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Power bank, 2020
technika własna, 90 × 110 cm, sygn. na odwrocie:  
MAŁGORZATA PABIS

Małgorzata Pabis02
Trust, 2020
akryl, płótno, 70 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Karifurava 2020

Karifurava01

Ur. w 1992 roku w Brzegu w województwie Opolskim. Absolwent 
ASP we Wrocławiu na kierunku grafiki. Od młodości fascynowała go 
kultura i sztuka Azji. Pseudonim artystyczny pochodzi od pierwszego 
słowa jakiego nauczył się po Japońsku i oznacza kalafior. Kalafior jest 
symbolem zdrowia, szczęścia i pomyślności.

Jest ilustratorem, malarzem i muzykiem. Swoje inspiracje czerpię czę-
sto z japońskich drzeworytów a jego ulubionym artystą od zawsze był 
Toshio Saeki. Jako ilustrator ze swoimi pracami wystawiał się wiele 
razy w Polsce i za granicą. Na jego twórczość duży wpływ miało 
uczestnictwo w PicnicArt Festiwalu w Szanghaju gdzie poznał wielu 
artystów z Chin i Azji oraz miał okazję zwiedzić Szanghaj i zaczerpnąć 
tamtejszej kultury. Jako ilustrator projektuje przede wszystkim okładki 
dla magazynów oraz wzory na ubrania. Jednym z jego ciekawszych 
projektów była współpraca z Boiler Room - międzynarodową firmą 
z branży muzycznej dla której projektował wzory t-shirtów.

Motywami przewodnimi prac Karifuravy są najczęściej nagie kobiety i wazony. Jego 
obrazy i ilustracje charakteryzują się również bardzo ograniczoną paletą kolorów.

Zajmuję się również wykonywaniem murali – jest współzałożycielem studia arty-
stycznego we Wrocławiu, którego główną działalnością jest malowanie murali ko-
mercyjnych i reklamowych.

Od kilku lat zajmuję się również produkcją muzyczną i tworzę utwory w gatunku 
melodic techno pod nazwą House Of Palms.

Ur. w 1980 r. Architektka wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Dyplom, który obroniła w 2004 r. nagrodzony został 
medalem rektora ASP. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, 
a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy traktuje 
jako inspiracje do zaprojektowania pięknego wnętrza. 

Kwarantanna to okazja do pielęgnowania wolności wewnętrznej. Poddawanie się 
zewnętrznym ograniczeniom nie koliduje u mnie z odpornością na propagandę. 
Bycie obiektem socjotechniki paradoksalnie utwierdza mnie w przeświadczeniu, że 
wolność człowieka nie ma nic wspólnego z tym co zewnętrzne.
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Połączeni, 2018
akryl, płyta HDF, 40 × 30 cm, na odwrocie certyfikat autentyczności

Viola Tycz04
Trap, 2020
akryl, płótno, 70 × 70 cm, opisany na odwrocie:  
TRAP |70 × 70 |Paulina Pior|2020

Paulina Pior03
Studentka Wydziału Operatorskiego w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej w Łodzi. W sztuce interesują ją związki międzyobrazowe 
i semiotyka. Dzieła artystki to pewnego rodzaju, gra w skojarzenia. 
Pozwalająca widzowi na indywidualną interpretację, zależną od oso-
bistych doświadczeń.

Absolwentka ASP Wrocław, sty-
pendystka hiszpańskiej Fundacji 
Joana Miró, laureatka IV edycji 
programu stypendialnego Mło-
da Polska MKiDN i stypendystka 
MKiDN. Uczestniczyła w wielu 
wystawach indywidualnych i gru-
powych podczas najważniejszych 
prezentacji grafiki współczesnej. 
Jest artystką multimedialną – 
uprawia grafikę warsztatową, 
malarstwo, wideo, instalację. Jej 
prace znajdują się w kolekcjach 

m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w 
Krakowie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. Prowadzi Pracownię/Galerię 
Violi Tycz, która działa m.in. w ramach Funduszu Unii Europejskiej. 
Jej prace były wystawiane w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie.

Czas kwarantanny był dla mnie w pewnym sensie oczyszczeniem. Dzięki temu mia-
łam sporo czasu na rozwój i dopracowanie mojego warsztatu. Okres ten był bardzo 
kreatywny, w związku z tym powstało wiele nowych obrazów.
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In Petra Alone
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: Kitek 2020

Mariusz Kitowski05
Pasjonat malarstwa. Szkolił się samodzielnie warsztat w Rumskiej Pra-
cowni malarskiej, oraz na licznych plenerach w Toskanii i w Polsce. Miał 
już kilka indywidualnych wystaw oraz wiele zbiorowych, jest członkiem 
Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”. Wciąż poszukuje nowych wy-
zwań warsztatowych. Operuje plamą barwną, wykazując szczególną 
dbałość o czystość koloru oraz stosując gamy łamane w przejściach 
tonalnych. W swoich martwych naturach, malowanych głównie szpa-
chlą, jest nieustannie kompozytorem światła, ale przede wszystkim 
kolorystą. W pejzażu i miniaturach bawi się detalem i delikatnością 
przedstawianej materii.

Wyspa Marzeń, 2020
akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. i dat. p.d.: A.Yasin,20 oraz  
opisany na odwrocie: Aleksandr Yasin, „Wyspa Marzeń”, 2020 r.,  
płótno, akryl, 70 × 70 

Aleksandr Yasin06
Ukończył szkołę plastyczną w Symferopolu oraz Liceum plastyczne 
im. Samokisha. Absolwent Wydziału Architektury Akademii Krym-
skiej. Jest członkiem ZPAP okręgu Warszawskiego oraz Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich. Na swoim koncie ma 100 wystaw autorskich 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie zdobywał nagrody na 
Międzynarodowych Salonach Sztuki i na Biennale akwareli.



98

Piramida czasu, 2019
olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie:  
Łukasz Jankiewicz 2019 Wrocław

Łukasz Jankiewicz08
Na parkiecie, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: M.Jagóra

Malwina Jagóra07
Łowiczanka, łodzianka, a teraz już krakowianka. Ukończyła Akade-
mię Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskała dyplom 
w 2016 r w pracowni u dr hab. Monika Krygier, prof. ASP w Pracowni 
Komunikacji Wizualnej. Praca głównie związana z grafiką lecz zajmuję 
się malarstwem od zawsze, kocha to robić i cieszy się jak spotyka się jej 
płótno, malarstwo z pozytywnym odbiorem. Udział w kilku wystawach 
zbiorowych, jak i samodzielnych w różnych kawiarniach, galeriach 
i restauracjach (szczególnie na terenie województwa łódzkiego). Jej 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą

Z wyksztalcenia jest architektem wnętrz, ukończył Wyższą Szkolę Hu-
manistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej twórczości czerpie z 
impresjonizmu, ważną rolę w jego pracach odgrywają kolor i faktura 
wciąż eksperymentuje z różnymi narzędziami malarskimi. Artysta ak-
tywnie uczestniczy w wielu wystawach i aukcjach sztuki współczesnej 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Czas kwarantanny nie różnił się dużo od 
normalnego czasu artysty. Wieczory spę-
dzone przy tworzeniu, zazwyczaj w sa-
motności, zawsze w pracowni. Brak kon-
taktu z drugim człowiekiem najbardziej mi 
doskwierał, jednak przyjaciele napełniają 
mnie energią, której w tym czasie trochę 
mi brakowało. 
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W moim przyglądam się kwiatom,  
2020
olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. i dat. p.d.: IG IV 2020  
oraz na odwrocie: Izabela Gałązka IV 2020

Izabela Gałązka10
Żaglowiec, 2020
olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: Andrzej Wroński  
oraz na odwrocie: Andrzej Wroński

Andrzej Wroński09
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 fan-
tastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika 
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987‒1990.

Ur. w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z Projektowania Ubioru i Ubioru 
Dzianego oraz z Malarstwa obroniła w czerwcu 2009 roku. Wcześniej 
uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, gdzie 
zdobyła wiedzę na temat projektowania graficznego na specjali-
zacji Form Użytkowych w zakresie specjalności Grafika Użytkowa. 
W latach 2009–2017 pracowała w charakterze projektanta ubioru 
męskiego, a potem jako główny projektant jednej z linii dla znanej 
polskiej marki, by w 2017 roku powrócić do malarstwa. W 2014 
roku brała udział w zbiorowej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi, 
oraz wystawie Pierwszego Niezależnego Salonu Łódzkich Młodych 
Twórców, a także w plenerze Barwy Wschowy zwieńczonego wysta-
wą prac plenerowych, w którym uczestniczyła również w roku 2018 
i 2019.Inspiracji dla swojego malarstwa szuka w pejzażu, w postaci 
samej w sobie, ale nade wszystko czerpie ją z własnych doświadczeń 
życiowych i zawodowych. Jej malarstwo pejzażowe zdaje się być ocze-
kiwaniem na chwilę, jest nostalgiczne, stara się w nim zaszczepiać 
wspomnienie i osobiste odczucie danego miejsca. Akt zaś -przeni-
kany, przetwarzany, deformowany jest dla artystki poszukiwaniem 
odmiennych form i znaczeń. Jej ostatnie obrazy to projekcja kobiety 
współczesnej, jej pragnień, marzeń i dążeń, poszukiwań – często 
jednak przepuszczonych przez komercyjną maszynkę współczesnego 
świata. Jawi się w nim fascynacja modą i współczesnymi trendami 
w kontekście „kultu rzeczy”.
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Mickey MOUSE 04, 2020
technika własna, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. na odwrocie:  
2020 | Aurelia Zabawa Magdalena Stano Maciej Zabawa

Aurelia Zabawa,  
Magdalena Stano,  
Maciej Zabawa

12

Arcadia Missa, 2020
akryl, płótno, 80 × 120 cm, sygn. i opisany na odwrocie:  
Dominik Smolik Arcadia Missa Akryl/płótno 80x120cm MMXX

Dominik Smolik11 W latach 2002-2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, w pracowniach prof. R. Oramusa, 
prof. R. Łaciaka i prof. G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył Studium 
Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu Architektury, Kon-
serwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Brał udział w wielu 
krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze w Ra-
wennie (2007 r.).

Magdalena Stano (architekt, artysta) & Maciej Zabawa (artysta), są 
twórcami marki projektowej M&M. Wspólnie działają na polu sztuki, 
w dziedzinach takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba, ceramika, 
instalacje, grafika. Z powodzeniem łączą działalność artystyczną z ar-
chitekturą w prowadzonym przez siebie biurze architektonicznym 
oraz galerii sztuki.

Duet artystyczny M&M (Magdalena Stano & Maciej Zabawa), najnow-
sze prace z zakresu malarstwa, tworzy z udziałem niespełna 2letniej 
córki Aurory. Pierwsza wystawa Aurory nosiła tytuł POWIELONE, od-
była się w lipcu 2019 roku w Galerii Sztuki MOK w Dębicy.
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Niu, 2020
olej, płótno, 81 × 60 cm, syg. i dat. śr. dół: Stanisz 2020

Anna Stanisz13
Zapachy lata, 2019
olej, akryl, szlagmetal, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: A.Kappa

Alicja Kappa14
Absolwentka wydziału grafiki warsztatowej ASP w Katowicach, dzia-
łalność i wystawy grupowe w Rzeszowie, Aachen, Łańcucie.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we Wro-
cławiu (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 Art-
Sland 2, 3 i 5 rundy, USA; 2013 - Prix de Peinture de L’Ebouillanté 
2014, Paryż; 2014 - Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu; 
2013 - Art Brownie ZOO, Toronto; 2014 - konkurs malarstwa „Ogrody 
2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs 
Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, 
Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, 
Częstochowa.
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Więź, 2020
olej, płótno, 120 × 150 cm, sygn. na odwrocie: Magdalena  
Konopka 2020

Magdalena Konopka15

Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 15 lat 
zajmuje się grafiką komputerową a jej wielką pasją jest malarstwo. 
Obrazy wykonuje techniką olejną, interesuje ją głównie malarstwo 
realistyczne, figuratywne oraz portretowe.
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Vision quest, 2020
akryl, szlagmetal, płótno, 100 × 70 cm, opisany na odwrocie:  
Vision quest, M. Rukszan, OL 2020

Małgorzata Rukszan16
Gwiazdy i kwiaty, 2017
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Paulina  
Szczepaniak 2017

Paulina Szczepaniak17
Ur. 1989 w Lublinie. Absolwentka Malarstwa na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie (2012). Obecnie studentka studiów podyplo-
mowych na kierunku Grafika Komputerowa i DTP. Brała udział w 
wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki i rękodzieła w latach 2009-
2013. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem i grafiką kompute-
rową. Autorka kolekcji odzieżowych (projekty obrazów malowanych 
na ubraniach) dla marek Hiryo, Chissaya (Kolekcja Wdzięczności 2017). 
W swojej twórczości łączy motywy realistyczne z abstrakcyjnymi. Ob-
razy traktuje jako alegorie świata natury oraz ludzkiej psychiki.

Ur. 1989 w Lublinie. Absolwentka Malarstwa na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie (2012). Obecnie studentka studiów pody-
plomowych na kierunku Grafika Komputerowa i DTP. Brała udział 
w wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki i rękodzieła w latach 
2009-2013. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem i grafiką 
komputerową. Autorka kolekcji odzieżowych (projekty obrazów 
malowanych na ubraniach) dla marek Hiryo, Chissaya (Kolekcja 
Wdzięczności 2017). W swojej twórczości łączy motywy realistyczne 
z abstrakcyjnymi. Obrazy traktuje jako alegorie świata natury oraz 
ludzkiej psychiki.

Czas kwarantanny 
nie wpływał 

negatywnie na 
moje twórcze 

działania. Myślę, 
że dzięki nim jest 

łatwiej go przetrwać 
ponieważ malarstwo 
relaksuje i zapobiega 

negatywnym 
nastrojom. Pozwala 

mi również 
odpocząć od 

codziennej pracy. 



2120

Catch!, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Jola Kitowska

Jolanta Kitowska18 Spacer w doborowym towarzystwie,  
2020
akryl, olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i dat. l.d.: MKępka 2020  
oraz opisany na odwrocie: SPACER W DOBOROWYM  
TOWARZYSTWIE |100x100 cm, 2020 r. |MKępka

Magdalena Kępka19
Ur. w 1968, pochodzi z Pomorza. W czasie siedmioletniego pobytu 
w USA ukończyła z wyróżnieniem Stratford Career Institute, kierunek 
Art. Warsztat doskonaliła jako członek Long Island Art League. Po 
powrocie do Polski otworzyła Rumską Pracownię Malarską i jest człon-
kiem założycielem Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”. Współautorka 
projektów „Artyści dla Edukacji” oraz „Rumski Plener Malarski”. Liczne 
wystawy, zbiorowe i indywidualne oraz udział w plenerach na terenie 
Polski i Europy, to ważna część życia artystki.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa we 
Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy. Piętnaście wystaw indywidual-
nych (w Galeria Małgosia we Wrocławiu, Muzeum Dawnego Kupiec-
twa 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 więk-
szości krajów Europy, jak również Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
RPA, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji i 
fundacji. Ważniejsze nagrody: I nagroda w Konkursie Malarskim „Luis 
Fernandez Vergara”, Viladecans, Hiszpania, 2010 i 2009; I nagroda w 
Konkursie Malarskim Corrales de Buelna, 2009; I nagroda w Konkur-
sie 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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Odwróceni, 2020
olej, płótno, 70 × 50 cm, opisany na odwrocie: „ODWRÓCENI”  
|ŚRODOWSKA 2020 |OLEJ PŁÓTNO 70 × 50 cm |KATARZYNA  
ŚRODOWSKA

Katarzyna Środowska20
Morelowe marzenie, 2020
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. na odwrocie:  
mlenartowicz, 2020

Magdalena Lenartowicz21
Absolwentka wydziału grafiki warsztatowej ASP w Katowicach, dzia-
łalność i wystawy grupowe w Rzeszowie, Aachen, Łańcucie.

Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyj-
ną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej 
wzorem prostoty oryginalności i kolorów. Nie boji się eksperymentów, 
pozwala sobie na swobodną grę między formą a kolorem na płótnie.
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Kompozycja X, 2020
akryl, płótno, 73 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Paulina Ledzion

Paulina Ledzion22
Zawsze razem, 2020
akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. na odwrocie:  
P.K.Mikulska2020

Patrycja Kruszyńska-Mikulska23
Studentka Sztuki Nowych Mediów w Wyższej Szkole Artystycznej 
w Warszawie. Tworzy w zakresie malarstwa i grafiki komputerowej 
w szczególności skupiając się na tematyce abstrakcyjnej. Zajmuje się 
również kompozycją muzyczną i fotografią. W roku 2016 rozwijała 
swoją pasję malarską w stanie Nowy Jork, gdzie ukończyła również 
klasę kompozytorską oraz występowała w produkcjach teatralnych. 
W ostatnich latach jej obrazy były wystawiane na Aukcjach Młodej 
Sztuki w Warszawie i Bydgoszczy oraz miała miejsce jej pierwsza 
indywidualna wystawa.

Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyj-
ną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej 
wzorem prostoty oryginalności i kolorów. Nie boi się eksperymentów, 
pozwala sobie na swobodną grę między formą a kolorem na płótnie.
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Wypuszczanie gołębi, 2020
akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.g.: MK

Marta  
Michalska-Kurczyńska24

Lotos, 2020
akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. i dat. p.d.: Hanna Rozpara 2020  
oraz opisany na odwrocie: HANNA ROZPARA „Lotos” 2020

Hanna Rozpara25

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

Ur. w 1990 r. w Sosnowcu.  Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 2014 r. Studio-
wała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach 
programu ERASMUS. Obecnie jest doktorantką na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach.  W swoich realizacjach artystycznych dąży do 
uzyskania obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyj-
ne, nieracjonalne pokłady  świadomości. Porusza szeroko rozumiany 
temat wojny, kamuflażu, bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych. 
Jej prace wystawiane były na 19 wystawach indywidualnych oraz na 
ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.
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Aurora, 2015
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d. [logo] opisany na odwrocie:  
Izabela Ołdak | Zorza polarna 2015 | Aurora akryl na płótnie

Izabela Ewa Ołdak26

Artystka sztuk wizualnych i kuratorka sztuki. Absolwentka Wydziału 
Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2007) oraz Dutch 
Art Institute, ArtEZ w Enschede w Holandii (2010). Autorka wielu 
performanców, wystaw indywidualnych i zbiorowych; uczestniczka 
rezydencji artystycznych, sympozjów i plenerów w Polsce i za grani-
cą. Wyróżniona Nagrodą Publiczności za obraz Diary na 39 Biennale 
Malarskim Bielska Jesień 2009.

Zajmuje się malarstwem, performansem, projektami typu site-speci-
fic oraz działaniem w przestrzeni publicznej. Jest kuratorką wystaw, 
warsztatów oraz międzynarodowych rezydencji artystycznych: „Bey-
ond Time/Poza czasem” organizowanych przez Galerię Bielską BWA 
w Bielsku-Białej od 2011 roku.
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Zuzanna i starcy, 2020
akryl, węgiel, płótno, 80 × 120 cm, sygn. p.d.: T.KURAN oraz  
na opisany odwrocie: T.KURAN |2020 |„Zuzanna i starcy”

Tomasz Kuran27
Granica, 2020
olej, płótno, 100 × 50 cm, sygn. l.d.: KJRP’20

Krystyna Róż-Pasek28
Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszaw-
skiej ASP. Jest uczniem miedzy innymi, prof. Rajmunda Ziemskiego. 
Jego malarstwo to przede wszystkim kolor, który dobiera i łączy bardzo 
ciekawie a zarazem kontrowersyjnie. Obrazy buduje płaszczyznowo, 
ale bardzo ciekawie łączy ze światłocieniem czy abstrakcją. W jego 
obrazach często można odnaleźć realistyczne lub symboliczne ujęte 
bardzo osobiście. Również jego martwe natury są pełne nie- -reali-
zmu, często z zagubioną perspektywą tworząc własny niepowtarzalny 
świat.

Malarka z zamiłowania z zawodu dekoratorka wnętrz. Inspiruje się 
ludźmi. Stara się uchwycić ulotne chwile, zamykać je w kadrze i prze-
lewać na płótno. Uwielbia żywe barwy oraz grę świateł.
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Pieśń Biebrzy, 2020
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: TATAI oraz opisany  
na odwrocie: „ Pieśń Biebrzy” TATAI 2020

TATAI29
Wybaczam wszystko, 2019
olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.: SAS

Lubov Sas30

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie w roku 2010 obroniła z po-
wodzeniem dyplom z malarstwa w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka/
Wydział Malarstwa i Rzeźby/. Uprawia malarstwo sztalugowe, oprócz 
tego rysunek i fotografię. Malarstwo jest dla niej podróżą i przede 
wszystkim poszukiwaniem i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie 
miejscami granicznymi w kondycji człowieka, na styku różnorodnych 
kultur, w przestrzeni osobistego pejzażu wewnętrznego. Nie utożsa-
mia się z żadnym nurtem. Artystka współpracuje z najważniejszymi 
galeriami warszawskimi a jej prace zdobią kolekcje prywatne w kraju 
i za granicą. Wybrane wystawy: 02. 2008 – „ Pejzaż wewnętrzny 
„ ASP Wrocław, 03. 2009 -” Przesłanki „ wystawa indywidualna, 
04. 2010 – „Archetyp spełniony – kobiece role jako temat w sztuce 
Japonii”, wystawa dyplomowa, ASP Wrocław 11. 2009 – wystawa 
zbiorowa w ramach II Konkursu Malarstwa, Galeria Zadra, Warszawa 
06. 2010 – „ Matka Wojowniczka Bogini” wystawa indywidualna, 
Galeria Zadra, Warszawa 12.2011 – wystawa zbiorowa w ramach IV 
Konkursu Malarstwa, Galeria Zadra, Warszawa 06. 2012 – wystawa 
zbiorowa „ Sztuka pod lupę”, w ramach Festiwalu Sztuk Różnych 
„Mironalia”, Galeria Filtry, Warszawa 01.2014 – wystawa zbiorowa 
„ Love is in the air „ Młoda Sztuka, Galeria Sopocki Dom Aukcyjny, 
Warszawa 07 2014 – wystawa poplenerowa ogólnopolskiego zjazdu 
artystów Wyciążkowo 07. 2015- wystawa pokonkursowa ŁĘCZNA, 
ogólnopolski konkurs rysunku, 02 2016- wystawa Polish Art w Bruk-
seli, Galeria Brusale

Droga autorki w świat sztuki roz-
poczęła się od spotkania ze słyn-
nym białoruskim artystą Maley-
em Aleksandrem, który następnie 
został jej nauczycielem. Oboje 
pochodzą z Witebska, miasta 
szczególnego dla rozwoju sztuki 
współczesnej w którym mieszkał 
i pracował sam Malewicz, a tak-
że Marc Chagall i wielu innych. 
Umiejętności rysowania artystka 
zdobyła w warsztacie Aleksandra 

Maleya. Obecnie autorka szuka takich artystycznych środków, które 
mogłyby pomóc w odbiciu ludzkiej duszy. Portret to największa jej 
pasja. Ekspresjonizm to styl, który do niej przemawia najbardziej. 
Prace autorki znajdują się w prywatnych kolekcjach w USA, Szwecji, 
Francji, na Litwie, w Rosji, i na Białorusi.
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Portret Klary, 2020
akryl, płótno, 40 × 40 cm., sygn. p.d.: M.Michoń, 2020 r  
oraz opisany na odwrocie: M.Michoń, maj 2020 r., „Portret Klary”

Maria Michoń31
VR, 2020
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: Roma oraz opisana  
na odwrocie: Roma Jaruszewska 2020

Roma Jaruszewska32

Swoją karierę artystyczną 
rozpoczęła jako skrzypaczka. 
Ukończyła Uniwersytet Fry-
deryka Chopina w Warszawie 
otrzymując dyplom magistra 
sztuki - specjalność gra na 
skrzypcach w 2013r. w klasie 
prof. Romana Lasockiego. Dwu-
krotnie była stypendystką Prezy-
denta miasta Częstochowy oraz 
otrzymała Stypendium Artystycz-
ne Naczelnika Wydziału Kultury 

i Sztuki w Częstochowie. W roku 2017 otrzymała również tytuł ma-
gistra sztuki – specjalność malarstwo, wieńcząc edukację w Akademii 
Jana Długosza w Częstochowie na wydziale sztuki w pracowni prof. 
AJD Janusza Rafała Głowackiego i dr Jakuba Jakubowskiego. Jest 
członkiem stowarzyszenia „Szir Awiw”, które poprzez działalność 
artystyczną, społeczną oraz edukacyjną kultywuje tradycje różnych 
narodów i grup etnicznych. Aktualnie w ramach stowarzyszenia pro-
wadzei zespół wokalny o tej samej nazwie.

Ur. w 1981 roku w Elblągu . Ukończyła projektowanie graficzne na 
poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, ilu-
stracją, grafiką komputerową. Uczestniczka wielu wystaw krajowych 
i zagranicznych.

Życie artysty malarza 
w moim odczuciu jest 
nieustanną kwarantan-
ną. Zazwyczaj godzina-
mi malujemy samotnie 
w zaciszu pracowni. 
Na mojej pracy twór-
czej izolacja jednak od-
cisnęła swoje piętno.

Po kilku tygodniach zamknięcia drobnostki dały mi się we znaki. Zapasy farby i płócien szybko znika-
ły z moich domowych zasobów, a lęk przed wychodzeniem do sklepów i skupisk ludzkich wzrastał 
wprost proporcjonalnie. Niemniej jednak przezwyciężyłam pierwsze lęki i szybko wróciłam do „nor-
malnego” życia. Wszystkie dotychczasowe wystawy zostały odwołane i mogłam się skupić na ekspe-
rymentach. Z nieukrywaną przyjemnością wróciłam do realizmu i bardzo klasycznego malarstwa. Za-
częłam portretować najbliższych w moim otoczeniu, zarówno przyjaciół, rodzinę, ale także zwierzęta. 
Moją nieocenioną modelką stała się moja kotka, która w bezruchu pozuje godzinami. Zafascynowana 
malarstwem sir Edwina Landseera postanowiłam rozpocząć cykl obrazów przedstawiających czworo-
nożnych pupilów, którzy towarzyszą nam dzielnie na kwarantannie i prawdopodobnie zastanawiają 
się „Kiedy wreszcie Ci ludzie wyjdą z domu?”
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Symfonia kwiatowa, 2020
olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: Julia Reiter

Julia Reiter33
Malarka z zamiłowania z zawodu dekoratorka wnętrz. Inspiruje się 
ludźmi. Stara się uchwycać ulotne chwile, zamykać je w kadrze i 
przelewać na płótno. Uwielbia żywe barwy oraz grę świateł.

W ciszy odradza się moje wnętrze sięga 
głębiej dostrzegając momenty bezszelest-
ne, które w hałasie głośnej codzienności 
przebiegają niezauważone i taki też był dla 
mnie czas pandemii.

Moment zatrzymania, konfrontacji z tym co 
wewnętrzne gdzie zamiera to co do tej pory 
było tak oczywiste okazując się jednocze-
śnie nie tylko nie do końca niezbędne ale 
nawet nie dające ukojenia, poczucia pełni, 
siły.

To chwila w której przemawiają dawniej 
uchwycone kadry nasycone barwą.

Kolory odradzają tęsknotę za chwilą.

Pojawia się refleksja i zrozumienie, że dzie-
limy się tym czym zostaliśmy nasyceni a ko-
rzenie naszej pamięci sięgają głębiej doty-
kając istoty transcendentalnej.

Wspomnienie ogrodu, nieskalana natura 
współgra z blaskiem piękna, przesyconego 
światłem, cisza i tak z pozoru trudna chwila 
przeciera mgliste zwierciadło świadomości 
ukazując utraconą tęsknotę za tym co było 
w nas pierwsze, za wolnością, która staje 
się stanem ducha.

W tym czasie powstała Symfonia kwiatowa, 
tytuł zawiera kilka wskazówek co do zna-
czenia dzieła

Piękno natury otulające barwą i zapachem 
wyraża pierwotny zamysł, droga pozna-
nia, która odkrywa doskonałość zapisaną 
w każdej kropli porannej rosy, poruszenie 
zmysłów, Symfonia kwiatowa.
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Kurniki, 2017
olej, płótno, 80 × 120 cm, opisany na owrocie: Bartłomiej  
Kownacki 2017 r. |„Kurniki”

Bartłomiej Kownacki34
Nowy i stary Nowy Jork, 2019–2020
olej, płótno, 40 × 60 cm, sygn. na odwrocie: ŁUKASZ KAMIŃSKI  
2019–20v

Łukasz Kamiński35Absolwent Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka (2005), 
wcześniej ukończył także Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Miał pięć wystaw indywidualnych. W 2006 
zakwalifikował się do finału konkursu malarskiego „Obraz roku 2005”. 
W grudniu 2005 zdobył Pierwszą Nagrodę w konkursie malarskim 
fundacji im. Franciszki Eibisch.

W 2012 r. ukończył ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pra-
cowni prof. K. Wachowiaka. Aneks do dyplomu z malarstwa ściennego 
zrealizował w pracowni prof. E. Tarkowskiego. Dyplom oraz aneks 
otrzymały wyróżnienie dziekańskie, a także zewnętrzne, przyznane 
przez p. E. Tomaszewską.
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Blue clouds at night, 2020
akryl, płótno 70 × 100 cm, sygn. p.d.: Anies Murawska opisany  
na odwrocie: Anies Murawska |Blue clouds at night |22VII 2020

Anies Murawska36
Mińsk Dworzec, 2019
olej, płótno, 105 × 130 cm, opisany na odwrocie: KABANOVICH  
ANGELINA | MINSK RAILWAY STATION | GOODBYE OR SEE YOU  
SOON... | SPRING 2019

Angelina Kabanowicz37
Swoją edukację artystyczną rozpoczęła studiując w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Tam w Pracowni Malarstwa Stanisława 
Wiśniewskiego i Pracowni Rysunku Alana Rzepki uczyła się kunsztu. 
Po trzech latach zamieniła klasyczną i tradycyjną uczelnię na rzecz 
warszawskiej, która oczarowała ją tchnieniem świeżości i przestrzeni. 
W Warszawie doskonaliła umiejętności w Pracowni Stanisława Baja 
oraz Artura Krajewskiego.

W swojej twórczości kieruje się przekonaniem, że sztuka powinna być 
radosna, ciesząc oko i wywołując uśmiech. Ulotne chwile są dla niej 
możliwe do uchwycenia. Mieszkając w Warszawie realizuje zlecenia 
malarskie na płótnie i ścianie, jednak prawdziwą wolność czuje na 
łonie natury. Mazury są jej drugim domem.

Autorka ukończyła Uniwersytet Sztuk Pięknych imienia A. Glebo-
wa. Obecnie studiuje na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki. 
W 2015 r. Otrzymała dyplom III stopnia na Młodzieżowych Igrzy-
skach Delfickich państw członkowskich WNP. Autorka jest laureata 
specjalnego funduszu Prezydenta Republiki Białorusi na wsparcie 
utalentowanej młodzieży. 2019 – uczestnik republikańskiej wystawy 
„Triennale młodych artystów”. 2019 – uczestnik jesiennego salonu 
z Belgazprombanku. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Europie.
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293, 2020 
olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Marcin Ziółkowski

Marcin Ziółkowski 38
Uczta II, 2020
olej, płótno, 65 × 90 cm, sygn. p.d.: Anna Pszonka oraz opisany  
na odwrocie: UCZTA II |ANNA PSZONKA, 2020

Anna Pszonka39

Doktorant na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Brała udział w ple-
nerach malarskich, wystawach zbiorowych, a także w projektach fil-
mowych dla kina i telewizji. W 2017 roku jej obraz został zakwalifi-
kowany do wystawy pokonkursowej Wildlife Artist of the Year w Mall 
Galleries w Londynie. Obecnie kontynuuje pracę twórczą, oddając 
się malarstwu i ilustracji. Najchętniej tworzy w technice olejnej oraz 
akwareli. Swoje pomysły czerpie z natury, która jest dla niej źródłem 
niezliczonych inspiracji.
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Incepcja, 2019
akryl, płyta, 100 × 77 cm, opisany na odwrocie: Ryszard Rabsztyn  
|incepcja |2018

Ryszard Rabsztyn40
Mystic Black IV, 2020
technika własna, płótno, 80 × 60 cm, opisany  
na odwrocie: Agata Hećman „Mystic Black IV” 2020

Agata Hećman41

Swoja przygodę ze światem sztuki rozpoczął w latach 1999- 2004 
w PLSP im J. Pankiewicza w Katowicach. Lata te zaowocowały pierw-
szym miejscem w konkursie „Pierwsze Międzynarodowe Triennale 
Drzeworytu w Zakopanym 2006”. Dyplom malarski uzyskał w roku 
2010 po ukończeniu Wrocławskiej ASP. Brał udział w wystawach 
zbiorowych (PROMOCJE Legnica2010, Drugie Triennale Malarstwa 
ANIMALIS w Chorzowie, Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, Cen-
trum Sztuki Impart-2011) jak i indywidualnych (Galeria Schody, War-
szawa 2012, wystawa autorska pt. „Dawno, dawno temu”, GALERIA 
DNA, Wrocław 2017- CIERPLIWOŚĆ). Obecnie zdecydował się na styl 
kropkowany, jako wyraz jego wcześniejszych poszukiwań, tęsknoty za 
grafiką warsztatową, którą kiedyś uprawiał. To także próba połączenia 
wszystkich pasji. Każda kropka to kolejna sekunda, minuta, kolejne 
powtórzenie na siłowni, to wreszcie kolejna cegiełka w wielkiej bu-
dowli celu, marzenia, sensu, do którego zmierza artysta.

Na co dzień tworzy i maluje w Szczecinie. Struktura, światło, intuicja 
– to trzy nierozłączne elementy w jej twórczości. Największą część 
mojej twórczości zajmują obrazy abstrakcyjne, monochromatyczne, 
oparte na odbiciu światła od powierzchni, o głębokiej, trójwymiarowej 
fakturze. Aby nadać sztuce własny styl używa własnych, autorskich 
technik oraz materiałów. Artystce najbardziej zależy, aby sztuka wy-
zwalała intensywne emocje, pobudzała wyobraźnie i kierowała zmysły 
odbiorcy na odczuwanie. Obrazy, które tworzy zbudowane są z wielu 
warstw farby oraz innych materiałów, kształtujących na powierzchni 
rzeźbiarską strukturę o wyjątkowych walorach dekoracyjnych.
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Eksplozja, 2020
akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Marta Dunal

Marta Dunal42
Maskarada, 2020
akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. l. d.: Krężlak 2020

Robert Krężlak43
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysowniczka, ma-
larka, autorka instalacji, rzeźb i obiektów użytkowych. W swojej twór-
czości zgłębia proces powstawania dzieła. Kreacja obrazów powstaje 
przy intuicyjnej analizie zjawisk przyrody. Charakterystyczne dla jej 
twórczości jest łączenie i swobodna zmiana funkcji dla obiektów, które 
tworzy. W malarstwie poszukuje głębi i trójwymiaru powstających 
form, a także struktur charakterystycznych dla jej twórczości. Odważne 
łączenie kolorów, zmiany rytmów – światła i cienia jak i dekoracyjna 
technika własna to główny obszar zainteresowań artystki. Ma na swo-
im koncie udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Urodził się w 1975 r. w Radomsku. W 2005 r. ukończył Akademię im. 
Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale artystycznym. Dyplom 
z projektowania graficznego uzyskał w pracowni prof. A. Desperaka. 
W 2009 r. ukończył studia podyplomowe Rynek sztuki i antyków 
w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zajmuje 
się malarstwem olejnym oraz akrylowym rysunkiem i grafiką kompute-
rową. Głównym tematem jego prac jest kobiecy akt. Mieszka i tworzy 
we Wrocławiu. Bardzo nowoczesne obrazy olejne Krężlaka obejrzeć 
można w wielu galeriach sztuki współczesnej, galeriach online oraz 
na aukcjach sztuki współczesnej, WYSTAWY: 2009 – Wystawa zbioro-
wa – „Refleksja”, Muzeum Historyczne, Dniepropietrowsk – Ukraina, 
2011 – Wystawa indywidualna – „Akt”, Galeria Cafe Belg, Często-
chowa, 2012 – Wystawa indywidualna – „Odbicia kobiecości”, Gale-
ria MDK, Radomsko, 2013 – Wystawa indywidualna – „Duchowośd 
Wenusjaoska”, Galeria BUŁ, Łódź, 2014 – Wystawa indywidualna 
– „AKTualnie”, Galeria BrowArt, Wrocław, 2014 – Wystawa zbiorowa 
– „Apoteoza Muzy”, Galeria BUŁ, Łódź, 2015/2016 – Wystawa zbio-
rowa – VII Triennale, „Martwa Natura”, Galeria BWA, Sieradz,/Galeria 
Sztuki Współczesnej, Włocławek/Galeria Dolna BWA, Kielce, 2016 
– Wystawa zbiorowa – „Spójnośd Różnorodności”, Galeria BrowArt, 
Wrocław, 2016 – Wystawa zbiorowa – V Międzynarodowy Przegląd 
Sztuki „Alternatywy 33”, Galeria 33, Ostrów Wlkp., 2017 – Wystawa 
zbiorowa – Przegląd Twórczości Radomszczaoskich Artystów „ARTRA”, 
Galeria Muzeum Regionalnego, Radomsko, 2017 – Wystawa zbioro-
wa – VI Międzynarodowy Przegląd Sztuki „Alternatywy 33”, Galeria 
33, Ostrów Wielkopolski.
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Alchemia nieoczekiwanych przemian,  
2020
akryl, szlagmetal, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: ŻCHS 2020  
opisany na odwrocie: ŻANETA CHŁOSTOWSKA – SZWACZKA,  
„ALCHEMIA NIEOCZEKIWANYCH PRZEMIAN” AKRYL NA PŁÓTNIE  
ORAZ PŁATKI ZŁOTA, 120 × 80 cm, 2020 R.

Żaneta Chłostowska-Szwaczka44

Różany, 2020
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: leszczyńska 2020

Danuta Leszczyńska45
Ukończyła malarstwo w instytucie sztuk wizualnych uniwersytetu 
zielonogórskiego. W 2009 uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana 
gawrona. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych m.In. West lancashire annual open exhibition”, ormskink 
gb, burgerhaus tetlow, niemcy. Jest współzałożycielem grupy arty-
stycznej „inicjatywa twórcza 29 lutego”. Uprawia malarstwo, mozaikę 
oraz rzeźbę. Tworzywem, z którego artystka czerpie pełnymi garściami 
jest natura we wszystkich jej aspektach.

Ukończyła Wydział Komunikacji Wizualnej w Poznaniu (dyplom z grafi-
ki i malarstwa). Obecnie kontynuuje pracę twórczą oddając się głównie 
malarstwu, a tematem prac często są kwiaty. Florystyczne skrawki 
zapisane na kawałku płótna. Współpracuję z galeriami i projektantami 
wnętrz. Liczne prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i komer-
cyjnych w kraju i zagranicą.
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Rzeka, 2001
akryl, olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: EWA BAJEK  
| OLEJ, AKRYL, PŁÓTNO | 100 x 100 cm | 2001

Ewa Bajek46
Otchłań pod stopami, 2020
olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. i opisany na odwrocie:  
Simon Poloczek 150 × 100 cm

Szymon Poloczek47Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1986 roku obro-
niła dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w pracowni 
prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Zorganizowała ok. 20 wystaw indy-
widualnych w kraju i za granicą. Brała udział w ponad 80 wystawach 
zbiorowych. Prace artystki znajdują się w prywatnych zbiorach w Pol-
sce oraz Anglii, Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, Włoszech.

ur. 1994 w Katowicach. W 2015 roku rozpoczął studia na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki Warsztatowej. Obec-
nie jest studentem trzeciego roku Malarstwa w pracowni Prof. ASP 
Zbigniewa Blukacza. Zajmuje się również realizacją filmów dokumen-
talnych. Jest autorem instalacji artystycznej pt. „Adolf Eichmann” reali-
zowanej pod opieką prof. Dariusza Gajewskiego prezentowanej pod-
czas Nocy Muzeów w Siemianowicach Śląskich oraz podczas wystawy 
kończącej rok akademicki 2017 ASP w Katowicach. W 2019 roku 
obronił Dyplom Licencjacki o tytule Twarze sprzeciwu (Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA; Promotor: prof. dr hab. Józef Budka) w Pracowni 
Druku Płaskiego. Laureat konkursu Ogólnopolskiego Studenckiego 
Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora.
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W tym domu jest pies, 2014
akryl, płótno, 60 × 90 cm × 3, opisany na odwrocie: Judyta  
Krawczyk | W tym domu jest pies | Warszawa 2016

Judyta  
Krawczyk-Domańska48

Os Dois Surfistas, 2020
akryl, płóno, 100 × 60 cm, sygn. i dat. p.d.: MAJEWSKI (C) 2020  
oraz opisany na na odwrocie: OS DOIS SURFISTAS” –  
MACIEJ MAJEWSKI (C) 2020”

Maciej Majewski49

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 
Obroniła dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Leona 
Tarasewicza, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Osiągnięcia:
–  Nagroda na Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa klas młod-

szych liceów Sztuk Plastycznych, Koszalin 1995
–   Wystawa studentek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsko 

Niemieckie Centrum Młodzieży, Olsztyn 2007
–   Udział w konkursie malarskim i w wystawie – Golden Kentaur 2007, 

Monachium
–   Udział w Biennale Małych Form, Racibórz 2007
–   Indywidualna wystawa Pierwsze, Miejski Ośrodek Kultury, Józefów 

2009
–   Wyróżnienie dyplomu i udział w wystawie Coming Out 2010, War-

szawa
–  Promocje 2010, udział w wystawie finałowej, Legnica 2010
–  Nagroda im. Profesora Józefa Szajny, 2010 ASP Warszawa
–  Wyróżnienie w konkursie im. Adama i Ireny Gawlikowskich, 2010 

ASP Warszawa
–  Indywidualna wystawa Już nie ja, Galeria Szara Kamienica, Kraków 

2011

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gerso-
na w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Teatralna 
i Telewizyjną im . Leona Schillera w Łodzi; kierunek Realizacja Filmu 
Animowanego, gdzie zdobył tytuł Magistra Sztuki. Rysownik, motion 
designer, animator i reżyser autorskich filmów animowanych. Jego ani-
mowany film „Uwaga!Złe Psy!” był pokazywany i nagradzany na wielu 
festiwalach w Polsce i za granicą (m.in. OFAFA oraz Krakowski Festi-
wal Filmowy). W październiku 2012 roku, zrealizował film „Syrinx” 
na podstawie wiersza niemieckiego poety Norbert’a Hummelt’a dla 
ZEBRA Poetry Film Festival w Berlinie. Debiutował wystawą „malarstwa 
jutjubowego” w galerii MiTo w 2013 („Puma pojawiła się w MiTo”). 
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Niebieski02, 2020
akryl, sklejka, 100 × 76 cm, sygn. na odwrocie:  
Joanna Gorgolewska 2020

Joanna Gorgolewska50
Kobieca geometria on 14, 2020
akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. i dat. na odwrocie:  
Ula teperek Kobieca geometria no 14 2020

Urszula Teperek51
Ur. w 1992 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu na kierunku wzornictwo. Zawodowo zajmuje się archi-
tekturą wnętrz i projektowaniem mebli. Malarstwem pasjonuje się 
od wielu lat. Tworzy obrazy akrylowe inspirowane architekturą i jej 
wielobarwnością.

Absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, 
Instytutu Edukacji Artystycznej warszawskiej APS. Dyplom mgr sztu-
ki z malarstwa zrealizowała w pracowni prof. Wróblewskiej, 
w 2012 roku. Dyplom mgr Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk 
plastycznych o specjalności arteterapia uzyskała w 2012 roku. Au-
torka programów terapii przez sztukę. Laureatka programu Kreator 
Innowacyjności realizowanego w San Francisco na Uniwersytetach 
Stanford, oraz Berkeley. Mieszka i pracuje w Warszawie. Z sukcesami 
współpracuje z galeriami: Saatchi w Londynie oraz Singulart w Paryżu.
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W miedzi ukryte, 2019
akryl, szlagmetal, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: Mariola Świgulska

Mariola Świgulska52
Rozświetlając ciemność, 2019
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: Mprzewlocki

Michał Przewłocki53

Absolwentka Wydziału Architektonicznego Politechniki Łódzkiej. 
W czasie studiów, podczas pobytu w Wiedniu, udoskonalała swój 
warsztat malarski. Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne na płót-
nie w dużych formatach. Poszukuje niecodziennych form prezentacji, 
interesuje się połączeniem sztuki z architekturą, kreowaniem prze-
strzeni w niekonwencjonalny sposób oraz poszukiwanie miejsca dla 
obrazów w nowoczesnych wnętrzach. W malarstwie szuka inspiracji 
w detalach zaczerpniętych ze świata roślin. Uczestniczka licznych wy-
staw indywidualnych oraz zbiorowych – m.in.: Polen Zentrum, Berlin, 
1987; Drei Generationen, Berlin, 1988; Wiedeń, 1990 -1992: Łódzki 
Dom Kultury, 1996; Galeria Ars Nova, Łódź, 2004–2009;Galeria Ars 
Nova, Łódż, 2012; Galeria TAB, Warszawa, 2013; Galeria 63, Sopot, 
2015. Współpracuje z wieloma architektami w kraju i zagranicą. Obra-
zy artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie: Norwegii, 
Niemczech, Holandii oraz Wiedniu, a także w Stanach Zjednoczonych 
na Florydzie.

Ze sztuką związany jest od dzieciństwa. Już jako dziecko często bywał 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym pracowała jego 
mama - historyk sztuki. Był to pierwszy kontakt z malarstwem i pierw-
sza inspiracja. Każda wizyta w muzeum i możliwość podejrzenia dzieł 
były wielkim przeżyciem. Ostatecznie zdecydował się jednak studiować 
na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł doktora 
nauk fizycznych. Wybór fizyki był spowodowany chęcią zrozumie-
nia zasad otaczającego nas świata. Sztuka dodaje jeszcze aspekt, 
związany z subiektywnym postrzeganiem i odczuwaniem zjawisk. 
Jest dopełnieniem tego, o czym mówi nauka. Nie tylko odtwarza 
rzeczywistość, ale także ją kreuje. Powrót do twórczości jest jednym 
z najcenniejszych doświadczeń. W malarstwie fascynuje go możliwość 
uchwycenia chwili i przekazania emocji, jak również możliwość wyj-
ścia poza to, co jest. Oprócz malarstwa zajmuje się także rysunkiem 
i fotografią. Autor wystaw indywidualnych: Szelest Myśli, Centrum 
Kultury Wilanów, Warszawa (2017); +/- nieskończoność, Centrala 
PKO Banku Polskiego, Warszawa (2017).
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Cykl Charakter 33,
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.:  
Diana Nowosad 2020

Diana Nowosad54
Tramwaj. Gdańsk 1946., 2020
akryl, płótnto, 90 × 70 cm, sygn. p.d. Hugo Giza

Hugo Giza55

Ur. W 1989 r. w Chełmie. Magister Sztuki, Architekt Wnętrz. Ukoń-
czyła Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, 
oraz studia licencjackie i magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom licencjacki pro-
wadzony u prof. zw. Przemysława Krajewskiego. Dyplom magisterski 
u dr Tomasza Gałązki. Aneks malarski prowadzony u prof. Andrzeja 
Zwierzchowskiego. Studia Podyplomowe Studium Pedagogicznego na 
wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną, również na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Kolorystka zakochana w głębiach morskich. 
W swoich pracach ukazuje barwne i energiczne wnętrze jej duszy. 
Temat morski, który wykorzystuje do swoich prac jest dla niej sen-
tymentalny związany z jej rodziną. Poza malowaniem zajmuje się 
również projektowaniem wnętrz oraz współpracuje przy wykonywaniu 
scenografii.

Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP, gdzie w 2008 r. uzyskał 
dyplom w pracowni prof. J. Ostrogórskiego. Maluje odrealnione, su-
rowe w swej prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje 
się także witrażownictwem. Od 2010 r. jest członkiem kabaretu Limo. 
Obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą 
(m.in. w Kanadzie, Francji i Austrii).
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Gniew, 2019
olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn. i dat. l.d.: smoła 19  
oraz opisany na odwrocie: Gniew Artur Smoła 2019

Artur Smoła56
Odnaleźć siebie, 2020
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: Ms oraz opisany  
na odwrocie: Odnaleźć siebie, olej na płótnie, 90x90cm,  
Monika Siwiec, 2020r.

Monika Siwiec 57
Pochodzi z Pilzna. W pracy twórczej posługuje się głównie farbami 
olejnymi. Jest również autorem wielu grafik komputerowych opartych 
na własnych szkicach i rysunkach. Uprawia abstrakcyjne malarstwo 
figuratywne, które cechuje się charakterystyczną kompozycją, kolo-
rystyką i stylem. Swoje prace prezentował w ramach trzech wystaw 
malarskich „Droga na Meksyk”, „Hotel Tokio” oraz „Wysoka Wielka 
Woda”.

Urodziła się w 1995 r. w Lublińcu. W 2019 r. Uzyskała tytuł Magi-
stra Sztuki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Licencjat obroniła w pracowni Profesora 
Mariana Jarzemskiego, natomiast tytuł magistra w pracowni Dr Bar-
tosza Frączka. Pasjonuje się malarstwem, przyrodą oraz fotografią. Jej 
obrazy to impresjonistyczne pejzaże w klimacie bajkowości, fantastyki. 
Na swoim koncie mam kilka wystaw zbiorowych oraz indywidualne 
na terenie Polski.
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Perliczka, 2020
ceramika, 43 x 20 × 30 cm , syg. u dołu: Aneta Śliwa 2020 r.

Aneta Śliwa 58
Płonąca głowa, 2020
Ceramika szkliwiona, farby naszkliwne, 42 × 21 × 14 cm,  
sygn. u dołu: Śliwka

Krzysztof Śliwka59
Ur. 1979 r. w Warszawie. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycz-
nego, które ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. W 2001 roku obyła się jej wystawa 
indywidualna w kultowej już Galerii Nova w Warszawie. Uczestniczka 
wystawa zbiorowych. 2011 wyróżnienie Ministra Kultury w konkursie 
na Plakat ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP. Realizuję się rów-
nież w projektowaniu graficznym i fotografii III miejsce w konkursie 
fotograficznym „Mazowsze Bliskie memu sercu” Mówi o sobie twórca 
prowincjonalny. Żyje i tworzy w głuszy ziemi Płockiej.

Rzeźbą w drewnie zainteresował się w wieku 14 lat. Od 1997 r. zaj-
muje się wyłącznie tworzeniem w drewnie, ceramiką i malarstwem. 
Artystę zajmuje tematyka sakralna, portret, pejzaż. Swoje prace pre-
zentował na wystawach w: Warszawie, Rzeszowie, Krośnie, Jarosła-
wiu, Łańcucie, Jaśle, Przemyślu, Iwoniczu Zdroju, Budapeszcie. Inspi-
racje wynikają z kontaktu z naturą, pejzażem, człowiekiem, tradycją, 
historią. W niektórych pracach pojawiają się elementy apokaliptyczne, 
surrealistyczne. W rzeźbie w drewnie stosuje różne techniki m.in. 
opalanie, klejenie z małych elementów, różne gatunki drewna (lipa, 
modrzew, jesion, dąb). W malarstwie wykorzystuje własną technikę, 
która uwydatnia fakturę (na sztywnym podkładzie nakładany jest im-
past, który jest później patynowany, malowany w technice olejnej lub 
akrylowej). Wykonuje też modele odlewnicze (współpraca z hutami 
szkła, odlewnikami).
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Przyjaciółko moja, 2020
olej, akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: Jacek Cyganek

Jacek Cyganek 60
Ściany, 2018
akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: „Ściany” 2018

Bartosz Stępiński61Studiował w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Obronił dyplom w pra-
cowni prof. Antoniego Starczewskiego. Uczestnik wielu wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych min.: 2010 – wystawa galeria ZPAP War-
szawa; 2012 – Galeria Zapiecek Warszawa; 2013 – galeria Gologorski 
Kraków; 2013 – galeria „EM_Holland; 2014 – galeria Art Warszawa; 
2014 – wystawa portretów (rysunek) Centrum Kultury Izabelin; 2015 
– galeria Polakos Girona; 2015 – wystawa Galeria Art.

Absolwent Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Czę-
stochowie. Obecnie jest studentem V roku ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. W swoim malarstwie podej-
muje próbę wiernego przedstawienia rzeczywistych struktur, łącząc 
je często z jednolitymi tłami, aby podkreślić ich złożoność. Czerpie 
inspiracje z obserwacji rzeczywistości, inspirują go takie zjawiska jak: 
erozja skalna, próchniejące drewno czy korodujący metal, niegdyś silne 
struktury, które uległy rozpadowi. Te procesy, występujące w naturze, 
doskonale oddają temat upływu czasu, przemijania, ale mogą też 
być dobrym nawiązaniem do mentalności ludzkiej. Zestawiając to 
wszystko z pewnymi środkami artystycznymi, artysta chce dodatkowo 
podkreślić temat swojej pracy oraz zbliżyć obserwatora do panującej 
w nim atmosfery.
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Malowany, 2020
akryl, płótno, 50 × 80 cm, sygn. p.d.: Iza Sak 2020

Izabela Sak 62
Mimo Wszystko..., 2020
akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: 2020 A.Piotrowiak

Anna Piotrowiak 63
Urodzona w 1964 roku w Zielonej Górze. Uprawia malarstwo szta-
lugowe w technice akrylowej. Ukończyła państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych. W 2018 obroniła dyplom licencjata z malarstwa z wy-
różnieniem na Wydziale Artystycznym, Uniwersytet Zielonogórskim. 
Ukończyła półroczne studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowanie 
w Caldas da Rainha, Portugalia. Ważniejsze wystawy indywidualne 
w Niemczech, Portugalii, Francji, w Galeriach Sztuki: Płock, Konin, 
Zielona Góra, Ostrów Wlkp., w Muzeum Miejskim Nowa Sól, na Fe-
stiwalu Nowej Sztuki Labirynt, Słubice/Frankfurt.

Ur. 1893 r. w Kijowie. Z wyróżnieniem ukończyła Państwową Pla-
styczną szkolę Średnią w Kijowie na kierunku malarstwa. Jest absol-
wentką Wrocławskiej ASP na katedrze Architektury Wnętrz. Ogromne 
doświadczenie oraz zdobyty warsztat pozwalają jej na posługiwanie 
się różnymi technikami malarskimi. Jej prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Burkina-Faso, Rosji, Polsce oraz 
na Ukrainie. Obecnie zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych 
oraz mebli szytych na miarę wnętrza. Swoją działalność artystyczną 
ukierunkowała na projektowanie mebla użytkowego jakim jest Polski 
Stół. Ciągle podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szko-
leniach i wystawach architektury wnętrz. Swoje prace wnętrzarskie 
wzbogaca o malarskie arcydzieła o tematyce przedmiotowej, często 
animalistycznej nie stroni od abstrakcji dzięki temu każda praca jest 
inna. Bierze czynny udział w różnorodnych konkursach designerskich 
niejednokrotnie z sukcesem oraz w aukcjach sztuki nowoczesnej.
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Big game hunting, 2013
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. i dat. p.d.: Agnieszka Rudnicka  
2013

Agnieszka Rudnicka 64
W 2003 r. ukończyła PLSP im. T. Makowskiego w Łodzi. Absolwentka 
kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych na ASP 
w Łodzi oraz Accademia Di Belle Arti Catania, Italy (2011). Zdobyła 
gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk wizualnych oraz 
metodyki nauczania, filozofii, psychologii, marketingu sztuki. Tema-
tem jej prac jest człowiek jako rezultat wszystkich okoliczności losu.

Melodia słodko-kwaśna, 2020
akryl, olej, płótno, 100 × 100 cm

Paweł Zakrzewski 65

Malarz prymitywista ekspresyjny. Inspiruje się kulturami ludów pier-
wotnych, światem mikrofauny oraz fizyki kwantowej. Twórca video-
-artów, fotograf. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na wydziale Grafiki (przed obroną pracy mgr.)  oraz absolwent PWS-
FTViT w Łodzi na wydziale operatorskim Realizacji TV , a także Kul-
turoznawstwa SWPS w Warszawie. Uczestnik wystaw zbiorowych 
i indywidualnych. 

Wybrane wystawy indywidualne:  
– Struktury – Galeria 81 stopni – 2019 
– Mikrokosmos – Galeria A, Starogard Gdański – 2018 
– Robaki Transcendentne – Galeria Nieformalna, Warszawa – 2016 
– Teoria Szumu – Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego,  
   Warszawa – 2016  
– Przekroje wykroje – Galeria Podlaska – Biała Podlaska – 201 
– Głowy – Galeria Uległa, Warszawa – 2015

Podczas pandemii moje życie nie uległo znaczącej zmianie. Był taki żart: „gdy dowiadujesz się, że 
twoje dotychczasowe życie wygląda jak podczas kwarantanny”. I coś w tym jest. Jestem raczej typem 
outsidera i nie mam potrzeby uczestniczenia w każdym wernisażu czy imprezie w Stolicy. Cenię kon-
takt z naturą dlatego większość pandemii przesiedziałem na Rodos czyli w Rodzinnych Ogródkach 
Działkowych tam też tworzyłem szkice do obrazów i małe formy malarskie. Z wiekiem coraz bardziej 
ciągnie mnie w dzicz. Ale też pandemia w moim przypadku rzuciła mnie w nieoczekiwane rejony 
twórcze. Zacząłem swoją zabawę nowym tabletem graficznym. Powstała cała seria ekspresyjnych 
ilustracji anyty-covidowych. Zaprojektowałem też kilka t-shirtów. 
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Forma fizyczna-Madame S
akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygn. p.d.: K.HopE oraz opisany  
na odwrocie: Katarzyna Chmiel , Forma fizyczna-Madame S, 2020

Katarzyna Chmiel 66
Absolwentka Wzornictwa na Politechnice Łódzkiej. Od lat związana 
z fotografią. Od 2017 roku czynnie maluje i tworzy obrazy abstrak-
cyjne.

Czas pandemii zsynchronizował się z rozpo-
częciem cyklu Forma Fizyczna. Okres kwa-
rantanny zdecydowanie zwolnił tempo życia 
i traktuje go symbolicznie jako nowy cykl 
tworzenia. Dał dużo czasu do przemyśleń , 
analizy i poszukiwań na temat życia i emo-
cji które przekładam na płótno jako Formę 
Fizyczną.
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Sierpniowa noc, 2020
akryl, szlagmetal, płótno, śr. 60 cm, sygn. i dat. p.d.:  
Magdalena Rytel-Skorek 2020

Magdalena  
Rytel-Skorek68 Absolwentka Liceum Plastycznego im.Wojciecha Gersona w Warszawie 

oraz Wydziału Malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, 
gdzie studiowała pod okiem rektora Antoniego Fałata. Dyplom z wy-
różnieniem otrzymała na wydziale projektowania graficz-nego u prof. 
Juliana Pałki. Uczestniczka i laureatka konkursów m.in. na biennale 
pasteli, sztuki książki, ilustracji (grand prix w pierwszej polskiej edycji 
Art. Battle) ; uczestniczka wielu plenerów oraz akcji związanych ze 
sztuką w przestrzeni; zajmuje się malarstwem sztalugowym i ściennym. 
Od 2001r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Parostatek, 2020
akryl, płótno, sygn. i dat. p.d.: RÓŻYC 2020

Dariusz Franciszek Różyc67
Urodzony w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Plastyk. Zajmuje się projektowa-
niem i wykonywaniem tynków dekoracyjnych.
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Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Dominika Kędzierska,  
Bez tytułu, olej na płótnie, 2019

Dominika Kędzierska70
Ur. w 1996 roku w Rzeszowie. Po zdobyciu edukacji artystycznej 
w Liceum Plastycznym, samodzielnie kontynuuje naukę malarstwa, 
skupiając się głównie na technice olejnej. Tematem jej prac są przede 
wszystkim kobiety, które przenikając się z otoczeniem, odsłaniają 
emocjonalna stronę ich duszy. Inspiruje ją człowiek oraz jego niero-
zerwalna więź z naturą.

Bez tytułu z cyklu Owady, 2020
akryl, płótno, 2 × śr. 60 cm, sygn. i dat na odwrocie: Wancerz 2020

Magdalena Wancerz69
Urodzona w 1994 r. w Warszawie. Absolwentka Szkoły Plastycznej im. 
Wojciecha Gersona w Warszawie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. 
Obecnie z zawodu terapeuta osób z autyzmem, a z zamiłowania 
artystka tworząca obrazy abstrakcyjne nawiązujące do natury a także 
inne formy plastycznej jak np. tkanina artystyczna.

Po ukończeniu studiów pedagogicznych rozwija się zawodowo, do 
swojej pasji wróciła przy okazji pandemii. W trudnym czasie powstała 
również autorska wystawa jej prac w Dzielnicowym Domu Kultury 
„Miś”. Stara się bawić formą i stale rozwijać swój warsztat.
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Childhood Memories, 2020
Akryl, płótno, 120 x 100 cm, opisany. na odwrocie: Marcin  
Wygoda, Childhood Memories, 100x120 cm, grafika nazwiska,  
2020

Marcin Wygoda71
Superksiężyc, 2020
akryl, płótno, 80 × 130 cm, sygn. p.d.: AM

Anna Malinowska72Marcin Wygoda urodzony w 1983 r. Kochający naturę, czerpie z niej 
inspiracje do swoich prac oddając jej w zamian troskę. Obserwuje 
otaczający go świat i uwiecznia go filtrując kolory na swój sposób. 
Poszukuje w kolorach harmonii, więzi  i równowagi jednocześnie 
łącząc ze sobą nieoczywiste barwy. Biel i czerń to też kolor od nich 
się wszystko zaczęło.

Ukończyła PWSSP w Gdańsku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dy-
plom z malarstwa uzyskałam w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickie-
go. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką komputerową, piszę 
opowiadania. Mieszka w Gdyni. 

Uważa, że sztuka nie pochodzi z tego świata. Sztuka jest dowodem. 
Dowodem na to, że człowiek nie jest tylko automatem wykonującym 
przez kilkadziesiąt lat powtarzające się czynności. Człowiek jest czymś 
o wiele większym, przestrzenią pełną możliwości i tajemnic. Uważa, 
że sztuka nie powinna komentować rzeczywistości, lecz ją stwarzać.

Miała samodzielne wystawy w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i 
w Niemczech.
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Wenus, 2014
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. p.d.: ‚MM | 2014’ opisany 
na odwrociu: MARTA MARSZAŁŁ | 100 x 70 | „WENUS” 2014 | 
AKRYL NA PŁÓTNIE

Marta Marszałł73
Slightly different on Sunday morning,  
2020
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. ręcznie naklejaną nicią p.d.: WK

Weronika Kawecka74W 2016 ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
realizując dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Marka Zaborow-
skiego oraz dr Joanny Dudek na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 
w Kaliszu. Laureatka nagrody im. Ericha Lütkenhausa w XIII Konkursie 
Sztuk Plastycznych ARS UNIVERSITATIS 2013, NAgrody Prezydenta 
Miasta Kalisza w XV Konkursie Sztuk Plastycznych ARS UNIVERSITATIS 
2015 oraz stypendystka Nagrody Rektora dla najlepszych studentów

Urodzona i wychowana w Bydgoszczy w artystycznej rodzinie. Jej po-
szukiwania artystyczne biegną w kilku kierunkach. Eksploruje kształty 
i faktury oraz interesuje ją psychologia koloru. Charakterystyczne dla 
artystki jest nakładanie wielu warstw farby w celu budowania bogatej 
faktury obrazów oraz korzystanie z ciekawej palety barw. Inspiruje się 
eterycznością i amorficznością przyrody oraz energią płynącą z natury. 
Łącząc te wszystkie elementy, w swoich pracach, w subtelny i abs-
trakcyjny sposób stara się ukazać emocje towarzyszące człowiekowi 
w kontakcie z zastaną rzeczywistością. Aspekty te uznaje za wyjąt-
kowe, ponieważ możliwość  nieograniczonego obcowania z naturą 
została dana nam wszystkim, jednakże tylko nieliczni chcą z jej darów 
korzystać świadomie.
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Ptak sprzedajny, 2020
akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: EGH 2020; i na odwrocie:  
Ewa Grajnert-Hałupka 2020

Ewa Grajert-Hałupka75
Rybie szepty, 2020
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrociu: IW

Ilona Woźniak76
W latach 2006-2011 studia na Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych 
w specjalności pedagogika sztuki. Dyplom magistra sztuki uzyskany 
z wyróżnieniem w roku 2011 w Pracowni Rysunku prof. Joanny Imiel-
skiej. Stypendystka Rektora UAP dla najlepszych studentów w latach 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2010/2011. Zajmuje 
się rysunkiem, fotografią, grafiką projektową i malarstwem.

Maluje farbami olejnymi, akrylowymi i temperą. W swoich pracach 
obok wielorakich motywów stosuje bogatą gamę kolorów, które 
nadają obrazom niepowtarzalny odbiór. Interesują ją emocje jakie 
wywołują barwy, ich połączenia i nadawane im na płótnie kształty.

W tej odmiennionej, przymkniętej rzeczywistości 
ręce opadły i zmuszone zostały do innych aktyw-
ności. Kompulsywna potrzeba działania z czasem 
ustąpiła i dała przyzwolenie na powstanie prze-
strzeni wewnętrznej. Wtedy w obrazach wyro-
sły skrzydła, paleta pojaśniaja i wróciły zarzucone 
przed laty projekty. Przyszło Inne Nowe. 
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Purple Meadow, 2020
olej na płótnie, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Magdalena Sońta

Magdalena Sońta77

Ur. w 1995r. Jest tegoroczną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
na wydziale Grafiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną oraz 
grafiką użytkową i artystyczną. Dyplom zrobiłam w Pracowni Ilustracji 
pod kierownictwem prof. Grażyny Lange. W mojej twórczości  bar-
dzo ważną rolę pełniły plenery malarskie, które odbywałam, zarówno 
w liceum jak i podczas studiów, gdyż głównym tematem moich prac 
jest pejzaż. Od zawsze w sztuce fascynowała mnie jej nieśmiertelność 
oraz zmiany, które zachodzą w dziełach wraz z upływu czasu. Efektem 
destrukcyjnej działalności czasu jest zmiana wyglądu dzieła sztuki. 
Nigdy nie jest ono takie samo, jak w momencie powstawania. Tą 
samą zależność dostrzegam w przyrodzie, dlatego temat jakim jest 
pejzaż przemawia do mnie w szczególny sposób i to jemu poświęcam 
najwięcej uwagi.

AUKCJA VARIA (38)
21 PAŹDZIERNIKA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

Para kandelabrów empirowych, z głową Merkurego,  
Bracia Łopieńscy, Warszawa, pocz. XX w., wys. 60 cm



I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA

1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AUKCJA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 
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wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu 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 kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. 
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, 
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU

A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. DANE OSOBOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.



Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
MŁODA SZTUKA W CZASACH PANDEMII

Warszawa, 23 września (sobota) 2020 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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)  zapoznałem/-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)  wyrażam 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

AUKCJA VARIA (37)
26 WRZEŚNIA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Kolia z brylantami, Sztokholm, 1950 r.
złoto pr. 0,750, m. 73,00 g diamenty: 348 szt.  
łącznie ok. 25,00–28,00 ct (centralny ok. 2,00 ct)  
VS-SI/H-J, stary szlif
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Achtabowska Marta---------------------- 1

Bański Wojciech-Adam-------------------35

Betlej Piotr----------------------------------77

Błoch Weronika----------------------------53

Cibora Katarzyna--------------------------21

Dałek Monika------------------------------78-

Dąbrowska Anita-------------------------23-

Elyot-----------------------------------------57

Funkiewicz Klaudia-----------------------13-

Futyma Karolina---------------------------22

Gregorczuk Marcin-----------------------10

Gubała Karolina---------------------------51-

Hoppe-Sadowski Bartosz-Michał-----74-

Jagóra Malwina---------------------------31

Jankiewicz Łukasz------------------------75-

Jarzymowska Anna----------------------49

Jaszczyńska Sonia------------------------38-

Javorska Marta----------------------------70

Kamiński Łukasz---------------------------65

Kappa Alicja--------------------------------14

Kępka Magdalena-------------------------71-

Kitowska Jolanta--------------------------20

Konopka Magdalena---------------------- 2

Kruszyńska-Mikulska Patrycja---------52

Kubacka Aleksandra----------------------46

Kuran Tomasz------------------------------61-

Kurpiewski Szymon----------------------41

Ledzion Paulina----------------------------39

Lenartowicz Magdalena----------------79-

Leńska Sylwia------------------------------30

Łodygowska Małgorzata---------------33

Maj Elżbieta---------------------------------17

Majewski Maciej--------------------------72-

Marciniszyn Artur-KOCUR1-------------81

Mężyński Arkadiusz----------------------63-

Michoń Maria------------------------------- 7

Miksza Lesław------------------------------69

Misztal Joanna-----------------------------58-

Nachumenik Klaudia---------------------16

Niekrasowa Maria------------------------- 3

Niewiński Kamil---------------------------66-

Niklewicz Danuta-------------------------37-

no name-------------------------------------59

Nowiński Mirosław-----------------------73

Pabis Małgorzata--------------------------12

Pawłowska Agnieszka-------------------47

Piechnik Eliza------------------------------54

Piekut Dariusz------------------------------80-

Pietras Emilia-------------------------------60

Piórek Weronika---------------------------67-

Półkośnik Joanna-------------------------50

Puszcz Malwina----------------------------26

Rabsztyn Ryszard-------------------------42-

Reiter Julia----------------------------------27-

Rozpara Hanna----------------------------62-

Róż-Pasek Krystyna-----------------------29

Różyc Dariusz-Franciszek-----------------82-

Rudzikiewicz Agata----------------------76-

Rusiecka Małgorzata---------------------40

Rytel-Skorek Magdalena----------------24

Rzepa Żaneta-------------------------------44

Schab Dawid-------------------------------83

Sierocińska Zuzanna---------------------11

Sitnikova Nadia---------------------------- 9

Smolik Dominik----------------------------68

Smorodin Artem--------------------------28

Stańczak Kamil----------------------------- 4-

Szymerkowski Łukasz-------------------25-

Śliwa Aneta---------------------------------34

Świgulska Mariola------------------------- 5

Talipowa Tatiana--------------------------45-

Tryc-Bromley Anna-----------------------19

Tycz Viola------------------------------------36-

Tymańska Julia----------------------------43-

Walczak Cezar-----------------------------48-

Witkowski Tomasz------------------------56-

Wojtkiewicz Sławomir-------------------55

Woźniak Ilona-----------------------------64-

Woźniak Piotr------------------------------15

Wroński Andrzej---------------------------18

Youkov Eda---------------------------------32-

Zakrzewski Paweł-------------------------- 6

Zemła Dorota------------------------------- 8

INDEKS ARTYSTÓW

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Kalina

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Kalina

ZDJĘCIA: Robert Wancerz, Łukasz Łoboda 

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

SOPOT

GALERIA  

SZTUKI DAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

GALERIA  

MODERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

GALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 602 593 826

bydgoszcz@sda.pl

Bajek Ewa ----------------------------------46

Chłostowska-Szwaczka Żaneta ------44 

Chmiel Katarzyna -------------------------66

Cyganek Jacek ----------------------------60

Dunal Marta -------------------------------42

Gałązka Izabela ---------------------------10

Giza Hugo ----------------------------------55

Gorgolewska Joanna -------------------50

Grajnert-Hałupka Ewa -----------------75

Hećman Agata ----------------------------41

Jagóra Malwina --------------------------- 7

Jankiewicz Łukasz ------------------------ 8

Jaruszewska Roma ----------------------32

Kabanowicz Angelina -------------------37

Kamiński Łukasz --------------------------35

Kappa Alicja -------------------------------14

Karifurava ---------------------------------- 1

Kawecka Weronika ----------------------74

Kędzierska Dominika --------------------70

Kępka Magdalena ------------------------19

Kitowska Jolanta -------------------------18

Kitowski Mariusz -------------------------- 5

Konopka Magdalena --------------------15

Kownacki Bartłomiej --------------------34

Krawczyk-Domańska Judyta----------48

Krężlak Robert ----------------------------43

Kruszyńska-Mikulska Patrycja --------23

Kuran Tomasz -----------------------------27

Ledzion Paulina ---------------------------22 

Lenartowicz Magdalena ---------------21

Leszczyńska Danuta ---------------------45

Majewski Maciej -------------------------49

Malinowska Anna -----------------------72

Marszałł Marta ---------------------------73

Michalska-Kurczyńska Marta --------24

Michoń Maria -----------------------------31

Murawska Anies -------------------------36

Nowosad Diana --------------------------54

Ołdak Izabela Ewa -----------------------26

Pabis Małgorzata -------------------------- 2

Pior Paulina --------------------------------- 3

Piotrowiak Anna -------------------------63

Poloczek Szymon-------------------------47

Przewłocki Michał -----------------------53

Pszonka Anna -----------------------------39

Rabsztyn Ryszard ------------------------40

Reiter Julia ---------------------------------33

Rozpara Hanna ---------------------------25

Róż-Pasek Krystyna ----------------------28

Różyc Dariusz Franciszek ----------------67

Rudnicka Agnieszka ---------------------64

Rukszan Małgorzata ---------------------16

Rytel-Skorek Magdalena ---------------68

Sak Izabela ---------------------------------62

Sas Lubov ----------------------------------30

Siwiec Monika ----------------------------57

Smolik Dominik ---------------------------11

Smoła Artur -------------------------------56

Stanisz Anna ------------------------------13

Stępiński Bartosz -------------------------61

Szczepaniak Paulina ---------------------17

Śliwa Aneta --------------------------------58

Śliwka Krzysztof --------------------------59

Środowska Katarzyna -------------------20

Świgulska Mariola -----------------------52

TATAI ----------------------------------------29

Teperek Urszula ---------------------------51

Tycz Viola ------------------------------------ 4

Wancerz Magdalena ---------------------69

Woźniak Ilona-----------------------------76

Wroński Andrzej --------------------------- 9 

Wygoda Marcin --------------------------71

Yasin Aleksandr ---------------------------- 6

Zabawa Aurelia, Stano Magdalena,  

Zabawa Maciej ----------------------12

Zakrzewski Paweł ------------------------65

Ziółkowski Marcin -----------------------38

Reiter Julia ---------------------------------33




