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Paweł Tkaczyk •
Bez tytułu

2017

akryl, płótno, 150 × 130 cm, sygn. na odwrocie
Artysta multimedialny. Mieszka i pracuje w Warszawie. Maluje od
2008 roku. Ma na swoim koncie kilkaset obrazów w różnych technikach i tematyce, malarstwo figuratywne i abstrakcyjne, ponad dwa-
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dzieścia wystaw, kilka murali. Obrazy artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Inna działalność artystyczna,
w której się realizuje to fotografia i muzyka.
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Inez White
Arlekiny, 2018
olej, kolaż, technika własna, płótno, 100 × 60 cm, sygn. l.d.
Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Malarstwa
Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom obroniła z wyróżnieniem. Tworzy abstrakcyjne kompozycje inspirowane naturą,
muzyką, pejzażem. Maluje także martwe natury i portrety. Posługuje

się różnymi technikami, m.in. akwarelą i mozaiką szklaną. W swojej
twórczości wykorzystuje doświadczenia dotyczące materii oraz struktury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to podstawowe zagadnienia,
którymi się zajmuje.
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Campio
Księciunio na spacerze z pieskiem

2018

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. p.d.: Campio oraz na odwrocie
Artysta wszechstronny. Interesuje się różnymi dziedzinami twórczości artystycznej. Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się graffiti,
fotografią oraz site-specific. W swoich pracach poszukuje ciekawych
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kontrastów, zarówno formalnych jak i ideowych. Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych oraz konkursach sztuki współczesnej.
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Piotr Gola
My hilarious friends

2018

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: P.Gola oraz na odwrocie
Ur. w 1985 r. Z wykształcenia architekt. Ukończył Wydział Architektury
na Politechnice Krakowskiej. Sztuka jest jego pasją. Jego twórczość
oscyluje wokół symbolizmu, surrealizmu, abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu. Artysta w swoich pracach bardzo często używa symboli.
Postacie, przedmioty, kolory stanowią logicznie zaprojektowaną całość
skrywającą ukrytą w nich treść. Widać dbałość o to, aby jego dzieła

przemawiały do widza, opowiadały o życiu, ludziach, doświadczeniach, procesach, a nie były tylko „suchym” zapisem otaczającej rzeczywistości. Jak mówi sam artysta jego sztuka jest światem myśli, snu
i fantazji. Jego prace są zapisem wizji i pomysłów, które czerpie z życia
i obserwacji siebie i ludzi. Pracuje w technice olejnej, ale również
chętnie wykorzystuje techniki cyfrowe.
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Piotr Kachny
The NEEDle

2018

olej, płótno, 140 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1978 r. w Kluczborku. Studia na UAM oraz Natonal College of
Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje się fotografią artystyczną
oraz fotomontażem. Interesuje go postać ludzka. Używa fotografii
z wizerunkami znanych mu osób oraz postaci ze świata filmu, muzyki
czy szeroko pojętej rozrywki. Postaci te są swego rodzaju pretekstem
do zbudowania obrazu. W jego pracach sama twarz może stać się
czymś na wzór konstrukcji architektonicznej. Geometria to harmonia.
Najistotniejsze jest to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka: emocje,
uczucia, stan ducha, charakter, zmysłowość, seksualność. Artysta uka-
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zuje to, co w człowieku zmysłowe, a z czym stracił kontakt na skutek
oddziaływania kultury, konwenansów czy wychowania. Stąd najczęstsze wizerunki kobiet, zazwyczaj młodych, pięknych i zmysłowych.
Niekiedy tematem są relacje damsko-męskie. Przede wszystkim jednak sensualność i seksualność, czyli tematy tabu dla wielu systemów
i wierzeń religijnych, społecznych, politycznych czy socjologicznych.
Artysta pyta: „Czy seksualność i sensualność wyklucza duchowość,
czy też jest z nią powiązana?”
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Agnieszka Pawłowska
Sopot, ul. Haffnera

2018

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: Agnieszka Pawłowska
Graficzka, malarka, menedżer kultury, kuratorka. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Dyplom magistra sztuki w Pracowni
Grafiki Warsztatowej w 2008 r. Malarstwo w pracowni prof. Jarosława
Kozłowskiego. Studia podyplomowe Marketing Kultury w Instytucie
Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Muzealnicze Studia Kuratorskie w Zakresie Prezentacji Sztuki Współczesnej, Instytut Historii
Sztuki Uniwersytet Jagielloński. Pomysłodawczyni i założycielka Klu-

bogalerii FRAJDA w Kaliszu, Something SpecialDesign – ceramicznej
pracowni projektowej. Obecnie prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej
w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Autorka
wystaw indywidualnych i zbiorowych, projektów kuratorskich, m.in.
Szczytu Bohaterów w krakowskim Bunkrze Sztuki prezentujących
sztukę współczesną 30 najlepszych polskich artystów m.in. Zbigniewa Libery, Pawła Althamera, Wojtka Bąkowskiego, Olafa Brzeskiego,
Joanny Rajkowskiej i innych.
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Maria Niekrasowa
Górska wioska

2018

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l.d. i na odwrocie
Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na Wydziale Malarstwa Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuk
Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest członkiem Narodowego
Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na Ukrainie. Wystawy indywidualne: 2009 – „Wędrówki landszaftami”, Kirowograd, Ukraina;
2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybrane
wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepropietrowsk,
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Ukraina; VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukraina; 2009 –
165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło – różne ruczaje”, Kirowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow
festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina; 2011 – XIV
Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina;
XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaques i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.
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Dariusz Piekut
Roztoczańska Bajka 63

2018

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: Piekut D.2018 oraz na odwrocie
W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego
UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku płaskiego prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubieszowskim Domu
Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r.
stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Matt Ro-

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

2018

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.
Ur. w 1964 r. Absolwent PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Dyplom z aneksem
malarstwa obronił w pracowni prof. Józefa Hałasa. Na swoim koncie
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ma udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się
malarstwem i grafiką użytkową.
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Robert Krężlak
Wschód Słońca

2018

akryl, płótno, 100 × 60 cm, sygn. p.d.
Ur. w 1975 r. w Radomsku. W 2005 r. ukończył Akademię im. Jana
Długosza w Częstochowie – Wydział Artystyczny. Dyplom z projektowania graficznego w pracowni prof. A. Desperaka. W 2009 ukończył
studia podyplomowe – Rynek sztuki i antyków w Krakowskiej Akademii

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mieszka i tworzy we Wrocławiu,
głównym tematem jego prac jest kobiecy akt. Aktywny twórczo na
polach malarstwa, rysunku i grafiki komputerowej.
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Ewa Grajnert-Hałupka
FAKTOR

2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: EGH 2018 oraz na odwrocie
Efemeryczność materii oraz świadomość niepowtarzalności zdarzeń,
wzbudzają w artystce potrzebę zatrzymania obrazu i rodzących się
doznań. Nieuchwytne i nietrwałe stany, rzeczy spotykane, mijane, czasem burzące porządek dnia przekładają się na próbę zapisu tego, co
ulotne. W procesie twórczym utrwala refleksje, zdziwienia i dookreśla
stany własnym językiem dialogu z poznanym i zastanym. Wybrane
wystawy: 2016 – OT CIĘCIE, Towarzyska Kafe, Bydgoszcz; 2016 –
SYNTEZA SZTUK, Galeria BWA, Bydgoszcz; 2015 – MAKRO I MIKRO
SKALA MIEJSCA, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Niemcy; 2015

12

– WOKÓŁ NATURY, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Niemcy;
2014 – UCZUCIE BRAKU JEST JAK BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań; 2014 -PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień,
Bydgoszcz; 2014 – DRAW & GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA,
Poznań; 2010 – GOLDEN BEE 9, Moscow International Biennale of
Graphic Design, Central House of Artist, Moskwa, Rosja; 2010 – GESTY
z cyklu preMedytacje, BWA, Bielsko-Biała; 2010 – CZASEM BYWAM,
BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna Galeria Na Polskiej, Poznań.
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Maria Szeszuła
Kompozycja XXII

2018

technika mieszana, płótno fakturowane, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: M.Szeszuła 2018
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Absolwentka
kierunku Architektura Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, projektowa-

niem wnętrz, identyfikacją wizualną oraz grafiką. Mieszka i tworzy
w Poznaniu.
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Dawid Schab
Martwa natura z homarem

2018

olej, płótno, 61 × 61cm, sygn. l.d.: Schab’18, na odwrocie certyfikat autentyczności
Ur. 1973 w Rybniku, mieszka i tworzy w Bristolu, Wielka Brytania.
Studiował Prawo, absolwent Politologii na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Jednak to malarstwo zdominowało wszystko. Malarstwem sztalugowym zajmuje się od 1999r., ale rysunek towarzyszy od
najmłodszych lat. W 1998 pracował w Firmie Film Factory w Bielsku
Białej na stanowisku Asystenta Animatora Głównego dla Walt Disney
przy produkcji gier komputerowych Disney. Preferowana technika to
olej na płótnie oraz suche pastele na papierze. Prace charakteryzują
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się bardzo bogatą kolorystyką i silną grą światła i cienia, z pogranicza
fowizmu i ekspresjonizmu. Tematami prac są głównie martwe natury,
zwierzęta, ale też pejzaże, rzadko portrety. Uczęszczał przez 2 lata na
zajęcia malarstwa i rysunku na ASP w Krakowie. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Swoje
prace sprzedaje głównie w Wielkiej Brytanii, ale też do Australii, Danii,
Niemiec, USA, Chin oraz w Polsce.
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Magdalena Kępka
Calella późnym wieczorem

2018

akryl, olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. l.d.: MKępka 2018 oraz opisany na odwrocie
Absolwentka ASP na Wydziale Malarstwa i AWF we Wrocławiu, gdzie
mieszka i tworzy. 15 wystaw indywidualnych (w Galeria Małgosia
we Wrocławiu, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Muzeum
Miejskim w Rudzie Śląskiej, Galeria Sztuki Maja w Toruniu), oraz kilkanaście nagród w konkursach malarskich (7 głównych). Jej prace
wchodzą w skład prywatnych kolekcji większości krajów Europy, jak
również Stanów Zjednoczonych, Kanady, RPA, Australii, Nowej Ze-

landii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji i fundacji. Ważniejsze
nagrody: I nagroda w Konkursie Malarskim „Luis Fernandez Vergara”,
Viladecans, Hiszpania, 2010 i 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim
Corrales de Buelna, 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim Castellar
de la Frontera, 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim Fundacji Przyjaciół Pszczół, Guadalajara, 2009; I nagroda w Konkursie Malarskim
„Rincones Santiago del Teide”, Teneryfa, 2008.
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Małgorzata Pabis
Flash

2018

masa strukturalna, farba lateksowa, płótno, 110 × 90 cm, sygn. na odwrocie: MAŁGORZATA PABIS
Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, absolwentka ASP w Krakowie. Dyplom,
który obroniła w 2004 r. nagrodzony został medalem rektora ASP.
Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy traktuje jako inspiracje
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do zaprojektowania pięknego wnętrza. Wnętrze ma być tłem lub
uzupełnieniem danego obrazu. Uważa, że piękno w sztuce nie jest
pojęciem względnym.
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Jakub Górski
Portret Syntetyczny III

2018

marmur, drewno, wymiary: wys. 39,5 cm, szer. 19,5 cm, gł. 17,5 cm, sygn. od tyłu rzeźby: J Górski 2018r.
Ur. w 1989 r. w Przemyślu. Ukończył studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom magistra sztuki uzyskał w pracowni rzeźby Dr hab. Józefa Jerzego Kierskiego w 2013 r. Brał udział
w wystawach zbiorowych oraz plenerach rzeźbiarskich (Plener rzeźby
w Nowem: 2011 r., 2012 r., 2013 r.; Plener Rzeźby w Pińczowie
2013 r.). Po ukończeniu studiów podjął pracę w pracowni rzeźbiar-

skiej mgr. A. Weremczuka, gdzie wykonywał monumentalne rzeźby
sepulkralne w kamieniu. Współpracuje z zakładami kamieniarskimi.
Jest autorem rzeźb św. Piotra i Pawła przy kościele w Kaszycach.
Jego prace autorskie znajdują się w kolekcjach prywatnych. W swej
pracy twórczej zajmuje się formami figuratywnymi, uprawia rzeźbę
kameralną, monumentalną, portret.

17

17

Natalia Pławecka
Obserwacje

2015

olej, płótno, 60 × 20 cm, sygn. na odwrocie: N.Pławecka
Ur. w 1991 r. w Krakowie. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W 2013 roku
ukończyła krakowską Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru.
W 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem Malarstwo na Wydziale Sztuki
UP w Krakowie w pracowni dr Sebastiana Wywiórskiego. Zajmuje się
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malarstwem, ilustracją oraz projektowaniem i szyciem ubioru. Tworzy również maskotki artystyczne. Najlepiej odnajduje się w surrealizmie. Pierwsza wystawa indywidualna „Rzuć okiem” miała miejsce
w 2016 roku w Galerii Plus w Krakowie.
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Jakub Godziszewski
Czerwiec

2018

olej, płótno, 100 × 40 cm, sygn. na odwrocie: Noc Kupały/Czerwiec, Jakub Godziszewski, 2018
Absolwent Malarstwa (2012 r.) oraz Edukacji Artystycznej w zakresie
Sztuk Plastycznych (2014 r.) na Wydziale Pedagogiczno Artystycznym poznańskiego Uniwersytu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem oraz pozłotnictwem płatkowym. Pociąga go
temat kondycji człowieka oraz estetyka ludzkiego ciała. W poszukiwaniu inspiracji sięga też do świata przyrody. Organizator wystaw
indywidualnych oraz uczestnik zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in.:

Jasiński&Friends 6, Galeria Przy Teatrze, Teatr Narodowy, Warszawa,
Polska. 2018; ARTBOX.PROJECTS 1.0, Amory ArtWeeks, Strocoff Gallery, Nowy Jork, USA, 2018; Peace & love, Cosmos.Galerie, Vence,
Francja, 2017; 2nd International ‚Enter into Art’ Installations 2016,
Kulturbunker Cologne-Mülheim, Kolonia, Niemcy; Self Portraits – Inner
Feeling, Palazzo Ca’Zanardi, Wenecja, Włochy, 2015;
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Rafał Knop
In blue

2018

olej, płótno, 125 × 125 cm, sygnowany l.d.: KNOP oraz na odwrocie naklejka autorska
Ur. w 1970 r. w Żywcu. Absolwent PLSP w Bielsku Białej. Studiował na
PWSSP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. J. Walczaka. Pracuje twórczo, głównie w technice olejnej, wykorzystuje również inne techniki: gwasz, akwarelę, rysunek. Jego obrazy znajdują
się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, we
Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Organizator plenerów arty-
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stycznych w Toskanii we Włoszech. Udział w wystawach: 2015 – Galeria Akademicka ATH „Spotkanie 7”, Bielsko-Biała; 2014 – 3. Bielski
Festiwal Sztuk Wizualnych, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2014
– Art Fresh Festival V, Warszawa; 2013 – Galeria Akademicka ATH
„Spotkanie 6”, Bielsko-Biała; 2000 – Zamek Habsburgów – Akwarela
i gwasz, Żywiec.
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Agnieszka Nosek
Excuse me, can I hang out here for a while?

2018

olej płótno, 120 × 90 cm, sygn. p.d.: Agnieszka Nosek oraz na odwrocie
Ur. w 1987 r. w Krakowie. Artysta intermedialny, publicysta. Absolwentka dziennikarstwa UJ. Prace dyplomowe w zakresie fotografii prasowej. Zajmuje się malarstwem figuratywnym w tendencji estetycznej
realizmu magicznego, będącego kompilacją stylów: realizmu, pop-artu
i surrealizmu. W twórczości ceni mocny przekaz przy jednoczesnym
minimalizmie formy. W swoich kompozycjach lubi pozostawiać nutę
niedopowiedzenia. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach

oraz galeriach w Polsce i za granicą. Wystawy: 2017: Wystawa Młodej
Plastyki Bocheńskiej, Muzeum im. St. Fischera, Bochnia; Wystawa,
„Cafe Freude now”, Wiedeń; Wystawa zbiorowa, „Galeria pod gołym
niebem”, Kraków; Wystawa, galeria „Polskajungart”, Wiedeń; 2016:
Wystawa zbiorowa, „Muzeum Inżynierii Miejskiej”, Kraków; Wystawa,
galeria „Polskajungart”, Wiedeń; Wystawa zbiorowa, „Stara Stajnia-kuchnia wino i jazz”, Nowe Brzesko.
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Adriana Sitkiewicz
Memory from Salento 2

2018

technika mieszana, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(2007). Stypendystka Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie.
Brała udział w rzeźbiarskich plenerach międzynarodowych, festiwalach i sympozjach, m. in. Laureatka Gdańskiego Biennale Sztuki 2010
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Tożsamość miejsca, laureatka 15th Bildhauer Symposium St. Blasien
– Niemcy. Nominowana do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych
Twórców w Dziedzinie Kultury w 2010 r. Uczestniczyła w wystawach
grupowych i indywidualnych w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Anglii.

22

Agnieszka Olech
Południe

2018

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie
W 2002 r. ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej, uzyskując jednocześnie dyplom RIBA Part II (Royal Institute of British Architects). W 2016 r. ukończyła studia na Wydziale
Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Kilkukrotnie wyróżniana przez Radę Wydziału Malarstwa ASP
oraz przez Fundację 4 Style wspierającą promocję młodych twórców.
Porusza tematy związane z figuracją i pejzażem traktowanymi jako
formy abstrakcyjne. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią i pro-

jektowaniem. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „Wspólne pole”,
Forum przestrzenie, Kraków; Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Konduktorownia, Częstochowa; 2016 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; Muzeum PRL, Kraków; 2015 – Galeria Centrum B,
Kraków; Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 2014 – Wojewódzka
Biblioteka Publiczna, Kraków. Wystawy indywidualne: 2017 – „Moje
przestrzenie”, Galeria of-art, Częstochowa.
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Sebastian Ślęczka
Chory

2017

akryl, tusz, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Ślęczka 2017
Ur. w 1976 r. w. Rzeszowie. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni plakatu prof. P. Kunce
w 2002 r. Od 2004 r. prowadzi własne studio graficzne.
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Anna Cichoń
(Nie) obecność

2016

olej, płótno, 95 × 65 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1982 r. w Krakowie. W 2010 roku ukończyła studia na Wydziale
Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała
w pracowni Prof. Jacka Waltosia. Jest absolwentką Podyplomowych

Studiów „Zarządzanie Kulturą” w Instytucie Kultury UJ. Jej działalność
artystyczna obecnie związana jest głównie z malarstwem. Maluje,
współprowadzi warsztaty artystyczne, bierze udział w wystawach.
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Borys Fiodorowicz
W drogę

2018

akryl, deska, 40 × 30 cm, sygn. na odwrocie: Borys Fiodorowicz
Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pochodzący z terenów dzisiejszej Ukrainy. Obecnie mieszka i pracuje pod Krakowem, gdzie najbliższe otoczenie stało się dla niego źródłem inspiracji. Uczestniczył
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz aukcjach charytatywnych organizowanych m. in. przez fundację „Mimo Wszystko”
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Anny Dymnej. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2016). Wybrane wystawy: 2016 –
Oblicza Madonny, Zamek Królewski na Wawelu, Oddział w Stryszowie;
2015 – Malarstwo – wystawa indywidualna, Galeria Klitka, Warszawa;
2015 – III Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny”, Kalwaria Zebrzydowska.
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Bartłomiej Kulpa
List do sztuki

2018

olej, płótno, 170 × 150 cm, sygn. na odwrocie: Bartłomiej Kulpa 2018
Ur. w 1997 r. w Warszawie. Absolwent Zespołu Państwowych Szkół
Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Obecnie student
II roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Uczęszcza do pracowni malarstwa prof. Stanisława Baja
i pracowni rysunku prof. Antoniego Starowieyskiego. Laureat wielu
konkursów plastycznych. Brał udział w kilkunastu wystawach zbio-

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

2018

olej na płótno, 97 × 65 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent PLP im. W. Gersona w Warszawie. Aktualnie student ASP
w Warszawie. Dwukrotny stypendysta MKiDN (2013–2014). Laureat
wielu konkursów. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem. Sztuka to jego pasja, przygoda, która często staje się
nieprzewidywalna, co skłania do pogłębiania wyrazu, trwania w niej
i tworzenia coraz więcej i więcej. Najważniejsze osiągnięcia i wystawy: 2016 – wystawa „Wilanów Genius Loci Dwa Widzenia”, Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa; 2016
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-wystawa KISSPRINT, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Artystycznej,
Warszawa; 2016 – wystawa „Portret Fryderyka Chopina”, Muzeum
Fryderyka Chopina, Warszawa; 2014 – wystawa malarstwa, Bielański
Ośrodek Kultury, Warszawa; 2013 – Grand Prix w ogólnopolskim biennale malarstwa inspirowane twórczością Józefa Czapskiego „Pejzaż
ludzki”, Paryż, Kraków; 2012 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie
plastycznym „Doświadczając Natury”, śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz.
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Aleksandra Koper
Wybuch Zachwytu

2017

gips ceramiczny, pianka poliuretanowa złocona, 37 × 30 × 27 cm, sygn. od spodu
Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale
Rzeźby. W 2007 roku otrzymała dyplom na Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi. Zajmuje ją głównie rzeźbą, ale także malarstwem, rysunkiem, instalacją i preformance’em. Ważniejsze wystawy i realizacje:
2015 – udział w projekcie Human Parallels, iCAN Gallery Yogyakarta,
Indonesia; 2015 – wystawa zbiorowa „MGLISTA STREFA”, MONA

INNER SPACES, Poznań; 2013 – wystawa indywidualna „JA.ON.TO
czyli RZEŹBIARZ.JEJ KOCHANEK.WASZA UCZTA” w miejscu 6 Dzielnica, Łódź; 2011 – wystawa indywidualna Eternity Group, Łódź 2009
– realizacja pomnikowa dla miasta Konina; 2008 – wystawa Galeria
86, Łódź; 2008 – udział w wystawie zbiorowej, Centralne Muzeum
Włókiennictwa, Łódź.
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Viola Bąbol
Lolita Isabelle

2018

olej, płótno, 120 × 60 cm, sygn. p.d.: V.Bąbol oraz na odwrocie
Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.
W 2013 r. obroniła dyplom z malarstwa „757 Pokus”, za który uzyskała wyróżnienie Dziekana Wydziału Artystycznego. Artystka zajmuje
się malarstwem i ilustracją. Wizerunek kobiety jest główną tematyką
prac. Muza w jej obrazach jest odzwierciedleniem marzeń sennych,
jest kobietą, z którą się utożsamia. Muzy łączą świat wyobrażeń z rze-
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czywistością, przez co pojawiają się elementy surrealistyczne. Artystka brała udział w kilku wystawach m.in. wystawa prac pedagogów
i studentów wydziału artystycznego UMCS w Teatrze Małym w Galerii
Obok w Tychach (2013); Biennale Sztuk Plastycznych Łęczna (2014);
Festiwal Sztuki ART INN w Galerii Labirynt Lublin (2015).
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Joanna Misztal
Kocha, nie kocha

2018

olej, akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Absolwentka wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych odcieni

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

2017

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1995 r. w Krakowie. Student III roku malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Wystawy: 2016
– ŚLO NSKI KAFKA, wystawa zbiorowa, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 2016 – „Współczesna transpozycja dzieł Konstantego Laszczki”,
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wystawa pokonkursowa, Galeria Promocyjna ASP „Za Medyceuszem”,
Kraków; 2017 – Śląski Kafka, wystawa zbiorowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków. Konkursy: 2016 – „Współczesna transpozycja
dzieł Konstantego Laszczki”, ASP, Kraków.
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Emilia Nesteruk
Stolica

2018

collage, akryl, płótno, 89 × 116 cm, sygn. na odwrocie
Urodzona w 1994 roku w Warszawie, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała
w 2018 roku w pracowni prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Zajmuje
się malarstwem oraz sztuką kolażu. W ramach wymiany Erasmus+
spędziła rok w Accademia di Belle Arti di Palermo. Autorka poprzez
swoje kolaże, stara się opowiadać historie o przeszłości i teraźniejszo-

ści. Poszczególne fragmenty świata artystki zaczerpnięte są z filmu,
czasopism, znanych obrazów wielkich malarzy oraz otaczającej nas
nowoczesnej codzienności. Pokazuje uczucia i atmosferę używając
konkretnych barw i kształtów. Twórczość Emilii Nesteruk jest ilustracją
jej czasów i jej przeżyć, bądź sentymentalnym powrotem do przeszłości.
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Paweł Myszka
What’s Up?

2016

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygnatura na odwrocie
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:
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2018– III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego,
BWA Bydgoszcz; 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 rock and roll’a.
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Hanna Gąsiorowska
Calineczka

2013

akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie
Wystawy: Zima/Lato, MOK, Galeria Edukacji Twórczej, Głogów, 2018;
Zima/Lato, Garnizon Kultury, WRZEpracownia, Gdańsk, 2018; 7 Młodych Malarzy, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, 2017;
XXVII Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego; Muzeum Regionalne;
Chojnów; 2016; XXVII Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego; Galeria Sztuki w Legnicy; Legnica; 2015; Życie to bajka, Hanna Gąsiorow-

ska; Galeria Schody; Warszawa; 2014; Życie to bajka; MCKa Zatoka
Sztuki; Sopot; 2014; 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych
Promocje 2013; Legnica; 2013; Hanna Gąsiorowska Malarstwo; MOK
w Głogowie; 2012; Finał konkursu na plakat „Nie ma dzieci są ludzie” organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa; 2012;
XIV Mogileńskie Spotkania Plastyczne; Mogilno, 2011.
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Łukasz Jankiewicz
Medytacje

2018

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we
Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił w Browarze Mieszczańskim we
Wrocławiu instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył
nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie
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„Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą. Łukasz Jankiewicz inspiruje się impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach przez połączenie intensywnych barw. Brał udział w wielu wystawach w kraju
i za granicą, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.
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Monika Mrowiec
802 Street Art Avenue

2018

akryl, technika własna, płótno, 130 × 80 cm, sygn. p.d. Mm. oraz na odwrocie
Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, w 2015 roku
obroniła dyplom z zakresu Projektowania Graficznego i Nowych Mediów. Ukończyła również studia na kierunku Projektowania Architektury Wnętrz we Wrocławiu. „Inspiruje mnie sztuka Street Art’u,

wplatam w nią sylwetki dzikich zwierząt oraz motywy kobiece. Uwielbiam intensywne kolory oraz połączenie eksperymentalnych faktur
z metalicznymi elementami.”
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Anna Jarzymowska
Bez tytułu

2018

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

38

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

38

Dilan Adbulla
37/18/155

2018

akryl, olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Malarz i historyk sztuki. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacją sztuk użytkowych (snycerstwo). Edukację
kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim; po 5 latach nauki uzyskał
tytuł magistra historii sztuki. W czasie studiów był bardzo aktywny

na polu artystycznym. Wystawy indywidualne: 2018 – „Nocne sesje
malarskie”, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz; 2017 – „Pętle”,
Filharmonia Kaszubska, Wejcherowo.
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Piotr Przybyła
Pochodzenie Światła nr 14

2018

technika mieszana, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dyplom obronił w 2009 roku.
Malarstwo studiował w pracowni prof. Lecha Kołodziejczyka. Należy
do ZPAP okręg Katowice. Dominującym tematem jego prac jest światło. Brał udział w 16 plenerach malarskich w kraju i za granicą. Był
uczestnikiem 30 wystaw zbiorowych i autorem 4 wystaw indywidualnych: Paryż wrzesień 2004, Triennale Andriollego NOK 2012 „Barwy
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Roztocza” Lwów 2013„Barwy Roztocza” Lwów Muzeum Narodowe
2013 „Crash”, FKT, Bochum „Femme Fatale” galeria ART NOVA 2
Katowice 2013 II Biennale Częstochowa 2014, Obraz Roku galeria
ART NOVA 2 Katowice 2015, „Epoka Mistrzów’’ Warszawa 2017,
ART. VISION Miluza 2017.
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Adam Wątor
Dziewczyna i cień 2

2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: Adam Wątor 2018 oraz na odwrocie
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–1997
w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywatnych
w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wybrane wystawy:
2017 – wystawa w Bennett Galleries, Nashville (Publikacja w Nashville Arts Magazine Maj 2017); 2016 – wystawa „Kobiety”, DESA
Unicum, Warszawa; 2008 – wystawa „Akt XXL”, Galeria BB Wrocław;
2006 – wystawa „Goście z Polski w Essen – sztuka z Krakowa”, Essen
(Niemcy); 2005 – wystawa i I nagroda w konkursie galerii „Huile”,

Zillisheim (Francja); 2004 – wystawa indywidualna, Miejski Ośrodek
Kultury w Myślenicach; 2003 i 2004 – poplenerowa wystawa „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne” w Myślenicach; 1997 – wystawa
„Postawy” Dolny Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie;
1996 – wystawa w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie; 1995
– wystawa „Human Forms” Elements Of Art Galery, Columbus (USA);
1995 – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Pejzaż w malarstwie
współczesnym”.
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Marcin Niewęgłowski
Bez tytułu

2016

olej, płyta, 70 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Artysta tworzący w nurcie realizmu magicznego, w którym poszukuje własnej drogi. Inspiracje czerpie z obserwacji świata. Koncepcje
powstające w jego wyobraźni pojawiają się nagle, ale ostateczna
forma obrazu podlega transformacji podczas procesu twórczego.
Zwolennik tradycyjnych metod i technik malarskich. W 2018 r. jego
obrazy zostały wystawione w Galerii Oranżeria w Radzyniu Podla-
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skim, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie oraz w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, a także w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakrzówku oraz na organizowanej przez Dom Kultury
Śródmieście wystawie zbiorowej Ołpen Sztaluga 2018. W 2018 r.
otrzymał roczne stypendium od m. st. Warszawa na realizację projektu
Portret Fantastyczny.
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Katarzyna Orońska
Me Consolationem

2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: ORNO OROŃSKA
Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim
w Cieszynie. Nagrody: I miejsce, Muzeum Narodowe w Kielcach
„Aforyzmy Rysowane”. Wystawy indywidualne: AKMERIS, Kielce;

„Mitteleuropa”, Sztokholm; „Vintage Curtains”, Sztokholm. Artystka
inspiruje się głownie pytaniem o kondycję człowieka w odniesieniu do
jego środowiska (konkretnego miasta czy grupy społecznej).

43

43

Paulina Klimas
Bez tytułu

2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Paulina Klimas, 2018
Urodzona w 1992 roku we Włoszczowie. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Wyróżniona
przez rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu za rysunek,
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malarstwo i ceramikę – całokształt dyplomu. Obecnie studentka 5 roku
malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wydział malarstwa.
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Urszula Teperek
Dzikość serca III

2018

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych,
warszawskiej APS. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wróblewskiej, uczestniczyła w warsztatach w pracowni M. Kiesner. Brała udział
w wystawie zbiorowej Galerii Zadra, 2011, oraz licznych wystawach

Instytutu Edukacji Artystycznej. Prace artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. Stypendystka programu Kreator
Innowacyjności realizowanego w San Francisco. Zajmuje się malarstwem, fotografią i rysunkiem.
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Mariusz Dydo
Ryś II, model Fetish

2016

ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, platynowana, 19 × 39 × 13 cm, sygn. i num. od spodu 2/2016
Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblarstwo Artystyczne w PLSP
w Tarnowie, dostał się na wydział rzeźby krakowskiej ASP, którą
ukończył w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej
Grupie Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome Święto”. W trakcie studiów brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na
zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg w projektach
malarskich „Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po
ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów
z cyklu www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. W roku
2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa w którym
wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, filmu,
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reklamy, muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. Krzyża
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem
Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice
odlewanej, które tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz
z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma
na celu promować markę oraz artystów zaproszonych do jej budowy.
Jest autorem projektu figur do wielkopomnikowego założenia architektonicznego dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczości inspiruje się liniami przecięć mitologii i sztuki, tradycją mistrzów
i wizytą w hipermarkecie.
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Jakub Niewdana
Krowa Ankole-Watussi z serii Safari

2018

ceramika szkliwiona i platynowana, wym. 36 × 29 × 22 cm, sygn. od spodu
Artysta zajmujący się głównie ceramiką oraz fotografią. W 2014 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym
samym roku otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie. Oprócz działalności naukowej jest również zaangażowany w pracę stowarzyszenia „Ceramika Bez Granic”,
którego jest współzałożycielem, oraz grupy artystycznej „Vera Icon”
zrzeszającej twórców chrześcijańskich. Jakub Niewdana nie tylko brał

udział w licznych wystawach w Polsce oraz za granicą, ale również
sam był organizatorem m.in. wystaw „Mniej Więcej” czy „Squat”
w Zabierzowie. W swoich pracach często łączy dwie pasje – fotografię oraz ceramikę. Od 2014 prowadzi autorską. Od tego czasu
zajmuje się tworzeniem unikatowych form ceramicznych. Głównie
dotykając tematów animalistycznych. Syntetyczna forma, wysokiej
jakości wykonanie sprawiło że w ciągu 2 lat twory pracowni znalazły
się w kolekcjach na całym świecie.
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Marta Kurczyńska
Luna

2018

akryl, płótno, 100 × 60 cm, sygn. l.g.: MK oraz na odwrocie
Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warszawie, broniąc dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. Absolwentka
Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztuce japońskiej „Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke”.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu
Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych, m.in. na projekt biżuterii dla firmy Kruk. Brała
udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje”
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w warszawskiej galerii Kuluary/Studio oraz wystawie „Love is in the
air” w salonie SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje
z warszawskimi galeriami. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka postać, portret ciała
i duszy, zakomponowane w odrealnionym, zgeometryzowanym tle
zdecydowanych barw. Natchnieniem pozostaje także estetyka i sztuka
japońska.
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Artem Smorodin
Dziewczyna z kotem

2017

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d. i na odwrocie
Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie w rodzinie artysty. W l.
2002‒2008 studia na Wydziale Grafiki Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki w Charkowie. Od 2012 r. członek Narodowego
Związku Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Rosji, Szwajcarii, Australii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie.
Wystawy indywidualne: 2010 – Miejska Galeria Sztuki, Kremenczug,
Ukraina; 2011 – Sala Wystawowa Związku Artystów Fotografików,
Zaporoże, Ukraina; 2014 – “Estampe”, Dom Norymbergi, Charków,
Ukraina. Wybrane wystawy zbiorowe: 2006 – Triennale „Grafika –

2006”. Kijów, Ukraina; Biennale Akwareli Krymu, Simferopol; 2006,
2007, 2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa Wystawa Małych Form
Graficznych, Cadaques, Barcelona, Hiszpania; 2009 i 2013 – II Międzynarodowe Biennale Grafiki, Guanlan, Shenzhen, Chiny; 2010, 2011,
2012, 2014 – I Międzynarodowe Biennale Akwareli, Belgrad, Serbia;
2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 2013 – IV Międzynarodowe Biennale Akwareli “Woda +
farba”, Połock, Białoruś.
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Mateusz Rybka
Nawis skalny

2018

akryl, olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: M.Rybka ‚18 oraz opisany na odwrocie
Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum
Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż
poszukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach,
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m. in.: „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011);
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).
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Marcin Mikołajczyk
Przestrzenie 2_2

2015

techniki własne, akryl, folia, plexiglas, 45 × 40 cm, sygn. na odwrocie
Zajmuje się sztukami wizualnymi: malarstwem, obiektami artystycznymi, działaniami w przestrzeni, grafiką projektową. Kluczowe tematy
to: przestrzeń, metafizyka, przenikanie. Fascynuje się przestrzeniami
oraz istotą materii wszechświata w mikro i makroskali, Twórca idei,,
kreskomaterii”. Jego twórczość jest prezentowana na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (Australia, Chiny) oraz wielu wysta-

wach zbiorowych (Polska, Indie, Francja). Współpracował z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, galerią Elektor, Green Gallery, Under The
House of Art w Brisbane – Australia, White Box Gallery Queensland
College of Art – Australia, TAS – Trans Art Symposium – Australia,
ESAP, – Portugalia. Członek Stowarzyszenia Artystów Euforis.
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Marcin Kuptel
BUDYNEK 1426/17

2017

akryl, płótno, 70 × 90 cm, sygn. l.d.: mk oraz na odwrocie
Absolwent ASP w Gdańsku, kierunek architektura wnętrz, dyplom
uzyskany w roku 2002. Obecnie oprócz projektowania wnętrz zajmuje
się malarstwem sztalugowym, tematyka obrazów to głównie pejzaż.
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Agata Krutul
Morgen

2018

technika mieszana, akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. l.d.: AAKRUTUL2018 oraz na odwrocie
Ur. w 1983 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk
Pięknych UMCS w Lublinie, dyplom z malarstwa w pracowni Jana Gryki, a także Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom ze scenografii
w pracowni prof. Małgorzaty Komorowskiej. Związana z Akademią
Teatralną w Białymstoku i teatrem Papahema. Od wielu lat nauczyciel
rysunku i malarstwa. „Moje malarstwo w ostatnich latach opiera się
głównie na tematyce marynistyki, bo w nim odnajduję spokój, które-

go z biegiem lat coraz bardziej mi potrzeba. Ma to też silny związek
z upływającym czasem, ukazującym się w butwieniu i erozji, którym
poddaje się każda, nawet najtrwalsza materia. Moje prace też poddane są butwieniu. Tworzą się same, ja tylko dodaję im historię i komponuję. Czasami maluję też konie. Są dla mnie szlachetne i silne. Widzę
w nich też efemeryczność, którą staram się ukazać w obrazach.”
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Piotr Starościc
Marina

2018

olej, akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1992 r. w Chełmie. 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
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za rok 2012. Laureat stypendium fundacji SapareAuso za rok 2016.
Uczestnik wielu wystaw zagranicznych m.in. w Chinach, Chorwacji,
Niemczech, Szwajcarii. Ostatnio wystawiany na międzynarodowych
targach sztuki współczesnej w Nowym Jorku – Armory ArtWeeks.
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Olga Pelipas
Złote Piórko

2018

akryl, olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. l.d.: Pelipas
W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie,
następnie malarstwo monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk
Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miejsce w Triennale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywidualna:
„Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012.
Wystawy zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja
Ukrainy na Expo-2000, Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest

piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; Wystawa
Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa
ściana, Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow: Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury,
Przyjaciele w kontakcie; The HF ArtsFest 2016, POSK Gallery: Eastern
European Art, Londyn, Wielka Brytania.
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Dariusz Franciszek Różyc
LA RUE 13 z cyklu Nie tak odległe...

2018

akryl, płyta, 88 × 40 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Ur. w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukację zakończył obroną
dyplomu z projektowania graficznego w pracowni prof. A. Desperaka
(2005). Prywatnie i zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, projektuje dekoracje, uprawia fotografię. Inspiracje
znajduje w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów, Symbolistów.
Głównie jednak inspiruje się Naturą. Jego obrazy to zazwyczaj cykle
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tworzące opowieści z pogranicza fantastyki i grozy, których to nurtów
jest zwolennikiem. Wystawy zbiorowe: Apoteoza Muzy, biblioteka
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014; Spójność różnorodności, Galeria BroWart, Wrocław, 2016. Udział w konkursach plastycznych: Biennale,
Piotrków, 2015; Bielska Jesień, 2015; Trzy mosty, 2015; Fama, 2015;
VII Triennale Martwej Natury w Sieradzu, 2015; Konfrontacje Sztuki,
Warszawa, 2016; Trzy mosty, 2016.
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Grzegorz Skrzypek
Konio-poziomy w żółciach

2017

olej, płótno, 30 × 40 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w Sosnowcu. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom z malarstwa
sztalugowego obronił w pracowni prof. W. Kunza, aneks z rysunku
w pracowni prof. S. Karpowicza. Członek ZPAP i dąbrowskiej grupy artystycznej „GOŁONÓG”. Nauczyciel rysunku i malarstwa w ZSP
w Dąbrowie Górniczej. Tworzy cykle pastelowych i olejnych martwych

natur oraz pejzaży, a także malarskie i rysunkowe przedstawienia „KONIOSTWORÓW”. Szalony świat „KONIOSTWORÓW” to kompozycje
wykreowane w wyobraźni artysty, na których przedstawione są pełne
dźwięku, ruchu i formy istoty zamknięte w swych intymnych światach.
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Magdalena Palmowska
Tecza 3

2016

akryl, serigrafia, płótno, 115 × 115 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w Łodzi. Studentka tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Brała
udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i poza jej granicami.
Inspiruje ją ciało ludzkie, relacje i zależności między ludźmi.
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Sebastian Firek
Kamienny Potok

2017

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. p.d.: FIREK oraz na odwrocie
Ur. w 1983 r. w Wodzisławiu Śląskim. Doskonalił warsztat rysunkowy
w pracowni Urszuli Berger-Styczeń, a malarski u śp. Zofii Górskiej-Zawisłej. Dalsze kształcenie z zakresu sztuk plastycznych pobierał
w PWSZ w Nysie na kierunku renowacji i konserwacji dzieł sztuki pod
kierownictwem artystów, Edwarda Sytego i Mariana Molendy. W swo-

jej twórczości łączy kontrasty, intensywne barwy oraz formy ze strukturami plam. Obrazy przedstawiają interpretacje miejsc widocznych
z różnych perspektyw i w swoim przekazie pobudzają wyobraźnię.
Dotykają uczuć i wyzwalają emocje.
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Tomasz Jędrzejko
WAGA_04

2017/18

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie: tjedrzejko 2017/18
Absolwent ASP w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. St. Łabęckiego, Pracowni Sitodruku
prof. A. Smoczyńskiego oraz Pracowni Malarstwa prof. R. Hungera.
W l. 2005–2008 asystent w Pracowni Malarstwa prof. Hungera na
macierzystej uczelni. Stypendysta MKiDN w 2009 r. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora sztuki UŚ w Katowicach. Nauczyciel
akademicki w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ oraz na
Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach. Laureat kilku nagród i wyróżnień
w polskich i międzynarodowych konkursach. Zdobył m.in.: Nagrodę
Rektora ASP w Łodzi w XXI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego (2004);
dyplom I stopnia na I Międzynarodowej Wystawie Grafiki „ART-LINIA”
(2008, Mińsk, Białoruś) oraz II Nagrodę w Zamkniętym Konkursie
na Plakat promujący IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im.
Grzegorza Fitelberga (2011, Katowice). Uczestnik najważniejszych
wydarzeń artystycznych z zakresu grafiki artystycznej odbywających
się w kraju m.in.: Salonu Plakatu Polskiego (2005, 2007, 2011, Muzeum Plakatu w Wilanowie), Międzynarodowego Triennale Grafiki
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w Krakowie (2006), Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2006,
2009), Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie (2006, 2009,
2012). Miał 20 wystaw indywidualnych m.in. w: Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (2008), BWA w Bielsku-Białej (2010) oraz Galerii Pigasus
w Berlinie (2012). Swoje prace prezentował na ponad 90 wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą. Do najważniejszych zaliczyć należy ekspozycje: w Instytucie Polskim w Lipsku (2004), wrocławskim
BWA (6. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych, 2005), Galerii Maneż (Sankt Petersburg, Rosja, 2006) oraz V Internationale Engraving
Exhibition w Cremonie (Włochy, 2007), International Contemporary
Engraving Biennia Exhibition w Ploiesti (Rumunia, 2009), II Triennale
Polskiego Malarstwa Współczesnego (BWA Rzeszów, 2010). Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, BWA w Katowicach, Triennale Grafiki
w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Maratończyk, triatlonista. Uczestnik Zawodów Ironman. Reprezentuje
Sidor Team Polska.
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Maciej Mackiewicz
Forma 3C1N

2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Maciej Mackiewicz/„FORMA 3C1N”/2018
Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olejnej
na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charakterystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief. W obrazach
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając

bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach
w kraju i zagranicą.
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Patrycja Warzeszka
Kaseta

2018

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Warzeszka
Bardziej oficjalnie: rocznik 1990; licencjat: z malarstwa – w pracowni prof. K. Cieślika, z projektowania graficznego – w pracowni
dr hab. G Hańderka w PWSZ w Raciborzu. Magister: z projektowania
graficznego – w pracowni dr hab. T. Kipka, z grafiki warsztatowej
– w pracowni prof. J. Piech-Kalarus na UŚ. Na koncie kilkanaście
wystaw zbiorowych prezentujących malarstwo, fotografie i plakaty
(we Wrocławiu, Bytomiu, Cieszynie, Raciborzu, Gliwicach, Żorach
czy w Rybniku). Laureatka 24. Biennale Plakatu Polskiego Katowice
2015 oraz laureatka programu „Program Najlepszy Dyplom – Grafika
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2016”. W 2017 r. zajęła pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym
„Katowice w obiektywie 2017”. Na polu sztuki i pracy zawodowej
zajmuje się projektowaniem graficznym, malarstwem olejnym oraz
fotografią. Bardziej osobiście: chodząca precyzja i perfekcja, czasem aż
do przesady – brak jednej z tych cech pogłębia niebezpieczne nerwice.
Uspokoić potrafi ją jedynie dźwięk migawki, dobry breakdance’owy
beat i zapach farb olejnych. Lubi zwracać uwagę na detale, co przejawia się w jej pracach. Interesują ją zagadnienia formy i kompozycji,
ceni sobie minimalizm, porządek, dobry warsztat.
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Katarzyna Środowska
Doskonały błękit nieba

2018

olej, płótno, 100 × 140 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym na płótnie. Mieszka
i tworzy w Warszawie. W malarstwie poszukuje prostoty i harmonii.
Tworzy obrazy na założeniach abstrakcyjnych, wprowadzając do nich
elementy realistyczne. Maluje światy, w których każdy odnajdzie ciszę
i spokój. Bierze czynny udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w Polsce

i za granicą. Laureatka II miejsca Pierwszego Przeglądu Twórczości
Artystycznej ‚Paleta’. W 2015 otrzymała dyplom za rozwój artystyczny
w technikach akwarelowych i olejnych w pracowni Andrzeja S. Grabowskiego. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na wydziale malarstwa i rysunku.
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Katarzyna Jurczenia
Różne prawdy z cyklu Geometry of life

2018

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Artysta plastyk, grafik, architekt wnętrz, dyrektor artystyczna i redaktor
naczelna (ILOBAHIE CREATIVE). Absolwentka Wydziału Architektury na
WSEiZ (2008 – 2012). Dyplom inżyniera architektury wnętrz zdobyty
pod kierownictwem prof. Andrzeja Wyszyńskiego (2012). W latach
2005–2007 studiowała kreacje przestrzeni w Studiu Sztuki, gdzie
uzyskała dyplom plastyka ze specjalizacją kreacja przestrzeni (2007).
W latach 2013–2015 prowadziła własne wydawnictwo, gdzie wy-

64

dawała miesięcznik o architekturze wnętrz i designie. Zawodowo od
10 lat zajmuje się grafiką projektową. Uczestniczka 9. edycji Art Fresh
Festiwal w Warszawie (2018). Sztuka była w niej od zawsze. Ceni sobie
oszczędność w formie i towarzyszące temu miejsce na kontemplacje.
Jest miłośniczką abstrakcji, która kryje w sobie więcej niż się komukolwiek wydaje. Jej motto, którym stara się zarażać brzmi: „Przestrzeń
pełna wrażeń to przestrzeń uzależniona od sztuki”.
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Stanisław Tomalak
Fragment 114 z cyklu Archeologia

2011-18

akryl, technika własna, płyta, 100 x 100 cm, sygn.p.d.: S.J.A. Tomalak oraz 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.
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Arkadiusz Mężyński
New York in the rain

2018

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: MĘŻYŃSKI
Mieszka w Warszawie, gdzie tworzy w technice olejnej. Zafascynowany przestrzeniami miejskimi i próbujący uchwycić ich magiczną
atmosferę. Przez wiele lat zajmował się grafiką cyfrową i fotografią.
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Michał Mroczka
Most Brookliński

2017

technika własna, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d.: MICHAŁ MROCZKA/MOST BROOKLIŃSKI/2017 oraz na odwrocie
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.
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Adam Libera
Oczekiwany rozpad tumoru serc

2017

olej, płyta mdf, 70 × 150 cm, sygn. p.d.: Adam Libera 2017 oraz na odwrocie
Ur. w 1987 r. Ukończył studia magisterskie na kierunku grafika o specjalizacji grafiki reklamowej. Zawsze bliższa była mu twórczość artystyczna niż komercyjna. Próbując odszukać siebie, wśród stosu szkiców, wydruków i farb, ostatecznie poświęcił się malarstwu olejnemu.
Zafascynowany możliwościami tworzenia własnego, nowego świata,
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pochłonięty bezmiarem wyobraźni, realizuje się najczęściej w obrazach
dużego i średniego formatu. Tematyką jest głównie surrealistyczny
świat, często zanurzony w rozmywającej się, lekko sennej, mglistej
przestrzeni, powodującej delikatne dreszcze na karku. Autor zaprasza
do zajrzenia w głębię przedstawionych przez siebie światów.
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Agata Strzałka
Bez tytułu

2018

akryl, płótno, 90 × 70 cm, sygn. p.d.: Strzałka oraz na odwrocie
Absolwentka ASP we Wrocławiu oraz w Krakowie. W 2003 r. obroniła
dyplom z malarstwa w pracowni S. Rodzińskiego. Brała udział w wielu
wystawach zbiorowych, m.in.: 2009 – Browary Mieszczańskie, Wrocław; 2003 – Pałac Sztuki, Kraków; 2002 – Bunkier Sztuki, Kraków
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oraz indywidualnych: 2009 – Cafe Traiteur, London; 2009 – Galeria
OkiDoki, Berlin; 2008 – Camden Art Gallery, Londyn; 2006/2008 –
Hause Jungfried, Lahnstein, Niemcy.
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Andrzej Wroński
Morska fauna

2017

olej, płótno, 55 × 46 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie
Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną
i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych
wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii,

Niemczech i Belgii. W latach 90-tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987–1990.
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Alicja Kappa
Letni spacer

2018

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 50 × 150 cm, sygn. p.d.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we
Wrocławiu (dyplom - 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni
prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze
wystawy i osiągnięcia: 2014 - Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 - Finalistka Międzynarodowego
konkursu ArtSland 2, 3 i 5 rundy, USA; 2013 - Prix de Peinture de
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L’Ebouillanté 2014, Paryż; 2014 - Muzeum Sztuki Współczesnej we
Wrocławiu; 2013 - Art Brownie ZOO, Toronto; 2014 - konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria Profil
CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów
konkursu, Częstochowa.
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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

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

Powyżej 20 000

2 000

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

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

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej
cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje
również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.

3) D
 la wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie
uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, Sopocki
Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)	odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)	odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)	naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny pozyskuje bezpośrednio
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich.
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.
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.

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków – 1976 Genewa), Tańce góralskie, gwasz, papier, 33 × 41 cm , sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
73 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI
Warszawa, 17 października 2018 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do
godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej
o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie
14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) z apoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

5) w
 yrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki
Dom Aukcyjny.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

INDEKS ARTYSTÓW
Adbulla Dilan------------------------------38

Krutul Agata - -----------------------------52

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

Bąbol Viola---------------------------------29

Kulpa Bartłomiej --------------------------26

Pławecka Natalia -------------------------17

Campio ------------------------------------- 3

Kuptel Marcin -----------------------------51

Przybyła Piotr -----------------------------39

Cichoń Anna ------------------------------24

Kurczyńska Marta - ----------------------47

Różyc Dariusz Franciszek ----------------54

Derek Jan - ---------------------------------- 9

Leoniak Filip -------------------------------31

Rybka Mateusz - --------------------------49

Dydo Mariusz -----------------------------45

Libera Adam - -----------------------------67

Schab Dawid ------------------------------13

Fiodorowicz Borys -----------------------25

Mackiewicz Maciej ----------------------60

Sitkiewicz Adriana -----------------------21

Firek Sebastian ----------------------------58

Mężyński Arkadiusz - --------------------65

Skrzypek Grzegorz -----------------------56

Gąsiorowska Hanna - -------------------34

Mikołajczyk Marcin - --------------------50

Smorodin Artem -------------------------48

Godziszewski Jakub ---------------------18

Misztal Joanna ----------------------------30

Starościc Piotr ----------------------------53

Gola Piotr - ---------------------------------- 4

Mroczka Michał --------------------------66

Strzałka Agata ----------------------------68

Górski Jakub -------------------------------16

Mrowiec Monika -------------------------36

Szeszuła Maria ----------------------------12

Grajnert-Hałupka Ewa -----------------11

Myszka Paweł -----------------------------33

Ślęczka Sebastian - -----------------------23

Jankiewicz Łukasz -----------------------35

Nesteruk Emilia ---------------------------32

Środowska Katarzyna -------------------62

Jarzymowska Anna ---------------------37

Niekrasowa Maria ------------------------ 7

Teperek Urszula ---------------------------44

Jędrzejko Tomasz ------------------------59

Niewdana Jakub -------------------------46

Tkaczyk Paweł - ---------------------------- 1

Jurczenia Katarzyna ---------------------63

Niewęgłowski Marcin ------------------41

Tomalak Stanisław -----------------------64

Kachny Piotr -------------------------------- 5

Nosek Agnieszka - ------------------------20

Trusik Piotr ---------------------------------27

Kappa Alicja -------------------------------70

Olech Agnieszka --------------------------22

Warzeszka Patrycja - ---------------------61

Kępka Magdalena ------------------------14

Orońska Katarzyna -----------------------42

Wątor Adam -------------------------------40

Klimas Paulina - ---------------------------43

Pabis Małgorzata -------------------------15

White Inez ---------------------------------- 2

Knop Rafał ---------------------------------19

Palmowska Magdalena -----------------57

Wroński Andrzej --------------------------69

Koper Aleksandra -------------------------28

Pawłowska Agnieszka ------------------- 6

Krężlak Robert ----------------------------10

Pelipas Olga -------------------------------55
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