'
Artystka wizualna, malarka, autorka instalacji i obiektów. Od 2016
roku studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów
Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukończyła
Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku w 2015 roku. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
W 2016 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku nabyło do swojej
kolekcji obraz z dyplomowego cyklu all-over. Laureatka VII Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów w Polsce oraz 25 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2015. Finalistka
V Ogólnopolskiego Przeglądu Młodego Malarstwa "Świeża Krew”
oraz konkursu o Grand Prix Fundacji im Franciszki Eibisch 2015.
Prace wystawiała na zbiorowych i indywidualnych wystawach między
innymi w Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białej Podlaskiej, Łodzi, Budapeszcie, Rumunii, USA. Wystawy indywidualne:
2017 – „Znalezienie miejsca zaczyna być powodem niekończących
się kłopotów”, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy; 2017 – „Plaże
pełne są zażywających kąpieli”, Galeria Podlaska, Biała Podlaska;
2017 – „Commonplace”, Sztuka Wyboru, Gdańsk; 2016 – „Figura/
znak/płaszczyzna”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „All-over”, Galeria Mito, Warszawa; 2015 – „All-over. Struktura tłumu”,
Gdańska Galeria Miejska 2, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe:
2018 – „Sztuka Teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
2018; 2017 – Drogi, PLAMA – Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk;
2017 – „Samotność jest złudzeniem”, Galeria Latarka, Budapeszt;
2017 – Międzynarodowa Wystawa Malarstwa i Tkaniny Unikatowej
– Eko Materia, Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego
w Gdańsku, Gdańsk; 2016 – 4 Gdańskie Biennale Sztuki, Gdańska
Galeria Miejska, Gdańsk, 2016 – „Pusto/Pełno//Pela/Dyjewska”, Kolonia Artystów, Gdańsk, 2016 – 1 Urodziny WL4/wystawa rezydentów/,
Galeria WL4, Gdańsk; 2016 – „58–22/Dyjewska, Kowalewska, Pela,
Nadolle, Strojna”, SFINKS700, Sopot, 2016 – Salon Letni 2016, Galeria Promocyjna, Warszawa, 2016 – „Młode Malarstwo w Gdańsku”,
Dyplomy 2015, ASP w Gdańsku, Gdańsk, 2015 – VII Ogólnopolska
Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2015,
Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2015 – wystawa Laureatów konkursu
o Grand Prix Fundacji im Franciszki Eibisch, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – 25 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa
Młodych Promocje 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica, 2015;
2015 – V Ogólnopolski Przegląd Młodego Malarstwa "Świeża Krew",
Galeria Socato, Wrocław.

Żyjemy w czasach nadmiaru. Przesytu informacją, przedmiotami, bodźcami. Wszystkiego jest „nadto” i podobno
wszystko już było. Żyjemy w czasach PO – ponowoczesnych,
po modernizmie. Czasach płynnych i w pędzie. Żyjemy w tłumie, w masie, w zjawisku „pełności”. Jak pisał Jose Ortega
Y Gasset: „miasta pełne są ludzi. Domy pełne są mieszkańców. Hotele pełne są gości. Pociągi pełne są podróżnych.
(…) Plaże pełne są zażywających kąpieli. To, co kiedyś nie
stanowiło żadnego problemu, a mianowicie: znalezienie
miejsca, obecnie zaczyna być powodem niekończących się
kłopotów” [Ortega Y Gasset J., Zjawisko aglomeracji [w:]
Bunt mas, Replika, Zakrzewo 2016, s. 8–9]. Każdego dnia
towarzyszy nam banalność powtarzalnych czynności, zwykła
codzienność złożona z ogromu małych, pilnych spraw. Każdy z nas jest swoim własnym wszechświatem, które tworzą
nasze intymne commonplace books – księgi pełne zapisków,
słów, znaków. Interesuje mnie temat zbiorowości w mikroskali, na zasadzie przybliżenia. Skupiam się na konkretnych
miejscach i tworzących je tłumach. Z masy wędrujących ludzi
wychwytuję tych, których pragnę zapisać na nowo alfabetem znaków. Moim celem nie jest identyfikacja konkretnych
osób, kreacja portretów, tylko wyczucie charakteru miejsca. Skupienie się na danej zbiorowości, przetrawienie jej
znaczeń i ich zapis na nowo. Sprowadzenie występujących
w tłumie form do uproszczonych znaków, cieni, zlewających
się w masę jedynie zarysów postaci. Cykl „Plaża” jest rozwinięciem i kontynuacją projektu all-over. Stanowi kolejny krok
w myśleniu nad masą i posługiwaniu się tytułową malarską
zasadą. Jest kolejną próbą ogarnięcia nadmiaru. Diagnozą
świata w czasach PO.
Magdalena Pela
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Anna Zalewska
(ur. 1985)

Zagubiony w krzyku megafonów

2018

technika własna, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.:
'Zalewska' oraz opisany na odwrocie: ' "Zagubiony
w krzyku megafonów" Anna Zalewska 2018'
Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać
swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych
w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażowaniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inżynierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało
wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz
pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia
dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała oryginalnym i mocno wyróżniającym się efektem artystycznym. Sam
proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształceniom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową
pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań
malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie
dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość
charakterystyczny styl: silna geometryzacja, wyraźne barwy, ostry
kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na
unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję,
która pozwala stworzyć go tak, aby żył. Wystawy: 2017 – wystawa
indywidualna „Rzeczywistości Abstrakcje”, Galeria NEXT, Bydgoszcz;
2015 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends IV”, Teatr Narodowy,
Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „VariArt”, Zamek Międzylesie;
2012 – wystawa zbiorowa „Nie ma dzieci – są ludzie”, Warszawa.
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Mateusz Rybka
(ur. 1986)

Synergia

2018

technika mieszana, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.:
'M.Rybka'18' oraz opisany na odwrocie: 'M.Rybka -2018„Synergia”'
Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne
w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż poszukuje
swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, m. in.:
2014 – "Projekt Rybka & Zając", Galeria Art Affairs, Gdańsk; 2012 –
KCK, Kostrzyn nad Odrą.
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Aleksandra Lisowska
(ur. 1984)

XXXII/2018

2018

technika mieszana, płyta, 120 × 90 cm, sygn. na
odwrocie: 'ALEKSANDRA LISOWSKA |XXXII/2018 |2018 R'
Studia na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2004–2012) oraz na Accademia di Belle Arti w Maceracie
(Włochy). Studia w pracowni malarstwa Piotra Bogusławskiego,
pracowni rysunku Mariana Nowińskiego i na Wydziale Malarstwa
Marka Sapetto. Aneks do dyplomu przygotowała na Wydziale Grafiki w pracowni Piotra Smolnickiego. Brała udział w plenerach malarskich w kraju i zagranicą. Główna tematyka prac to abstrakcja
i pejzaż – malarstwo materii. Wystawy indywidualne: 2016 – Hotel
Bristol, Warszawa; 2016 – „Konstytucja” Wystawa w ramach „Nocy
Muzeów”, Warszawa; 2016 – Dom Kultury „Kolorowa”, Warszawa;
2013 – Ośrodek Kultury Góra Kalwaria; 2011 – Galeria 3678 ZPAP,
Warszawa; 2011 – Galeria „U”, Warszawa; 2007 – Galeria „Communio Graphis”, Góra Kalwaria. Udział w wystawach zbiorowych: 2016
– wystawa poplenerowa Hotel Desilva Opole; 2015 – „Struktura
cienia” PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa; 2015 – „Zaciek” ZPAP,
Łódź; 2013 – „Kontestacje” Galeria Blok Warszawa; 2013 – „Burza”
Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2013 – „Abstrakcja III” Galeria DAP
ZPAP, Warszawa; 2012 – wystawa poplenerowa sekcji malarstwa
OW ZPAP Bruksela; 2012 – „Młodzi sztuką” Galeria DAP II ZPAP,
Warszawa; 2010 – Muzeum imienia Kazimierza Puławskiego, Warka.

Twórczość Aleksandry Lisowskiej to malarstwo materii akcentujące przedmiotowość obrazu. Skłania
odbiorcę do zwrócenia uwagi na sztukę w otaczającym nas świecie. Obrazem staje się tynk, łuszczący się lakier, spękana ziemia. Proces twórczy nie ogranicza się do sztalugi i pędzla w pracowni,
lecz trwa nieustannie w umyśle. Brak ograniczeń w zakresie technologii i techniki pozwala na
szersze oddziaływanie niż w przypadku malarstwa tradycyjnego. Nakazuje eksperymentowanie,
próbowanie, obcowanie z przedmiotem. Naśladowanie natury zyskuje nowe znaczenie. Malarstwo
Lisowskiej nawiązuje do najlepszych doświadczeń polskiego i europejskiego malarstwa materii,
pomimo młodego wieku autorki zachwyca dojrzałością i subtelną kolorystyką.
Piotr Posiadała
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Alicja Domańska
(ur. 1984)

Emotional landscape

2017

akryl, płótno, 110 × 110 cm, opisany na odwrocie:
'„EMOTIONAL LANDSCAPE” 2017 ACRYLIC ON CANVAS
|ALICJA ANNA DOMAŃSKA'
Malarka, projektantka przestrzeni, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mieszka i tworzy w Sopocie i w Warszawie. Ma
za sobą wystawy m.in. w Warszawie, Sopocie, Gdańsku, Krakowie,
Łodzi, a także w Paryżu, Londynie, Berlinie, Grodnie i Sztokholmie.
Jest laureatką nagrody Sopocka Muza w Dziedzinie Kultury i Sztuki
(2012); współprace z teatrem, projektantami mody, muzykami, architektami. Jej obrazy wystawione są w galeriach i znajdują się we
wnętrzach prywatnych oraz publicznych na całym świecie.

Sztuka Alicji Domańskiej wywodzi się ze swobodnego malarskiego gestu, który swą siłę czerpie
z jej witalności i energii (…)
Jednak chyba największą życiową i twórczą inspiracją artystki pozostaje czerń. Jest ona jej światem,
jej celem i drogą; punktem wyjścia i punktem odejścia. Mówi się, że czerń to połączenie wszystkich kolorów. Może stąd jej siła i symboliczność. Alicja Domańska lubi się w niej zanurzać i nigdy
zdaje się nią nie nudzić. Odmienia ją przez wszystkie przypadki i mówi, że jej odmian może być
nieskończona wielość (…) Powierzchnie błyszczące i matowe, te pierwszy odbijające, te drugie
wchłaniające i wciągające, powierzchnie lustrzane i twarde, i te przeciwne, welurowo miękkie, kuszące by się w nich zanurzać, odnaleźć. Malarska robota, która jest nieodmiennym balansowaniem
między czasem wręcz wykluczającymi się pomysłami, na to jak obraz ostatecznie ma wyglądać,
jaką energią ma emanować, z jaką siłą przyciągać.
W pracach artystyki dominuje zgaszona gama – czerń, szarość, beże i biele (…) Malarka uważa,
że czerń to najpiękniejszy z kolorów. Problem w tym, że czerń, choć tak wszechobecna, za kolor
raczej uznawana nie jest, a co najwyżej za jego brak. Co więcej, jako kolor, czarny jest symbolem
zła, śmierci, zniszczenia i jeszcze wielu innych cech, które za pozytywne trudno uznać.
Bogusław Deptuła, Czarna materia malarstwa, „Insomnia Noir. Alicja Anna Domańska”,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, s. 10-11 [fragm.]
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Marek Rybowski (Looney)
(ur. 1977)

Kontrabasita

2018

spray, płótno, 80 × 62 cm, sygn. p.d.: Looney
Przedstawiciel sztuki graffiti działający od 1995 r. Założyciel pierwszej
trójmiejskiej grupy zrzeszających artystów graffiti. W 2008 r. ukończył
Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Maluje głównie na ścianach i ulicach, ale nie stroni od tradycyjnego
tworzenia na płótnach posługując się przy tym sprayem, szablonem
i pędzlami. Jego prace brały udział w wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestnik wielu eventów, imprez
graffiti oraz street art. W 2013 r. miała miejsce indywidualna wystawa artysty "Spray na płótnie – Marek Looney Rybowski" w siedzibie
Sopockiego Domu Aukcyjnego w Warszawie.

Marek Looney Rybowski posługuje się techniką szablonu w sposób mistrzowski. Spray z murów
na płótno stał się w jego rękach narzędziem, którym swoim pracom nadaje niepowtarzalny klimat.
Ludzie, zwierzęta, a nawet zwykłe sportowe buty pozostają jakby zawieszone w pustej przestrzeni
i przez to pozbawione kontekstu. Swoista czystość, przy jednoczesnej ilustracyjności i koncentrowaniu się na wiodącym motywie przywodzi na myśl dokonania pop artu. Dynamiczna kompozycja,
rytm i współczesność motywu to już z pewnością elementy silnie tkwiące w street arcie.
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Dariusz Syrkowski
(ur. 1966)

Konstrukcja II

2017

olej, płótno, 90 × 120 cm, opisany na odwrocie:
'D Syrkowski 2017 |DARIUSZ SYRKOWSKI 90X120
KONSTRUKCJA II 2017'
Studiował na PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z malarstwa obronił w 1992 roku w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego (aneks w zakresie grafiki warsztatowej w pracowni
prof. Wiesława Dembskiego). Zatrudniony od 1993 roku w gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W 2012 uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki. Aktualnie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku
na Wydziale Grafiki ASP Gdańsk. Wystawia od 1990 roku autor 32
wystaw indywidualnych oraz uczestnik 130 wystaw zbiorowych; laureat kilku prestiżowych nagród głównych i wyróżnień w dziedzinie
grafiki, malarstwa i scenografii. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2018
– nominacja do nagrody w Konkursie Graficznym im. J. Gielniaka,
BWA Jelenia Góra; 2017 – nominacja na stanowisko profesora ASP
w Gdańsku; 2017 – Nagroda Prezydenta Miasta Gdańsk oraz wystawa indywidualna z okazji 25-lecia pracy artystycznej, GTPS, Gdańsk;
2017 – II nagroda podczas konkursu Pomorska Grafika Roku, GTPS,
Gdańsk; 2017 – udział w Międzynarodowym Triennale Grafiki, Kochi
(Japonia); 2017 – udział w Międzynarodowym Triennale Grafiki, Guanlan (Chiny); 2016 – udział w Międzynarodowym Biennale Grafiki,
Muzeum Narodowe Taypei (Tajwan); 2010– Akwaforty i linoryt, Galeria Jackiewicz w Gdańsku; 2003 – Malarstwo-grafika, Centrum Sztuki
Współczesnej, Galeria El w Elblągu; 2000 – Malarstwo, Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim; 1999– Malarstwo, GTPS
w Gdańsku; 1996 – Malarstwo, Galeria Promocyjna, Pałac Opatów
w Gdańsku. Wybrane wystawy zbiorowe: 1999 – „Silva Rerum”,
Galeria Portal w Gdańsku; 1999 – Malarstwo, grafika i rzeźba- wystawa zbiorowa, Galeria 78 w Gdyni; 1999 – Młoda grafika polska,
Galeria Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie; 1996 – „33+3”,
5-lecie Galerii Promocyjnej, Pałac Opatów w Gdańsku.

Zaczęło się od wieży Babel… Tak właśnie się zaczęło, bo każdy z nas nosi w sobie pragnienie
budowania i zmierzenia się z Niezmierzonym,
każdy z nas doświadcza niemocy i pomieszania
języków… Wieża jest symbolem wspólnym dla
wielu kultur świata. Utożsamia się z ,,górą kosmiczną”, wyraża się ponad przeciętność, chęć
dorównania Stwórcy. Mnie jednak fascynuje nie
tylko kwestia architektonicznego i graficznego
rozwiązania tego symbolu. Biblijny przekaz o
wieży Babel przesuwa akcent z samej budowli
na konflikt między budowniczym a Stwórcą. Wyznacza tym samym miejsce człowieka na świecie,
czyniąc go zależnym od boskiej woli. Również to
– odmienne odznaczenie symbolu wieży staram
się przekazać w moich pracach.
Dariusz Syrkowski
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Michał Kaszewski
(ur. 1988)

Human

2018

olej, płótno, 100 × 100 cm (w oprawie 116 × 116 cm),
sygn. l.d.: 'Kaszewski'
Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres studiów zakończył dyplomem
z malarstwa w pracowni prof. Ewy Pełki. Od 2017 r. profesjonalnie
zajmuje się malarstwem. Artysta pracował przy produkcji filmowej
„Loving Vincent”, pierwszej na świecie pełnometrażowej animacji
malarskiej o Vincencie van Goghgu. Malarz traktuje swoją sztukę
głównie jako możliwość samodoskonalenia poprzez poznawanie
nowych zagadnień warsztatowych. W twórczości artysty dominuje malarstwo realistyczne. Wybrane wystawy: 2018 – wystawa
zbiorowa „We Cannot Speak Other Than By Our Paintings”, Kurt
Vonnegut Muzeum & Library, Indianapolis, USA; 2017 – wystawa
zbiorowa „Loving Vincent”, Het Noordbrabants Museum, Holandia;
2016 – wystawa zbiorowa „Diversity”, Galeria ZPAP, Gdańsk; 2015
– wystawa zbiorowa „Triennale z martwą naturą”, Galeria Sztuki
BWA, Sieradz.
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Roman Maciuszkiewicz
(ur. 1955)

Przystań XXXV

2016

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: 'MACIUSZKIEWICZ
2016' oraz opisany na odwrocie
Ukończył ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach w 1980 r.
Zorganizował 42 wystawy indywidualne, brał udział w ponad 100
pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Zajmuje się głównie malarstwem. Obok praktyki artystycznej
i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki. W latach
1993–2001 współredagował pismo kulturalne „Opcje” publikując
zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 roku opublikował zbiór esejów zatytułowany „Obrazy
Intuicje. Imaginacje”. W dorobku artystycznym ma także teksty literackie publikowane w ogólnopolskich pismach oraz słuchowiska
radiowe. Radio Katowice wyemitowało kilka audycji z jego udziałem,
prezentując twórczość malarską oraz prozatorską i poetycką, TVP
dwa filmy. W 2006 r. zrealizował scenografię do „Makbeta W.”
Szekspira dla Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach za którą
otrzymał doroczną nagrodę „Złota Maska” (wspólnie z reżyserem
spektaklu). W latach 2002 – 2009 wykładał w ASP w Katowicach.
Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Miejsca”, Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie

Od szeregu lat maluję obrazy, które w gruncie rzeczy, są nieustanną wędrówką po miejscach
nierealnych. Powołując je do życia za pomocą malarskiego instrumentarium odkrywam w sobie
świat (światy?) warte, w moim przekonaniu, pokazania. Od jakiegoś czasu realizuję cykle zatytułowane „Przystań”, „Tam...” i „Miasto różne”. Są one dla mnie kwintesencją miejsc zatrzymanych,
miejsc osobnych, miejsc znanych, ale jednak całkowicie wykreowanych. Ten świat ma jedną, jak
sądzę, istotną cechę: pewnego rodzaju zawieszenie, które pozwala na rozpoznanie go w kategoriach czasu, o jakim pisał Bruno Schulz w Sanatorium pod klepsydrą: „Spóźniamy się tu z czasem
o pewien interwał, którego wielkości niepodobna określić”. Wszystkie miejsca, które pokazuję, są
próbą oddania pewnego stanu ducha, pewnej sfery, może nawet ogólnej duchowości, dla których
dość łatwo znaleźć określenia, przymiotniki, które mają pozory realności, ale której istota wymyka
się jednoznacznym definicjom. To teren zarezerwowany dla wszelkiej maści duchowych szperaczy, poszukiwaczy artefaktów, to teren mylących tropów, niejasnych określeń, wątłych pewników
i duchowych pułapek.
Roman Maciuszkiewicz
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

MALAKOFF z cyklu METRO

2018

akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d.:
'CZAJ|KOW|SKI|2018', na odwrocie opisany: 'PIOTR
CZAJKOWSKI,,, MALAKOFF”, z cyklu METRO, 2018'
Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1999 roku
jest nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni. Jego aktywność twórcza skupia się w obszarze malarstwa i rysunku. Jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Niemczech,
Belgii, Holandii, Szwajcarii i Rosji.

Cykl METRO to oryginalna kolekcja obrazów i rysunków Piotra Czajkowskiego, nad którą autor
pracuje od 2012 roku. Zaintrygowany podziemnym światem Paryża tworzy spójne i konsekwentne
układy kompozycyjne, literując poszczególne frazy autentycznych nazw paryskiego metra, z których
układa nieskończone ciągi znaczeniowe. Artystę wyróżnia niespotykana materia malarska nadająca
jego pracom niepowtarzalny, indywidualny charakter. Premierowa odsłona cyklu „Metro” odbyła
się w Alliance Française w Łodzi w 2013 roku. Artysta swoje prace pokazywał kolejno na licznych
prestiżowych wystawach w kraju i za granicą. Ostatnio między innymi w Paryżu w 2017 w Grand
Palais podczas wystawy ART CAPITAL oraz na Corrousel Du Louvre w 2016. Obrazy i rysunki z cyklu „METRO” znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA.
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Magdalena Daniec
(ur. 1974)

Betelgeuse

2018

olej, akryl, kolaż, płótno, 57 × 60 cm, sygn. p.d.:
'Magdalena Daniec' oraz opisany na odwrocie
Ukończyła z wyróżnieniem wyższe studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2001 r. Zajmuje się głównie
olejnym malarstwem sztalugowym, ale nie tylko; szczególnie ulubioną i często stosowaną techniką jest collage zarówno na płótnie,
jak i na papierze. Laureatka konkursu w ramach II Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w Sztuce” w Wadowicach (2002). Jej wczesna
twórczość została omówiona w książce „Ikona w sztuce XX wieku”
autorstwa Renaty Rogozińskiej (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2016 – „Częściowa Anhedonia”, Pragaleria, Warszawa;
2009 – „Kim są Oni? ”, Space Gallery, Kraków; 2006 – „Atlantyda”, Space Gallery, Kraków; 2002 – „Mechaniczni Bracia”, Galeria
Rękawka, Kraków; 2001 – „Ikonostas”, Cudowne Lata, Kraków.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych: 2017 – Międzynarodowe
Biennale Malarstwa -Chisina'u 2017, Kiszyniów, Mołdawia; 2017 –
„OsiemKobiet – V Edycja”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa;
2017 – „JustMad8”, Międzynarodowe Targi Sztuki, gdzie jako jedna z dwóch artystek reprezentowała warszawską galerię Xanadu,
Madryt; 2016 – 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego,
Szczecin; 2011 – „Meta-Obraz”, Wystawa malarstwa towarzysząca
VI Festiwalowi Filmu Filozoficznego, Staromiejskie Centrum Kultury,
Kraków; 2011 – „Art Now in Poland”, The Venue, Souk Arkwam,
Bejrut; 2009 – „Ikona w Sztuce XX w.”, Galeria Krypta u Pijarów,
Kraków; 2008 – „Contemporary Polish Art”, La Galerie Alwane,
Galerie d'Art Odile Mazloum, Bejrut; 2004 – „Kunst Atelier AMA”,
Ródemark, Niemcy; 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 – Europ'Art,
Genewa. Prace w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach oraz
w zbiorach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech.

Betelgeuse (Betelgeza) to gwiazda, czerwony
nadolbrzym w gwiazdozbiorze Oriona. Betelgeza
jest masywniejsza od słońca. Jest gwiazdą „która
umiera”; niektórzy astronomowie przewidują, że
ta gwiazda w stosunkowo niedalekiej przyszłości
wybuchnie jako Supernova, osiągając przed tym
jasność równą lub większą niż jasność księżyca
w pełni.
Magdalena Daniec

(...) Zestawienia kolorystyczne jakie tworzy Magdalena Daniec to najważniejsza tajemnica jej
malarstwa. One wymykają się opisowi. Czasem
subtelne, na jednej „oktawie” opowiadają cały
obraz. Innym razem kompozycja jest stworzona
na zasadzie kontrapunktu. Nie jest już delikatna,
a przeciwnie ostra i drapieżna. Choć to także
może być pozorem, bo koncepcje Daniec zawsze
warto oglądać z dwóch perspektyw – koncentrując się na ogólnym wrażeniu, a następnie poszukując niuansów w małych kadrach, odnajdując
mikro opowieści w większej aranżacji (...)
Agnieszka Gniotek, Częściowo się wymyka, katalog wystawy
„Częściowa Anhedonia” (fragm.), Pragaleria, Warszawa 2016
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Michał Węgrzyn
(ur. 1989)

NEGATIVE 007

2017

akryl, płótno, 80 × 160 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2014 r.
obronił dyplom na kierunku malarstwo w pracowni prof. Krzysztofa
Skarbka oraz dyplom z projektowania malarstwa w architekturze
i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego. W trakcie
studiów współpracował z Gdańską Szkołą Muralu i jej prowadzącymi – Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem z gdańskiej ASP.
Zrealizował tam m. in. autorski mural poświęcony 70. rocznicy
powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W 2013 r. zdobył I nagrodę
w międzynarodowym konkursie na projekt i realizację muralu pt.
"Brama do Nadodrza". W tym samym roku nagrodzony stypendium
artystycznym prezydenta Wrocławia. Bierze udział w akcjach artystycznych wychodzących poza tradycyjne malarstwo sztalugowe
(np. w Gestach Malarskich w Galerii Entropia i w Samonośnych
Uniwersalnych Wystawach autorstwa Kamili Wolszczak i Galerii
MMXIII). Do eksperymentów należy również instalacja stworzona
w Galerii Sztuki Współczesnej MD_S we Wrocławiu. Powstały obiekt
był rozszerzeniem estetyki dwuwymiarowych abstrakcyjnych prac
malarskich w przestrzeń trójwymiarową. W ostatnim roku swoich
studiów stworzył serię prac przy użyciu szablonów i farb w aerozolu.
Zaowocowało to uzyskaniem nowego stylu malarskiego. Powstałe
prace zaprezentował na wystawie dyplomowej w przestrzeni starego
browaru we Wrocławiu (Klub Pralnia). Oprócz obrazów na płótnach
ukazana została instalacja bazująca na koncepcji z Galerii MD_S,
poszerzona o wideo mapping. Po ukończeniu edukacji na ASP we
Wrocławiu nadal udziela się w różnorodnych projektach. W styczniu
2015 r. wykonał autorski mural w Bombaju w ramach największego
azjatyckiego festiwalu naukowego Techfest 2015. Podobną inicjatywą
było zaprojektowanie i wykonanie muralu dla Brave Festival 2015
(edycja "Griot") w centrum Wrocławia przy pl. Bema. W tym samym
okresie odbyła się jego indywidualna wystawa w ramach projektu
Galeria Jednego Obrazu w Lublinie. Inicjatywa objęta jest patronatem
prezydenta Lublina, a kuratorem jest Małgorzata Majewska. Prezentowany obraz pt. „Freedom Race” został wykonany na podstawie
dokumentacji z podróży po Indiach. Osiągnięcia te stały się impulsem
do intensywnej pracy nad dalszym rozwojem własnego stylu malarskiego. Nadal tematem przewodnim obrazów są motywy urbanistyczne. Łączenie martwych architektonicznych brył z dynamicznym
pierwiastkiem ludzkim ma na celu przedstawienie organizmu, jakim
jest zmieniające się miasto pod wpływem działalności człowieka.
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Ilona Herc
(ur. 1972)

Bezmiar

2017

akryl, płótno, 100 × 110 cm, sygn. na odwrocie
Jest absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Filia w Cieszynie). W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa
w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Wcześniej uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Członek ZPAP.
Wystawy indywidualne: 2017 – „Chwile”, Regionalne Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa; 2010 – „Malarstwo”, Pałac
Sztuki, Kraków; 2009 – „Malarstwo”, Galeria MCK, Mysłowice; 2007
– „Miejsca”, Galeria Za Szafą, Szczecin; 2007 – „Malarstwo”, Galeria
Prezydencka, Szczecin; 2004 – „Malarstwo”, Galeria Młodych, BWA,
Włocławek; 2004 – „Zmienność”, Galeria Za Szafą”, Szczecin; 2003
– „Malarstwo”, Galeria Anna Iglińska, Kraków; 2002 – „Malarstwo”,
Galeria Miejska, Dębica; 2001 – Schlossgarten Caffe &Gallery- Darmstadt (Niemcy); 2000 – Galeria hotelu „ Elektor”- Kraków; 1998
– Galeria „Przewiązka” – Cieszy; 1998 – Kultur Caffe- Darmstadt
(Niemcy). Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „Architektura sztuki.
Przestrzeń wnętrza”, Galeria Kotłownia, Kraków; 2017 – „Mały Format”, ZPAP, Galeria Raven, Kraków; 2017 – „Ona”, Galeria Szalom,
Kraków; 2016 – „Osiem kobiet”, Regionalne Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych, Częstochowa; 2016 – „Interferencje”, Nowy Wiśnicz,
Łomża, Jaworzno, Chrzanów; 2012 – Dorum- Art., Wystawa malarstwa, Warszawa; 2005 – Wystawa finalistów konkursu „Obraz Roku
2004”, Muzeum im. X. Dunikowskiego, Pałac Królikarnia, Warszawa.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa zbiorowa „Architektura sztuki. Przestrzeń wnętrza" Galeria Kotłownia, Kraków

Artystka stosuje barwy czyste, nasycone, sięga po kontrasty temperaturowe. Kolor ze swą wyrazistością jest głównym środkiem ekspresji w obrazie. Dziewczynka , bohaterka przedstawień,
odwraca się od widza, spogląda przed siebie. Mimo, że samotnie przebywa w nieokreślonej bliżej
przestrzeni, czuje się w niej dobrze , bezpiecznie. To jest jej własny, ulotny świat. Obraz jest przestrzenią złożoną z barw.
Katarzyna Sucharkiewicz, Muzeum Częstochowskie
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Przycumowany jacht

2018

akryl, płótno, 100 × 135 cm, opisany na odwrocie:
'PRZYCUMOWANY JACHT |TOMASZ KOŁODZIEJCZYK
|2018'
Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wydziale
Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot;
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria;
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...", Galeria Next,
Bydgoszcz; 2014 – Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 –
„Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – „Ein tag am meer”
Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy
mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i uprościć. W sposób naturalny dokonuje się to w mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest
czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach, jest uspokojony, nie ma w nim
wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę zawieszenia
mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności,
którą jemu udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem klasycznym,
to znaczy pochylam się nad kompozycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam złotego podziału i staram się panować nad elementami obrazu, żeby był rzetelny. Świat, który przedstawiam
jest w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to konkretne miejsca. I choć korzystam
również z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego,
aby maszyna wyręcza mnie w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na
płótno zdjęć przefiltrowanych przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle
po to, aby później je przetwarzać.
Tomasz Kołodziejczyk
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Andrzej Domżalski
(ur. 1945)

Białe tango

2018

akryl, olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d.: 'And
Domżalski 2018 r.' na odwrocie: 'BIAŁE TANGO |ANDRZEJ
DOMŻALSKI |ROK 2018'
W 1971 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (od
1996 Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, uzyskując dyplom na
Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Żuławskiego. W latach
1975–1985 współpracował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf.
W latach 1985–1996 mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, m. in. brał
udział przy tworzeniu pierwszego polskiego programu telewizyjnego
w Nowym Jorku p.n. Polish Television Network. Pracował również
jako grafik z wydawnictwami nowojorskimi, a także m. in. z Ehrenkrantz and Eckstut Architects Company (1987–1996). W latach
1996–2004 pracował w Warszawie przy projektach i realizacjach
architektonicznych. W 2004–2008 ponownie w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w Hollywood (Los Angeles), gdzie stowarzyszył się
z grupą artystów amerykańskich Venice Beach. Urządził stałą ekspozycję swego malarstwa na Venice Beach, współpracował z galeriami
i wydawnictwami w Los Angeles. Od debiutu w 1971 w Gdańsku
wielokrotnie prezentował wystawy indywidualne na całym świecie,
stale współpracował m. in. z nowojorskimi galeriami Andrew Kolba
i Michaela Kazana. Jego prace malarskie i graficzne są reprezentowane w kolekcjach w wielu krajach na świecie.

Sztuka jest Kobietą. Przedstawianie piękna ciała ludzkiego zawsze inspirowało artystów do kontynuowania tego tematu w przeróżnej formie. Subtelny gest, ruch, światło ilustruje emocje przedstawionej postaci. Chciałbym pokazać widzowi obraz symboliczny, niedopowiedziany, dając odbiorcy
możliwość własnej interpretacji.

92–93

Robert Motelski
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●

(ur. 1977)

Śnieg 27 grudnia 09:22

2011

olej, płótno, 45 × 81 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'ŚNIEG 27 GRUDNIA 09:22 |Robert Motelski 2011'
W 1997 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a w 2002 roku z wyróżnieniem ukończył Wydział Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, pod kierunkiem
profesor Barbary Szubińskiej. Wcześniej studiował w pracowniach
profesorów Antoniego Fałata, Andrzeja Sadowskiego i Ewy Pełki.
Brał udział w prawie stu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
W 2004 roku otrzymał stypendium Funduszu promocji Twórczości
z Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2008 roku otrzymał stypendium,,
Młoda Polska” z Narodowego Centrum Kultury. Jego prace znajdują
się w prywatnych kolekcjach miedzy innymi w Anglii, Austrii, Belgii,
Holandii, Szwajcarii, Szwecji i USA. Jego zainteresowania artystyczne skupiają się na studiowaniu pejzażu i na nowatorskim sposobie
jego prezentacji.

Obrazy Roberta Motelskiego to szczególne wizje przyrody, wizje przestrzeni, która nas otacza.
Opowiadają o istnieniu, przeznaczeniu, przemijaniu. Zależą od pory roku, pory dnia, temperatury
powietrza, natężenia światła. Rejestrują wszystko to, co wyjątkowe, niepowtarzalne. Ich realność
tworzą fragmenty nieba, pnie i konary drzew, zarośla krzewów, łodygi i kępy traw, szuwary trzcin,
kobierce kwiatów, migotliwe powierzchnie jezior i stawów. Młody artysta buduje ją z podstawowych elementów malarskiego warsztatu: koloru i światła.
Zwłaszcza światło spełnia ważną i istotną rolę w konstruowaniu nastroju jego syntetycznych,
rytmizowanych pejzaży. To ono sugeruje przestrzeń powietrze, ruch; tworzy odczucia zmienności
i migotliwości.
Robert Motelski redukując elementy pejzażu do znaku, wyrazistego symbolu trafnie oddaje istotę
złożonej i delikatnej tkanki natury, jej esencję. Ukazuje nam wartości i poetykę świata, którego
na co dzień zazwyczaj nie zauważamy, choć nieustannie doświadczamy. Przekonuje, ze oprócz
konfliktów, napięć i przemocy istnieje świat piękny i niezmienny w swym odwiecznym rytmie
narodzin i śmierci – świat przyrody, urzekający pełnią spokoju i równowagi, harmonią i ładem.
Odwołując się do tradycji polskiego malarstwa koloru i światła artysta stworzył bardzo udaną,
impresjonistyczną i emocjonalną interpretację miejsc, w których człowiek znaleźć jeszcze może
ukojenie, relaks, również – piękno.
Jerzy Brukwicki, Galeria Krytyków „Pokaz”, Warszawa 2003
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Łukasz Jacek
(ur. 1978)

Przedmieścia i Księżyc

2018

olej, płótno, 90 × 145 cm, sygn. p.d.: 'Łukasz Jacek 2018'
oraz opisany na odwrocie
W 1998 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (dyplomy z fotografii oraz z projektowania przestrzennego).
W 2010 roku obronił dyplom licencjacki z malarstwa, na Krakowskiej
Akademii, w pracowni profesora Stanisława Wiśniewskiego (namalował wówczas cykl niemal abstrakcyjnych obrazów, zatytułowany
„Pejzaż”). W 2012 roku obronił dyplom magisterski z malarstwa
sztalugowego, na tej samej uczelni, w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom stanowił cykl obrazów abstrakcyjnych,
pod wspólnym tytułem „Materia Ducha”. Aneks wykonał w pracowni
malarstwa ściennego profesora Romana Łaciaka. Brał udział w różnych wystawach, między innymi w Teatrze Stu, w klubie „Kazimierz”,
w pubie „Wręga”, w galerii „M.” klubu „Kuźnia” oraz w galerii „Zajazd” Dworku Białoprądnickiego. Uczestniczył też w „Sztukobraniu”
oraz w „Nowohuckim Festiwalu Sztuki”. Współpracuje z kilkoma krakowskimi galeriami sztuki. W swojej twórczości porusza się zarówno
w zakresie malarstwa przedstawiającego jak i abstrakcji.
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Karolina Matyjaszkowicz
(ur. 1980)

Wędrowiec

2016

akryl, płyta, 100 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie
W 2008 roku ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru, kierunek Wzornictwo. Wcześniej ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od ukończenia studiów
artystka aktywnie uczestniczy w działaniach środowiska artystycznego, prezentując na wystawach swoje prace malarskie i tkaniny.
Karolina Matyjaszkowicz jest laureatką wielu nagród i wyróżnień,
m.in. Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepsze
rozprawy doktorskie, prace magisterskie i dyplomowe tematycznie
związane z województwem łódzkim. Obrazy Matyjaszkowicz znajdują się w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
Regionalnym Muzeum w Brzezinach, Muzeum w Łowiczu w kolekcji młodego malarstwa Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego
w Gdańsku oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą.
Artystka zajmuje się malarstwem, tkaniną, ilustracją oraz tworzy
muzykę. Obrazy Karoliny Matyjaszkowicz można było oglądać na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Zaświaty”, Teatr Arlekin, Łódź
2016 – wystawa indywidualna „Zaświaty”, Bohema Nowa Sztuka, Warszawa

Obrazy wyłaniają się z pozornego chaosu zdarzeń, przeżyć i doznań. Marzeń sennych, przemyśleń
i wyobrażeń. Malując przenoszę na płótno nie tylko to co dla mnie istotne, zaobserwowane, czy
wyobrażone, ale sama przechodzę do innej rzeczywistości. Miejsce to nazywam „zaświatami”.
Czasem mam poczucie, że jestem częścią uniwersum. Staję się wtedy pełniejsza, czuję radość.
Wszytko staje się jasne, zrozumiałe. Jestem tu i teraz, działam w zgodzie ze sobą.
Najważniejsza jest wyobraźnia, którą staram się bezustannie dokarmiać. Kiedyś zachęcali mnie do
tego moi najbliżsi. Szczególnie mama i babcia, która dużo mi czytała, snuła opowieści zabierając
na długie spacery. W tamtym czasie najbardziej lubiłam, gdy czytała mi legendy Warmii i Mazur.
Dziecięca fascynacja światem ludowych podań i słowiańskich mitów przetrwała do dzisiaj. Inspiruje
mnie folklor, sztuka ludowa, zwłaszcza łowicka, sztuka naiwna, surrealizm i brut art. Sztuka artystów
naiwnych jest szczera. Cechuje ich posłannictwo. „Outsiderzy” mają lepszy kontakt z podświadomością zbiorową wyrażoną w snach, legendach i mitach. Potrafią lepiej się wsłuchać w to co ważne.
Choć nie poruszam tematów zaangażowanych w problemy współczesnego człowieka, to podświadomie wyrażam jego potrzeby i tęsknoty. Inspirując się sztuką łowicką, wypowiadam się na temat
swoich korzeni. Malując, odczuwam coraz większą potrzebę czerpania z rodzimej sztuki, wracam
do źródła, dzięki czemu odczuwam bliskość kochanych osób, które odeszły. Powrót do korzeni
pozwala mi poznawać siebie. W myśl powiedzenia: powiedz mi skąd przyszedłeś, a powiem ci
dokąd zmierzasz.
Choć czerpię z tradycji, nie interesuje mnie odtwarzanie powszechnie znanych ludowych wzorów.
Staram się tworzyć nową jakość. Każdy obraz to wyzwanie dla mojego warsztatu i wyobraźni. Nie
wymyślam go wcześniej w każdym szczególe. Gdy zaczynam nowy, mam jedynie jakąś koncepcję,
pomysł czy jego zarys. To obraz w trakcie powstawania mówi mi, czego jeszcze potrzebuje. Tak
jest o wiele trudniej, przez co moje obrazy powstają dłużej, ale lubię wyzwania.
Karolina Matyjaszkowicz
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Kamil Kocurek
(ur. 1990)

Hiroshima

2013

olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie: 'Kamil
Kocurek 2013'
W 2015 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Grafika
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom wyróżniony medalem został zrealizowany w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Jana
Szmatlocha. Obecnie mieszka w Gdańsku i pracuje na Wydziale Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 roku aktywnie uczestniczy w wielu wystawach i przeglądach grafiki artystycznej w Polsce
i za granicą. W ciągu ostatnich lat zrealizował wystawy indywidualne
w takich miastach jak Quebec City (Kanada), Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Poznaniu oraz Bydgoszczy. Jest laureatem między
innymi Nagrody Głównej 1st Xuyuan International Print Biennial
China w chińskim Pekinie (2016), Nagrody Głównej w 4th Graphic
Art Biennial of Szeklerland w Sfântu Gheorghe w Rumuni (2016)
oraz 2 Nagrody w V International Biennial of Engraving Etching
of Valladolid w Hiszpani (2016). Jest także zdobywcą Grand Prix
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na najbardziej
prestiżowym przeglądzie współczesnej grafiki polskiej – Triennale
Grafiki Polskiej w Katowicach (2015) oraz Nagrody Rektorów ASP
w gdańskim konkursie Najlepsze Dyplomy ASP (2015). Do najnowszych jego osiągnięć zalicza się Pierwsza Nagroda w I Ogólnopolskim
Konkursie Grafiki Artystycznej „Grafiteka” w Warszawie (2017) oraz
Wyróżnienie Honorowe w 45th International Print Award Carmen
Arozena w hiszpańskim Madrycie (2017) oraz Wyróżnienie Honorowe podczas 3rd International Engraving Competition Jose Guadalupe
Posada w Meksyku (2017). Kamil Kocurek był także stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014) oraz Nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).

WYSTAWIANY:
2014 – wystawa indywidualna „Punkt Zapalny”, Galeria Dwie Lewe Ręce, Katowice
2013 – wystawa zbiorowa „Masa Perłowa”, Galeria MD_S, Wrocław
2013 – wystawa zbiorowa „Historie”, Muzeum Miejskie, Siemianowice Śląskie

Poprzez swoje prace artystyczne chcę poruszać problemy, które mnie samego nurtują i które uważam za ważne. Moje prace mają na celu wyrażać problem utożsamiania wojny z grą i zabawą,
przedstawiać zjawisko nierzeczywistości wojennej. Chcę ukazać postępujące zacieranie się granic
pomiędzy światem realnym a wirtualnym, które stwarza nieograniczone możliwości kreacji. Wojna, sektor zbrojeniowy, sektor nowych technologii, rozrywki oraz mediów generują swoistą grę
wojenną. Moje prace osadzone i przedstawione są w płynnej, otwartej przestrzeni zbudowanej
na bazie wojenno-medialnych problemów postrzegania rzeczywistości. Bazują na współczesnym
schemacie cyfrowego obrazowania i gier komputerowych a ich wizja niesie ze sobą niezliczone
ilości układów i relacji.
Kamil Kocurek
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Katarzyna Rutkowska
(ur. 1992)

Miniment X.3

2017

akryl, olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. na odwrocie
W 2017 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki na wrocławskiej ASP uzyskując tytuł Magistra Sztuki.
Wcześniej uczęszczała do Liceum Plastycznego we Wrocławiu. Ważniejsze osiągnięcia: wyróżnienie konkursu „Postawy”, Galeria Browar
Mieszczański, Wrocław 2015 rok; indywidualna wystawa „Przestrzenie”, Sky Tower, Wrocław 2015; wystawa finalistów o Grand Prix im.
Franciszki Eibisch Galeria Napiórkowskich, Warszawa 2015 rok; międzynarodowa wystawa finalistów Triennale Rysunku Studenckiego,
Galeria Rondo Sztuki, Katowice 2017; laureatka 6. edycji konkursu
nagrody artystycznej Uniwersytety Artystycznego w Poznaniu Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie, Galeria Arsenał, Poznań 2017; wystawa
finalistów konkursu Świeża Krew, Galeria Socato!, Wrocław 2017;
wyróżnienie na wystawie Najlepszych Dyplomów My’2017, BWA
Awangarda, Wrocław 2018; wystawa finalistów międzynarodowego konkursu Trzy Mosty, Służewski Dom Kultury, Warszawa 2018.

Moje działania w dużym stopniu opierają się
o zagadnienie przestrzeni w malarstwie – od
jej organizacji po iluzję. Środki, które stosuję
korzystają z osiągnięć abstrakcji geometrycznej. Staram się precyzyjnie odmierzać linie oraz
ukrywać malarski gest, narzędzie czy materię
farby. W wyniku tej pracy dopiero ujawnia się
inspiracja nowymi technologiami, digitalizacją
i jej przyszłością. Inspiracja ta jest o różnym nasileniu, niektóre kompozycje przypominają świat
w duchu science fiction, inne tworzę w oparciu o zagadnienia informatyczne. Wspomnianą
podstawę – którą jest przestrzeń – przełamuję
podobnie jak nieprawidłowy fragment kodu
w misternie budowany świecie komputerowej
wizualizacji. Przypadkowo wyświetlane przez
monitor komputera błędy stały się dla mnie
okazją do poszukiwania nowych przestrzeni, sfer
i wymiarów. Ten Glitch Art, cyfrowa usterka jest
dla mnie przejawem autonomiczności komputerów. Powstałe w ten sposób obrazy to jednak
zupełna fantazja, humanistyczna interpretacja
cyfrowego świata i daleko jej do zasad panujących w informatycznym środowisku.
Katarzyna Rutkowska
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Joanna Mlącka
(ur. 1981)

Konstrukcja

2014

olej, płótno, 70 × 60 cm, opisany na odwrocie
W 2017 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Sztuk Pięknych
UJK w Kielcach pt. „Obiekty Intencjonalne”. W latach 2005–2010 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obroniła dyplom
z wyróżnieniem rektorskim w pracowni malarstwa prof. Jarosława
Modzelewskiego, oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Grzegorza
Kowalskiego. W roku 2009 w ramach programu Erasmus studiowała na Vysokiej Škole Výtvarných Umení w Bratysławie. Otrzymała
nagrodę imienia Prof. Józefa Szajny oraz wyróżnienie Ewy Tomaszewskiej za pracę dyplomową w 2010 roku. Jest laureatką nagrody
Inicjatywy ENTRY w 2011 roku, finalistką 11 edycji ogólnopolskiego
malarskiego konkursu im. GEPPERTA oraz stypendystką miasta stołecznego Warszawa w 2013 roku. Regularnie prezentuje swoje prace
na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorką kilku
indywidualnych wystaw min. w Galerii Arttrakt, Galerii XX1, Galerii
Promocyjnej, Galerii Klimy Bocheńskiej, Galerii Korekta, Galerii (-1)
Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Na temat jej twórczości pisano
m.in. w kwartalniku „EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, miesięczniku
"Businessman" a także w książce „Przewodnik po galeriach. Sztuka
inwestowania w sztukę. tom 3”.

WYSTAWIANY:
2015 – wystawa zbiorowa „Nowy alfabet sztuki”, Wzgórze Zamkowe, Kielce
2015 – wystawa zbiorowa „XI Ogólnopolski Plener Plastyczny Pstrągowa 2014”, Galeria Kierat
ZPAP, Szczecin

(...) Gdy przyjrzymy się pracom Joanny Mląckiej, to szybko możemy wskazać kilka reguł, czy też sposobów, które
konstytuują jej obrazy, ale też zasady ich postrzegania. Do
najważniejszej z nich należy obserwacja malarska przedmiotu, która poprzez percepcję widza przechodzi proces.
Polega on na tym, że z zapisu struktury, faktury czy kolorów
rzeczy, czym początkowo zdają się być prace Mląckiej, w
świadomości odbiorcy stają się osobnymi formami. To ona
zaczyna fascynować oglądającego, który dosyć szybko zapomina, że widzi przed sobą namalowane kijki czy fragmenty
ciała, ale koncentruje się na występującymi pomiędzy nimi
relacjami, które decydują o tym przejściu – od przedmiotu
(rzeczy) do obiektu.
Przyglądając się temu, możemy powiedzieć, że Joanna
Mlącka nie robi nic innego, jak maluje... martwe natury.
Na jej obrazach są wszak przedmioty, zaś artystka stara się
pokazać ich zróżnicowane faktury czy kolory. Co więcej, jak
przyznaje sama artystka, malowane na jej obrazach rzeczy
posiadają swoistą metafizykę przedmiotu. Ponieważ jednak
prace te nie są tylko dialogiem z historią martwych natur,
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jako gatunkiem malarstwa, ale jego kolejną wersją, to chciałoby się rzec, używając nowocześniejszych określeń, że są
to „martwe natury 2.0”.
Jednak jeśli przyjrzymy się wspomnianemu wyżej procesowi, który zachodzi pomiędzy tymi płótnami a widzem, to
dostrzeżemy, że taka klasyfikacja to za mało. Joanna Mlącka
wyrywa przedmiot z jego naturalnego środowiska – poprzez
swoiste zawieszenie go w powietrzu czy umieszczenie na
neutralnym tle. Powoduje to, że przedmiot, który artystka
maluje, staje się odrealnionym obiektem, którego znaczenie
bardzo szybko przekracza znaczenie tylko estetyczne. Już
na tym etapie pojawia się zadanie dla widza, który musi
porzucić podziw dla kolorów czy faktur, ale skupić się na
odpowiedzi na pytanie – dlaczego ten przedmiot tak fascynuje? (...)
Jakub Zarzycki, Martwa natura 2.0., czyli fantom pamięci.
O malarstwie Joanny Mląckiej [fragm.],
katalog wystawy „Procesy nieodwracalne / Przywracanie”, Galeria
Arttrakt, 2014

Łukasz Huculak

HUCULAK.PL

52

●

(ur. 1977)

Bez tytułu

2011

technika własna, karton, 44 × 22 cm
(w świetle passe-partout), sygn. l.d.: 'Huculak 11'
Malarz, absolwent ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię
malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W latach 2012–2013
obronił pracę habilitacyjną „Hipotezy i hipostazy. Idealne i realne
w obrazie malarskim”. Artysta otrzymał szereg nagród i wyróżnień
artystycznych. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik
kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Uprawia
malarstwo olejne, głównym tematem jego prac są martwe natury,
utrzymane w ascetycznej kolorystyce. Szczególną uwagę poświęca
fakturze swoich obrazów, gdzie zróżnicowanie powierzchni płótna,
w kontakcie ze światłem niuansuje wybrana tonację w całą gamę
subtelnych odcieni.

Abstrakcja może czaić się w każdym obrazie
nawet tym najbardziej realistycznym, werystycznym, mimetycznym. Wystarczy na przykład spojrzeniem skadrować jego dowolny
fragment. Wtedy nagle objawi się nam jako
coś nieprzedstawiającego właśnie. Abstrakcją
może być drzewo, mur czy draperia.
W swoich najnowszych pracach (…) ku takim
właśnie obrazom dryfuje. Ludzie wyparowali, skomplikowane motywy ikonograficzne
także, kolory również. Zostały pustawe pomieszczenia galeryjne, najczęściej, a w nich
nieznane rzeźby i obrazy, a czasem coś więcej. Zaczerpnięte z surrealnych pokładów
podświadomości abstrakcyjne formy, czy
może raczej bezformia. Pojawiają się w jasnych przestrzeniach nie wiadomo skąd. Intrygują, a może irytują. Mocno dopominają
się o dostrzeżenie i uznanie, że inne światy,
myśli, czy duchy mogą istnieć i mogą się na
powierzchni obrazów ujawnić.
Ich rodowód ma jednak malarski charakter.
Najpewniej powstały z kleksów czy dekalkomanii, którymi Huculak bawi się przygotowując tła do swoich kompozycji. Te tła zawsze
powstawały w taki przypadkowy sposób, były
ową abstrakcyjną częścią wkomponowaną
w jego przedstawiające obrazy. Teraz balansowanie na granicy malowanego i przypadkowego zyskało na znaczeniu. Huculaka zawsze fascynowały stare, znikające, wypłowiałe i fragmentaryczne freski. Ostatnio inspirujące okazały się spełzłe ściany w niemieckim
Gorlitz, na których wystarczyło domalować
ramy, by uzyskać gotowe abstrakcyjne kompozycje. W taki sposób w nowych obrazach
Huculak nadaje znaczenie temu, co do tej
pory zazwyczaj umykało uwadze.
Bogusław Deptuła, Biało, szaro, pustawo,
„Art&Business” nr 5/2011 [fragm.]
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Anna Osiecka
(ur. 1984)

Luna

2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Anna
Osiecka „Luna” 2018 R'
W latach 2008 – 2013 oraz 2013 – 2017 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplomy
z rysunku w pracowni prof. Bogusławy Bortnik – Morajdy, malarstwa
w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i malarstwa ściennego w
pracowni prof. Romana Łaciaka. Obrazy artystki zdobią kolekcje
w zbiorach krajowych i zagranicznych. Wybrane wystawy: 2018 –
wystawa pokonkursowa II Przeglądzie Sztuki Współczesnej "Nowa
Awangarda" Wyróżnienie na wystawie pokonkursowej Galeria Szyb
Wilson, Katowice (wyróżnienie); 2017 – wystawa indywidualna „Strefa ciszy”, Galeria RIO, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Tabu”,
Galeria Łaźnia, Radom; 2014 – wystawa zbiorowa „Zielnik”, Zamek
w Otmuchowie; 2011 – wystawa zbiorowa „Partytury graficzne”,
Dwór Czeczów.

Tematami przewodnimi w moich pracach malarskich są spirale, wiry, cyklony i okręgi, które symbolizują przemiany, drogi, niepewności, ale i zarazem są symbolami stałości i oczywistości. Reprezentują ponad czasoprzestrzenne wartości, które stanowią dla mnie oś egzystencji w wymiarze
psychicznym i duchowym.
Malując obraz, odkrywam nowe wewnętrzne i zewnętrzne terytoria, poznaję zarówno siebie, jak
i świat, który mnie otacza. Z każdym krokiem rośnie nadzieja, że jestem coraz bliżej „tajemnicy”,
która ukrywa się gdzieś za horyzontem.
Życie jest wielką niewiadomą, nigdy nie wiemy co nas czeka za kolejnymi drzwiami. Nowe wyzwania, przeszkody i trudności, przeplatają się z chwilami wytchnienia i jeszcze krótszymi momentami
szczęścia.
Taka też jest i natura ludzka, jesteśmy pełni sprzeczności. Chaotyczni, a zarazem uporządkowani,
pełni wad, jak i zalet, mamy w sobie dobro i zło. Nie ma koloru bez światła, nie ma światła bez
ciemności. Z tymi przeciwstawnościami jesteśmy kompletni. W swoich obrazach ukazuję więc
przemyślenia na temat świata i natury ludzkiej. Zadaję pytania o przyszłość i przeszłość. Posługuję
się językiem plastycznym. Dzięki niemu mogę się w pełni komunikować z drugim człowiekiem
i jego otoczeniem. Robię to, ponieważ nie potrafię nazwać słowami tego, co widzę wewnętrznie.
Przelanie tych myśli na płótno jest jedynym co mogę zrobić, by je wyrazić.
Anna Osiecka
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Michał Mroczka
(ur. 1984)

USS Downfall

2017

technika własna, płótno, 100 × 100 cm, syng. p.d.:
'MROCZKA | USS DOWNFALL | 2017' oraz opisany na
odwrocie: 'MICHAŁ MROCZKA | USS DOWNFALL | 2017
| TECHNIKA WŁASNA | 100X100'
W roku 2004 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Rzeszowie ze specjalizacją snycerstwo. W 2009 uzyskał dyplom
z malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od 2007
roku współtworzy grupę artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. W 2010 był współzałeżycielem 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 i Dziedzictwa Narodowego za propagowanie okresu 20lecia międzywojennego. Finalista Grand Prix Fundacji
im. Franciszki Eibisch 2015. Finalista konkursu Konfrontacje Sztuki
2016 Mazowieckiego Instytutu Kultury. Półfinalista Atre Laguna 2016
w Wenecji. Obecnie tworzy i mieszka w Warszawie i Gdyni. Autor kilku wystaw indywidualnych: 2017 – „Jest bezpiecznie”, Wejście przez
sklep z platerami, Warszawa; 2017 – wystawa w Teatrze Kamienica,
Warszawa; 2017 – „Przeczucie wojny” Pragaleria, Warszawa; 2016 –
„Wystawa”, Teatr Klepisko, Kazimierz Dolny; 2007 – „Bezkrólewie”,
Galeria 1, Lublin . Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych w kraju
i zagranicą m.in. w Lublinie, Warszawie, Berlnie, Sopocie, Krakowie,
Bad Gastein, Wrocławiu, Rzeszowie.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Jest bezpiecznie”, Wejście przez sklep z platerami, Warszawa

(…) Mroczka ucieka od bezpośrednich, makabrycznych przedstawień. Jego przestrzenne prace przypominają dioramę, zabawę dla dużych
i małych chłopców w czasach pokoju. Ich komiksowe ujęcie, oraz momentami wyczuwalny dowcip autora, kontrastują z powagą tematu. Można
rzec, że tak lekkie potraktowanie wojny, niemalże na granicy pastiszu malarstwa batalistycznego, dodatkowo zamkniętej w ramie obrazu daje
odbiorcy poczucie bezpieczeństwa, obcowania
z odległą historią. Ale artysta nie pozostawia
widza długo w tym stanie. Za sprawą obrazów
ukazujących ponurą wizję przyszłości, zrujnowane symbole dzisiejszych metropolii, przerywa zabawę i poczucie bezpieczeństwa. Złudne
poczucie, które często pielęgnujemy, odwracając
uwagę od rodzącej się przemocy (…)
Kuba Janyst, teksty towarzyszący wystawie „Jest bezpiecznie”
[fragm.], Wejście przez sklep z platerami, Warszawa
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Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Kalifornia

2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, świetnie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców dużych miast.
Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych motywów samotności. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których postaci giną w miejskich
pejzażach, doskonale łączą się z obrazami prezentującymi formy
geometryczne. Inspiruje się realizmem, surrealizmem, abstrakcją,
a nawet pop-artem. W jego twórczości można dostrzec też wyraźny
wpływ malarza Edwarda Hoppera czy Davida Hockneya. Jego prace
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i zagranicą. Wystawy indywidualne: Galeria Otwarta, Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015
i 2016, Sztuka wyboru 2016.
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Ewa Mrowiec
(ur. 1984)

Bez tytułu, 2016
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2011
obroniła dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Jacka Rykały.
W 2014 dyplom licencjacki z projektowania graficznego pod kierunkiem dr Bogny Otto-Węgrzyn. Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
2011 – II miejsce w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii”, Sopot;
2010 – Ogólnokrajowy festiwal rysunku „Figurama”, Praga, Katowice; 2003 – Miejskie Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta
Sosnowca, Sosnowiec. Ważniejsze wystawy: 2016 – „Błysk” 10 lat
współpracy katowickiej ASP i BPSC - wystawa absolwentów oraz
wykładowców ASP w Katowicach; 2014 – wystawa pokonkursowa
5.Ogólnopolskiego konkursy im. Mariana Michalika na obraz młodych malarzy. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie; 2014 – wystawa wybranych prac laureatów i finalistów konkursu APH pt. „PROWINCJA duż[EGO] FORMATU” w Muzeum Regionalne w Głogówku;
2014 – „Przez Pryzmat. Odsłona druga” – wystawa wybranych prac
laureatów APH 2002–2014. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu;
2013 – „Przez Pryzmat – wystawa laureatów APH 2002–2013” Pałac
Sztuki w Krakowie.

Widz oglądając moje kompozycje może odnieść wrażenie, że kontempluje obrazy z przeszłości,
która zakończyła się zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Ten aspekt moich obrazów nie jest jednak
najważniejszy. Ten sam widz nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, że wykreowana przez mass
media przed kilkudziesięciu laty konwencja fotograficznego dokumentu ma niewiele wspólnego
z panującą wtedy rzeczywistością. Dla mnie najistotniejsza jest właśnie ta sztuczna konwencja.
W moich obrazach jest ona jeszcze bardziej przeskalowana.
Ewa Mrowiec
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Kamil Kmiecik
(ur. 1991)

Greyhound, 2018
akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu. Obecnie student na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek projektowanie wstępne i grafika żurnalowa. Swoją twórczość ocenia mianem
gestu pojednania z doczesnością. Jego obrazy to próba zrozumienia
chwili. Podejmuje tematykę życia codziennego, inspiruje się licznymi
podróżami, wykorzystuje często motywy obserwowanej przyrody.
Prace Kamila Kmiecika znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju
i za granicą. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach zbiorowych.
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Klaudia Świątczak-Pjanka
(ur. 1988)

Nirwana, 2018
olej, płótno, 70 × 110 cm, sygn. p.d.: 'K.Świątczak-Pjanka
| 2018 r.'
Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wyróżnienia z malarstwa przyznane przez Radę Wydziału Malarstwa
od 2010 do 2013 r. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie malarskim organizowanym przez firmę
VELUX. W 2012 r. zajęła 21 miejsce w Kompasie Młodej Sztuki.
W 2013 r. obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni
pod kierunkiem prof. T Kotkowska – Rzepecka (aneks z grafiki pod
kierunkiem prof. H. Ożóga). W 2014 r. otrzymała wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim im. Franciszki Eibisch. Wielokrotnie
wystawiała swoje prace. Wybrane wystawy: 2014/15 – indywidualna wystawa malarstwa, Magazyn Kultury Kolanko No 6, Kraków;
2014 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria DNA (Sky Tower),
Wrocław; 2014 – wystawa pokonkursowa o Grand Prix Fundacji im.
Franciszki Eibisch, Warszawa; 2013 – „Zewsząd”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2013 – „Ściany Świata”, Galeria Lamelli,
Kraków; 2011 – „Obraz miejsca”, Galeria Strug, Zakopane; 2011
– „Dzieło”, Galeria Fabryka, Kraków; 2011 – „Partytury graficzne”,
Dwór Czeczów, Kraków; 2011 – „Rytmy i Rytuały”, Muzeum Sztuki
Współczesnej, Radom.
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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

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 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.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ 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

Karolina Polak, Podprogowo, 2018
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