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ARTYSTA NA START
Janusz Orzechowski 81

Moja twórczość…
…to malarstwo bliskie pop-artowi. Charakteryzuje się róż-
norodnością i bogactwem tematyki, a także świadomym łą-
czeniem elementów zaczerpniętych z kultury masowej. To, 
co wyróżnia pop-art od innych prądów w sztuce, to fakt, 
że często wykorzystywał do stworzenia dzieła coś, co już 
istnieje, na przykład znane zdjęcia reklamowe. Takie same 
przykłady można odnaleźć w moim malarstwie - przera-
biam popularne motywy tak, by świadomie podkreślić ich 
banalność, wręcz kiczowatość.

Inspiracje…
…czerpię z doświadczeń. Wszystko, co nas otacza, może 
stać się inspiracją do stworzenia obrazu. Pomysły pojawiają 
się wszędzie. Inspirują mnie obejrzane filmy, zaobserwo-
wane zdarzenia oraz elementy otaczającej rzeczywistości. 
Żeby uprawiać sztukę, trzeba też przyglądać się temu, co 
tworzą inni. Pomysły, technika, warsztat innych artystów 
dają mi dużo motywacji.

Kiedy maluję…
…często robię kilka obrazów na raz. Jest to w pewnym 
sensie wymuszone przez względy techniczne, gdyż kolej-
ne warstwy farby wymagają wyschniętej powierzchni. Ma 
to jednak swoje dobre strony. Każdy obraz oglądany po 
jakimś czasie „świeżym okiem” uwidacznia błędy, które 
warto poprawić.  

Do niedawna sztuką zajmował 
się wyłącznie w czasie wolnym 

od pracy. Teraz może w pełni 
oddać się pasji malarskiej, którą 
realizuje z wielkim rozmachem. 

Przedstawiamy Państwu sylwetkę 
Janusza Orzechowskiego – artysty 

zafascynowanego szeroko 
pojętą popkulturą i świadomie 

operującego obecnym w niej 
kiczem. Jako jeden z nielicznych 

robi to jednak naprawdę dobrze. 

Mecz bokserski, 2016, olej, płótno, 120 × 110 cm



3

Obraz, z którego jestem  
najbardziej dumny…
…to interpretacja Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki. 
Obraz nosi tytuł Bitwa w fabryce snów. W tytułowej bitwie 
biorą udział 162 postaci znane z filmów, komiksów i gier 
komputerowych. Obraz został wyceniony przeze mnie dość 
wysoko. Tak naprawdę wcale nie chciałem go sprzedać, 
ale mimo to znalazł swojego nabywcę, którym okazała się 
kolekcjonerka z Torunia.  

Najważniejsza wystawa…
…dopiero przede mną. Będzie to indywidualna wysta-
wa w galerii Officyna Art & Design w Warszawie, która 
odbędzie się 9 czerwca bieżącego roku. Galerią zarządza 
między innymi Wojciech Brewka, który zaprosił mnie do 
współpracy.

Mam zamiar…
…spróbować szczęścia w promocji swoich prac za granicą. 
Jeszcze nie wiem, w którym kierunku podążę – do krajów 
europejskich, a może dalej…

Rozmawiała Ewa Kozak

Bitwa w fabryce snów, 2014, akryl, płótno, 90 x 200 cm

Powrót do przyszłości, 2015, olej, płótno, 80 × 140 cm

Fortepian, akryl, 2015, płótno, 110 × 170 cm

Siedemdziesiąt lat później, 2015, olej, płótno, 100 × 120 cm
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Akt leżący  2015

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. 
l. d.: GBryndza

Ur. w 1989 r. w Częstochowie. 
Absolwentka Wydziału Sztu-
ki Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, gdzie w 2013 r. 
obroniła z wyróżnieniem dyplom 
w pracowni Komunikatu Wizual-
nego prof. AJD dr hab. A. Despe-
raka oraz absolwentka Wydziału 
Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. 
Zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, grafiką oraz projektowaniem 
obuwia. Jej malarstwo to ciągłe 
kształtowanie własnego stylu oraz 
znaku rozpoznawczego. Wciąż 
poszukuje nowych rozwiązań na 
poziomie warsztatu. Celem jej jest 
tworzenie prac o dużej wartości 
estetycznej oraz przekonującej sile 
wyrazu. Wystawy: 2014 – Pokaz 
kolekcji dyplomowej, Centrum 
Promocji Mody, Łódź; 2014 – 
Ogólnopolska Wystawa Rysunku, 
Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 
2012 – wystawa zbiorowa Cztery 
żywioły, Hooper Bay, Częstochowa; 
2012 – wystawa zbiorowa Trzy wy-
miary, Hooper Bay, Częstochowa.

Prymitywny pejzaż VIII  2014

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent gdańskiej ASP, grafik, malarz pejzażysta. 
Uczestnik wielu wystaw, m.in.: 2015 – Nasze rewi-
ry, Biblioteka Miejska, Radom; 2015 – Malarstwo 
Współczesne, MOK, Sopot; 2015 – Malarze Kozie-
niccy, MDK, Kozienice; 2014 – Grafika warsztatowa, 
ASP, Gdańsk; 2014 – Najlepsze dyplomy, ASP, Gdańsk; 
2014 – Mój Świat, MOK, Gorlice.

Małgorzata 
Bryndza01

Piotr Majewski02 
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Burano  2015

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p. d.: R. Gruszecki

Ur. w 1973 r. we Włodawie. Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie. W 1999 r. obronił dyplom w pracowni rzeźby prof. S. Mie-
leszki. W latach 2013–2015 odbył studia podyplomowe na Wydzia-
le Malarstwa ASP w Krakowie, zakończone dyplomem w pracowni 
prof. A. Bednarczyka. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę, pastel. 
Tworzy urokliwe słoneczne widoki miast położonych na południu 

Europy, m.in. we Francji, Grecji, Chorwacji, Włoszech, a także Holan-
dii. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
Od 2009 r. prowadzi Galerię Kolor w Kazimierzu Dolnym, a także 
współpracuje z galeriami w Polsce i Francji. Należy do Kazimierskiej 
Konfraterni Sztuki oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Roman Gruszecki03
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Jej wysokość   

2011–2016

olej, płótno, 95 × 95 cm, l. d.: KNOP 
oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1970 r. w Żywcu. Absolwent 
PLSP w Bielsku Białej. Studiował na 
PWSSP w Poznaniu na Wydziale Ma-
larstwa, w pracowni prof. J. Walczaka. 
Pracuje twórczo, głównie w technice 
olejnej, wykorzystuje również inne 
techniki: gwasz, akwarelę, rysunek. 
Jego obrazy znajdują się w kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Niemczech, Au-
strii, Belgii, we Włoszech i w Stanach 
Zjednoczonych. Organizator plenerów 
artystycznych w Toskanii we Włoszech. 
Udział w wystawach: 2015 – Galeria 
Akademicka ATH „Spotkanie 7”, Biel-
sko-Biała; 2014 – 3. Bielski Festiwal 
Sztuk Wizualnych, Galeria Bielska 
BWA, Bielsko-Biała; 2014 – Art Fresh 
Festival V, Warszawa; 2013 – Galeria 
Akademicka ATH „Spotkanie 6”, Biel-
sko-Biała; 2000 – Zamek Habsburgów 
– Akwarela i gwasz, Żywiec.

W domu 
najlepiej  2016

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. 
p. d.: L. Kolasa

Ur. w 1985 r. Luiza Kolasa to malarka 
o tak dużej ilości włosów na głowie, 
że czasami nie widzi co maluje, stąd te 
wszystkie „bazgroły” na jej obrazach. 
Ukończyła studia na ASP w Katowicach. 
W 2010 r. otrzymała nagrodę Marszałka 
Województwa Pomorskiego za Najlep-
szy Dyplom ASP 2010. Jak opisać obra-
zy, które tworzy? Według niej najłatwiej 
jest opisać odczucia za sprawą, których 
maluje. Są takie momenty, kiedy w spo-
sób świadomy lub nieświadomy Luiza 
odcina się od rzeczywistości, a właściwie 
za sprawą tej rzeczywistości. A dzieje się 
tak, gdy coś ją zaskakuje, irytuje w tak 
silny sposób, że przenosi w inny wymiar 
patrzenia. Taki stan trwa niekiedy pół 
minuty, a czasami tylko 10 sekund. Jed-
nak jej obrazy przede wszystkim mówią 
o codzienności ludzkiej natury. Luiza 
maluje, bo chce. Gdyby tego nie robiła, 
to denerwowałaby innych. Obecnie jest 
pedagogiem w LP w Gliwicach. Maluje 
w pracowni w zupełnej ciszy, bo tylko 
wtedy kontroluje swoje ruchy. Wybrane 
wystawy indywidualne: 2014 – MOK, 
Katowice; 2013 – Centrum Edukacji 
Artystycznej, Gliwice; 2012 – MOK, Za-
brze; 2011 – Galeria Zadra, Warszawa.

Rafał Knop04 

Luiza Kolasa05 
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Jezioro  2016

olej, płótno, granatowa nić, 
70 × 70 cm, sygn. p.d.

Absolwentka filozofii na Uni-
wersytecie Zielonogórskim 
oraz Mediacji Sztuki na ASP we 
Wrocławiu. Dyplom obroniła 
w 2014 r. w pracowni rysun-
ku prof. Darii Mileckiej. Tworzy 
głównie malarstwo abstrakcyj-
ne, a za główną inspirację uwa-
ża muzykę eksperymentalną 
i aleatoryczną. Zajmuje się także 
grafiką komputerową i ilustra-
cją. Obecnie pracuje w Muzeum 
Współczesnym Wrocław.

Dorota 
Atamanik06 

Pierwsza zasada 
psychodynamiki  2005

akryl, olej, płótno, 95,5 × 120 cm, 
sygn. p. d.: ABAKO’05 oraz opisany 
na odwrocie

Ur. w 1958 r. Absolwent krakow-
skiej ASP. W 1984 r. obronił dyplom 
w pracowni prof. L. Wajdy. Obec-
nie mieszaka i pracuje w Krakowie. 
W latach 80. pracował jako designer 
i architekt wnętrz. Zrealizował wie-
le projektów mebli, wnętrz, targów 
i wystaw. W l. 1993–2001 pełnił obo-
wiązki Naczelnego Grafika w Polskim 
Wydawnictwie Muzycznym, swoją 
osobowością artystyczną wywierając 
silny wpływ na jego kształt wizualny. 
Prowadził zajęcia z malarstwa w Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych. Za-
liczany bywał do „młodych dzikich”. 
Sam o sobie mówi: „konserwatywny 
anarchista ”. Jego droga malarskich 
poszukiwań biegnie wielotorowo: od 
figuracji (niekoniecznie „nowej”) po 
abstrakcję. Nurty te czasem się łączą, 
czasem krzyżują. Niekiedy żyją wła-
snym życiem. Wystawia rzadko. Pra-
ce artysty znajdują się w prywatnych 
i instytucjonalnych kolekcjach w Pol-
sce, Niemczech, USA, Holandii, Danii, 
Austrii oraz Japonii. W 2015 r. został 
odznaczony przez Prezydenta Miasta 
Krakowa odznaką HONORIS GRATIA.

Witold Abako07 
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The forgotten space  2016

akryl, płótno, 110 × 110 cm, sygn. l. d.: 
Zalewska oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1985 r. Absolwentka PLSP w Poznaniu. 
Ukończyła studia związane z projektowaniem 
mebli na Wydziale Technologii drewna Poznań-
skiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie 
zajmuje się malarstwem i ilustracją książkową, 
za które wielokrotnie była nagradzana w kon-
kursach ilustratorskich.

FOURTH DIMENSION 
REACHED  2016

olej, akryl, płyta, 100 × 100 cm, 
sygn. p. d.: PIK 2016 rok

Mieszka i tworzy w Gdyni. Uważa, iż 
do właściwego odbioru jego malar-
stwa nie jest konieczna znajomość 
biografii, gdyż ta ujawnia się niejako 
sama – przemawiając poprzez płótna 
językiem wyjątkowym, specyficznym 
i indywidualnym, a przecież jednak 
znanym i rozpoznawalnym. Dla arty-
sty ważne jest, aby dzieło przemawia-
ło do tego jedynego odbiorcy, choć 
w swoich pracach stara się podkreślać 
także uniwersalność przekazu, czyniąc 
odniesienia do doświadczenia ogól-
noludzkiego, co pozwala zachować 
autentyzm przekazu, a także tworzyć 
dialog z odbiorcą. Jak twierdzi artysta 
– sztuka jest przeciwieństwem marke-
tingu.

Anna Zalewska08

Piotr Ignacy 
Kopczyński09 
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Miasto III  2015

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

Ostatnie wystawy i projekty: 2015 – Kortez „Bumerang”, sesja okład-
kowa płyty „Bumerang”, teksty na płytę, videoklipy („Od Dawna Już 
Wiem”, „Zostań”, „Krótki film o Imbirze”, rejestracje live), projekty 
okładek „Jazzboy Session EP” i „Od Dawna Już Wiem EP”; 2013 
– wystawa Miami SCOPE Art Fair – grafika komputerowa; 2012 – 

Ania Dąbrowska „Bawię się świetnie” – zdjęcie okładkowe, teksty na 
płytę; 2012 – wystawa zbiorowa (rzeźba), Gallery Le Logge, Assisi 
(Włochy); 2012 – wystawa fotografii w ramach projektu Art Takes 
Times Square, New York.

Magdalena Karwowska10
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Brzemienna  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p. ś.: 
MUŻYŁO

Ukończyła LP we Wrocławiu w 1999 r. Studia 
artystyczne odbyła w l. 2000–2004 na ASP we 
Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała 
na wydziale wzornictwa przemysłowego pod 
kierunkiem prof. M. Jędrzejewskiego w 2004 r. 
Brała udziału w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Dzieła artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą 
(Niemcy, Wielka Brytania). Laureatka prestiżo-
wego konkursu fundacji Tadeusza Kulisiewicza. 
Otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kul-
tury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne. W twórczości artystki dominuje malarstwo 
figuratywne, głównie olejne. Zajmuje ją przede 
wszystkim człowiek i jego otoczenie. Jest rów-
nież cenionym artystą fotografikiem.

Święte krowy  2016

technika własna, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p. 
d.: SeN MUŻYŁO

Sylwia Mużyło-Bajsarowicz studia ukończyła 
w 2004 r. na wydziale architektury wnętrz i wzor-
nictwa przemysłowego uzyskując dyplom z wy-
różnieniem. Obecnie zajmuje się malarstwem, 
fotografią i grafiką. Tematem jej prac jest czło-
wiek i jego skryta natura. Sebastian Nowak (SeN) 
urodzony w 1974 r., doktor Fizyki Teoretycznej 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor licznych 
prac graficznych oraz ilustracji o charakterze sa-
tyrycznym. Obecnie pracuje nad projektem pro-
mującym własną twórczość literacką w sztukach 
wizualnych. „Wspólnie pracujemy nad cyklem 
prac poświęconych popularyzowaniu literatury 
i sztuki. Jest to swoistego rodzaju symbioza 
obu tych dziedzin. Prace graficzno-malarskie 
oraz groteskowe limeryki ilustrują i opowiadają 
anegdoty z życia codziennego”.

Sylwia Mużyło-
-Bajsarowicz11

Sylwia Mużyło-
-Bajsarowicz  
i Sebastian  
Nowak SeN

12
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Końtrakt  2003

olej, płótno, 35 × 55 cm, 
sygn. l. d.: SKRZYPEK 2003

Ur. w Sosnowcu. Absolwent 
ASP w Krakowie. Dyplom 
z malarstwa sztalugo-
wego obronił w pracow-
ni prof. W. Kunza, aneks 
z rysunku w pracowni 
prof. S. Karpowicza. Członek 
ZPAP i dąbrowskiej grupy ar-
tystycznej „GOŁONÓG”. Na-
uczyciel rysunku i malarstwa 
w ZSP w Dąbrowie Górniczej. 
Tworzy cykle pastelowych 
i olejnych martwych natur 
oraz pejzaży, a także malar-
skie i rysunkowe przedsta-
wienia „KONIOSTWORÓW”. 
Szalony świat „KONIOSTWO-
RÓW” to kompozycje wykre-
owane w wyobraźni artysty, 
na których przedstawione są 
pełne dźwięku, ruchu i formy 
istoty zamknięte w swych in-
tymnych światach.

Grzegorz 
Skrzypek13 

Dzik model Picasso  2015

ceramika szkliwiona malowana naszkliwnie, 
18,5 × 31 × 12 cm, sygn. od spodu: logo i opis 
numeryczny -31/2016

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblarstwo Arty-
styczne w PLSP w Tarnowie, dostał się na wydział rzeźby 
krakowskiej ASP, którą ukończył w 2004 r. Przed i w trak-
cie studiów działał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jac-
ka Kucaby „Ruchome Święto”. W trakcie studiów brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, 
na zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksem-
burg w projektach malarskich „Mieszkańcy Lorentzwe-
iller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po ukończeniu studiów 
był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów z cyklu 
www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. 
W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa w którym wykonał wiele zamówień kon-
traktowych dla osób prywatnych, filmu, reklamy, 
muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wie-
liczce, Muzeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku 
Głównego, Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbignie-
wem Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe cykle 
rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, które tworzą 
markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz z drugim 
inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, 
który ma na celu promować markę oraz artystów 
zaproszonych do jej budowy. Jest autorem projektu 
figur do wielkopomnikowego założenia architektoniczne-
go dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczości 
inspiruje się liniami przecięć mitologii i sztuki, tradycją 
mistrzów i wizytą w hipermarkecie.

Mariusz Dydo14 
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Przyjaciółki  2013

olej, płótno, 130 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1987 r. Absolwentka ASP w Katowicach. Dy-
plom uzyskała w 2012 r. w Pracowni Malarstwa 
prof. A. Tobisa. Dyplom dodatkowy w Pracowni 
Rzeźby dr G. Majchrowskiego. W 2014 r. ukończyła 
podyplomowe studia na Wydziale Pedagogiki i Psy-
chologii UŚ. W latach 2012 i 2014 została finalistką 
Konkursu Fundacji im. Franciszki Eibisch. Wybra-
ne wystawy: 2014 – Wystawa indywidualna „Trzy 
siostry”, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa; 2012 – Wystawa zbiorowa, Rondo Sztu-
ki, Katowice; 2011 – Wystawa zbiorowa „Obszary 
rysunku” Rondo Sztuki, Katowice-Poznań; 2011 – 
Ogólnokrajowy Przegląd Rysunku „Figurama”, Pra-
ga; 2011 – Wystawa zbiorowa „Sezon ogórkowy”, 
Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice.

Jimmy Choo z cyklu The 

Victim of Fasion  2014

akryl, płyta HDF, 50 × 50 cm, sygn. 
na odwrocie certyfikatem autorskim

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest 
stypendystką Fundacji Joana Miro (Hisz-
pania), laureatką IV edycji programu 
stypendialnego Młoda Polska MKiDN 
i stypendystką MKiDN. Uczestniczyła 
w wielu wystawach indywidualnych 
i grupowych podczas najważniejszych 
prezentacji grafiki współczesnej. Jest ar-
tystką multimedialną – uprawia grafikę 
warsztatową, malarstwo, wideo, insta-
lację. Prace artystki znajdują się m.in. 
w kolekcjach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Muzeum Współczesnego 
Wrocław, Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Międzynarodowego Triennale 
Grafiki w Krakowie oraz w kolekcjach 
prywatnych. W 2014 r. obrazy artyst-
ki były licytowane na aukcji w Domu 
Aukcyjnym Christie’s w Londynie. Dom 
Aukcyjny Sotheby’s ufundował stypen-
dium dla artystki za niekonwencjonalne 
techniki graficzne.

Michalina Trefon15

Viola Tycz16 
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Dziewczyna ze 
snu II  2016

olej, płótno, 75 × 115 cm, 
sygn. p. d.

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obec-
nie mieszka i tworzy w Belgii. 
Absolwent Wydziału Sztuki UR, 
na którym uzyskał dyplom w pra-
cowni malarstwa prof. S. Biało-
głowicza. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, rysunek oraz grafi-
kę. Główną tematyką obrazów 
są portrety, które w sposób nie-
jednoznaczny zestawia z różny-
mi elementami. Inspiracje czerpie 
z obserwacji ludzi, ich zacho-
wań, problemów, marzeń oraz 
codzienności. Artysta w swoich 
pracach łączy ze sobą mocne pla-
my oraz zdecydowane kształty. 
W malarstwie poszukuje prostoty 
i harmonii oraz indywidualnych 
wartości. Jego prace znajdują 
się w prywatnych kolekcjach 
w kraju i zagranicą. Wybrane 
wystawy: 2015 – wystawa indy-
widualna, Dom Polski, II deptak 
Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 
– wystawa indywidualna, Teatr 
Juliusza Słowackiego, Kraków; 
2013 – wystawa indywidualna, 
Art Bar 25, Kraków.

NR 461  2016

olej, płótno, 40 × 40 cm, sygn. na 
odwrocie

W 2001 r. obroniła dyplom na Wy-
dziale Artystycznym UMCS w Lubli-
nie. Zajmuje się głównie malarstwem 
geometrycznym, w którym główną 
rolę odgrywa koncepcja, konstrukcja 
i kolor. Wystawy indywidualne i grupo-
we w kraju i za granicą, m.in.: 2015 – 
Japońskie inspiracje; wystawa polskiej 
sztuki współczesnej, Warszawa; 2014 
– 19 Wschodni Salon Sztuki, Lublin; 
2012 – Dom Kobro, Łódź; 2012 – Ha-
sior – Reinkarnacje, Zakopane; 2009 – 
Poza czasem, Warszawa; 2009 – Geo-
metrie der Farben, Hannover, Niemcy; 
2008 – O obrotach barw, Warszawa; 
2007 – Kalejdoskop, Warszawa; 2006 
– Geometria oka, Warszawa.

Paweł 
Porada17 

Małgorzata 
Jastrzębska18 
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Sekrety  2016

olej, akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. p. d.: J. Misztal 2016

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studiowała 
w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich artystki widać wyraźne 
zamiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów 
oraz użycie różnorodnych odcieni złota nadaje im specyficzny i niepowtarzalny 
wygląd. Prace artystki znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także osób 
prywatnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Joanna Misztal19

Zmienność  2016

akryl, olej, płótno, 2 × 50 × 50 cm (dyptyk), sygn. p. d.: Alicja Kappa 2016 r.

Absolwentka ASP im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu, którą ukoń-
czyła w 2000 r. Malarstwo studiowała w pracowni prof. W. Gołkow-
skiej i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: 2014 – Ogól-
nopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 
– Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA; 
2014 i 2013 – Prix de Peinture de L’Ebouillanté, Paryż; 2014 – Mu-

zeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, 
Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek 
Książ, Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń 
Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale 
malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

Alicja Kappa20 
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Czekając na wiosnę  2012

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1977 r. Absolwentka krakowskiej ASP. 
Dyplom z malarstwa obroniła w 2004 r. 
w pracowni prof. J. Waltosia, aneks z tkaniny 
unikatowej u prof. L. Kulki. Dyplom ze spe-
cjalności scenografia pod kierunkiem prof. K. 
Zachwatowicz – Wajdy. Od 2012 r. studentka 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich pod 
kierunkiem prof. Z. Bajka. Zajmuje się malar-
stwem, scenografią i tkaniną unikatową. Prace 
artystki znajdują się w kolekcjach krajowych 
i zagranicznych, m.in.: w Galerii Bielskiej BWA, 
Muzeum na Zamku Sułkowskich w Bielsku Bia-
łej, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, kolekcji fun-
dacji im I. Paderewskiego w Krakowie, Kolekcji 
Soleil de l’Est w Orleanie we Francji i MiM 
– Museum in Motion San Pietro in Cerro (Pia-
cenza). Ważniejsze nagrody: 2014 – Nagro-
da Główna „Złota Rama” podczas wystawy „ 
Mały Format”, Galeria Tomasza 22, Kraków; 
2014- wyróżnienie podczas „Triennale Malar-
stwa „Animalis”, galeria MM Chorzów; 2011 
– wyróżnienie kwartalnika „ Exit” podczas 
Biennale Malarstwa „ Bielska Jesień” galeria 
BWA Bielsko – Biała; 2006 – Stypendium 
Twórcze Marszałka Województwa Śląskiego; 
2006 – Stypendium Twórcze Miasta Krakowa.

Iwa 
Kruczkowska- 
-Król

21 

Ulotność snu 
z cyklu Zauroczona 

dmuchawcami  2015

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.

Ukończyła Wydział Architektury Politech-
niki Łódzkiej. Warsztat malarski doskona-
liła na stypendium w Wiedniu. Artystka 
poszukuje niecodziennych form prezen-
tacji. Interesuje ją łączenie sztuki z ar-
chitekturą, kreowanie przestrzeni w nie-
konwencjonalny sposób, poszukiwanie 
miejsca dla obrazów w nowoczesnych 
wnętrzach. Maluje ekspresyjne obrazy, 
szukając inspiracji w detalach zaczerp-
niętych ze świata roślin. Artystkę zachwy-
cają kwiaty przeskalowywane do olbrzy-
mich rozmiarów, wyrwane z kontekstu, 
co nadaje pracom pierwiastek abstrakcyj-
ny. Współpracuje z architektami w kraju 
i zagranicą. Obrazy artystki znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Europie: 
Norwegii, Niemczech, Austrii, a także 
w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką 
wystaw indywidualnych: 2013 – Galeria 
Tab, Warszawa; 2012 – Galeria Ars Nova, 
Łódź. Wybrane wystawy zbiorowe: 2011 
– Miejski Dom Kultury, Opoczno; 2004–
2009 – Ars Nova, Łódź; 2001–2011 – 
Novotel, Warszawa; 1990–1992 – Wie-
deń; 1988 – Drei Generationen, Berlin; 
1987 – Polen Zentrum, Berlin.

Mariola Świgulska22



16

Spring  2016

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1991 r. w Bydgoszczy. Absolwentka Pań-
stwowego Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, 
dyplom obroniła wyróżniona oceną celującą. 
Jest studentką grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu, studia tymczasowo przerwała 
na rzecz realizowania swoich pasji i inspirujących 
podróży. Wykonuje malarstwo sztalugowe, syn-
tetyczne rysunki, grafiki w intensywnych jasnych 
barwach, fotografie, hand- made. Jej sztukę ce-
chuje pobudzająca kolorystyka, kubistyczna eks-
presja i kontrast. Prócz kubistycznego malarstwa 
i barwnych ilustracji, wykonuje wierne portrety 
z fotografii. Realizuje się głównie w malarstwie, 
wykorzystując przeważnie duże kwadratowe for-
maty. Artystka szuka wyrazu dla silnych emocji 
i wrażeń. Inspiracją są prace klasycznych plakaci-
stów i ilustratorów, a także współczesny design 
i rewolucje artystów street- artu. Jest laureatką 
wielu konkursów, odwiedza wystawy artystów 
znanych i nieznanych, również tych, których nie 
lubi. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy utrzymując 
się ze swojej młodej sztuki.

Kwiaty XII  2015

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: „JS”

Ur. w 1993 r. w Olsztynie. W l. 2012–2015 student Wydzia-
łu Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie student dwóch 
kierunków na ASP we Wrocławiu – IV rok Malarstwa (pra-
cownia prof. Z. Nitki) oraz II rok Scenografii. Zajmuje się 
malarstwem oraz scenografią. Interesuje go zagadnienie 
deformacji, koloru. Tematem poszukiwań artystycznych jest 
portret, pejzaż i martwa natura. Inspiracje odnajduje w sztu-
ce ekspresjonizmu, koloryzmu oraz abstrakcji. Stypendysta 
Rektora UMK w Toruniu (2014/2015) i Prezydenta Miasta 
Wrocławia (2015/2016). Autor wystaw indywidualnych: 
2015 – Biblioteka Miejska, Wrocław; 2015 – Galeria Ypsos, 
Wrocław; 2014 – Pub Koniec Świata, Toruń; 2013 – 2014 – 
Miniatury fotograficzne, Pub Koniec Świata, Toruń. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych.

Jagoda 
Dziewanowska23

Jakub Syrkowski24
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Look II  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p. d.: RENMAG oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod 
kierownictwem A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa i tka-
niny artystycznej. W l. 2002–2006 studiowała na Wydziale Sztuki 
UR. Ukończyła specjalizację malarstwo w pracowniach prof. S. Bia-
łogłowicza i prof. T. Boruty. W 2014 r. ukończyła ASP w Krakowie na 
Wydziale Malarstwa pod kierunkiem prof. A. Bednarczyka i obroniła 

aneks z rysunku w pracowni dr. W. Kubiaka. Wybrane wystawy: 2015 
– Wystawa zbiorowa, Akademicki Klub Żak, Lublin; 2015 – Wysta-
wa zbiorowa, MDK, Kazimierz Dolny; 2015 – „Kobieta w obrazie”, 
Kazimierz Dolny; 2014 – Wystawa zbiorowa, Klub Kadr, Warszawa; 
2014 – Wystawa zbiorowa, Hotel Galaxy, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Stary Browar, Poznań.

Renata Magda25
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2/16/59  2016

olej, akryl, płótno, 95 × 75 cm, sygn. na odwrocie + nalepka autorska

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie i studia z historii 
sztuki na UG. Najczęściej maluje pejzaże, które są dla niego pretek-
stem do eksperymentów z formą i kolorem. Motywem powtarzającym 

się w jego obrazach są góry, których potęga i piękno stale go inspirują. 
Wybrane wystawy: „Sztuka Młodych”, Galeria Sztuki Disegno – BTD 
Koszalin 2013; „Odkrytki z pamięci”, CK Białogard 2013.

Dilan Abdulla26 
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Pejzaż I  2015

olej, płótno, 130 × 110 cm, sygn. na 
odwrocie: Ignacy Oboz 2015

Ur. w 1989 r. w Lublinie. Absolwent 
Historii Sztuki na KULu (studia w latach 
2008–2013). W l. 2010–2013 studia na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lubli-
nie ukończone dyplomem licencjackim 
z malarstwa pod kierunkiem dr. hab. 
Z. Woźniaka. Od 2014 roku studia na 
ASP we Wrocławiu na kierunku Me-
diacja Sztuki. Nagrody i wyróżnienia: 
2014 – II nagroda na III Pleneriadzie 
Uczelni Artystycznych w Kazimierzu 
Dolnym, 2013 – Wyróżnienie Dziekana 
za dyplom licencjacki z malarstwa pt. 
„Studium Wnętrza”. Wybrane wystawy: 
2015: Ogólnopolski Studencki Konkurs 
Malarski im. Wojciecha Fangora, Aula 
ASP w Gdańsku; AleSztuka! Młode 
Polskie Malarstwo, Kraków; „POSŁO-
WIEMOSTOSŁOWIA”, Katowice, Gale-
ria Dwie Lewe Ręce; Wystawa pokon-
kursowa III edycji konkursu „Postawy”, 
Wrocław, Browar Mieszczański.

Ignacy Oboz27 

Ucieczka  2015

technika własna, 65 × 50 × 10 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1987 r. W każdej swojej pracy porusza 
wątek ludzki, absorbuje ją drugi człowiek 
i związane z nim zagadnienia, a obserwowa-
nie rozlicznych środowisk stało się inicjacją do 
różnych dróg introspekcji. Postaci z jej obra-
zów przyjmują charakterystyczne człowiekowi 
pozy, ukazując tym samym konkretny problem 
społeczny jakim jest samotność, ograniczenie, 
nacisk czy anonimowość. Poważna tematyka 
prac koliduje z harmonijną formą obrazów. 
Płótna pokryte głównie białą farbą są statyczne, 
kolory zastępuje cień, balansują między obra-
zem a rzeźbą, nadając obu dziedzinom nowy 
wymiar. W swoim dorobku artystycznym ma kil-
kanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych 
zarówno w Polsce jak i za granicą. Dodatkowo 
zajmuje się rzeźbą i instalacją z papieru, sztuką 
performance i happeningiem.

Gaya Lastovjak28 
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Byk zagonionego świata  2014

technika własna,  karton, 100 × 120 cm (w oprawie: 112 × 132 cm), sygn. p. d.

Ur. w 1971 r. w Gruzji. Od 24 lat mieszka i tworzy w Polsce. Studiował 
na ASP w Tbilisi, naukę kontynuował na warszawskiej, poznańskiej 
i krakowskiej ASP. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indy-
widualnych i zbiorowych, a jego prace znajdują się w kolekcjach na 
całym świecie. David Pataraia to artysta obdarzony wyjątkową wrażli-
wością i wyobraźnią. Tworzy barwne prace dedykowane dzieciom, ale 
też akty, abstrakcje, obrazy nawiązujące tematyką do tradycji i kultury, 
w której dorastał. Częstym motywem w twórczości artysty jest byk 
i kogut. Wszystkie prace cechuje bogactwo kolorów, nasyconych, 

intensywnych barw, dzięki czemu artysta zaraża swoim optymizmem. 
Stosuje nie tylko różne techniki, ale i materiały. Korzystając z drewna, 
metalu czy plastiku tworzy obrazy 3D. To połączenie różnych faktur 
i surowców pozwala nam „dotknąć” rzeczywistości wykreowanej 
przez twórcę. W 2014 r. obrazy artysty licytowane były na aukcji 
w Hotelu Marriott, osiągając ceny 12 000 zł i 25 000 zł. Wybrane 
wystawy z 2015 r.: autorska galeria David Pataraia Gallery, Warszawa; 
Galeria Kookabura, Łódź; Galeria 87 Łódź; Galeria Belotto, Warszawa.

David Pataraia29
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Ewy  2012

ceramika, 37 (wys.) × 20 × 15 cm (podstawa), sygn. od spodu

Ur. w 1990 r. w Krakowie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą 
Szkołę Sztuk Pięknych im. J. Czapskiego w Krakowie o specjalizacji 
reklama wizualna. Uczestniczka wyjazdu stypendialnego Erasmus 
we Włoszech na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka ASP 
w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom, wyróżniony przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, obroniła w 2014 r. 
w pracowni prof. B. Salwińskiego. W l. 2012–2014 otrzymywała sty-
pendium rektora za wysokie wyniki i osiągnięcia artystyczne. Interesuje 
się ceramiką, małą formą rzeźbiarską oraz rysunkiem. Uczestniczka 
wielu plenerów i wystaw w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy i wy-
różnienia: 2015 – V Przegląd Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria 

SCATO, Wrocław; 2015 – Wyróżnienie w konkursie „ Who Gets Car-
ried Away by Europ? ”; 2015 – Wystawa pokonkursowa „Visage ou 
Masque”, Troyes, Francja; 2014 – Wystawa „Grafika Warsztatowa. 
Mini Przestrzeń”, Lwowski Pałac Sztuki, Centrum Kultury i Sztuki, 
Lwów; 2006 – Wyróżnienie w konkursie „The World of Art.”, Slove-
nia; 2002 – Brązowy medal w konkursie „Rainbow 2002”, Gallery of 
Children’s Art Zánka, Children’s and Youth Centre, Hungary; 2001 – 
First Mohamed Amin International Children’s Art and Photographic 
Exibition „My country, adding colour to the world”, Nairobi, Kenya; 
2000 – Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym, 
Centre pour l’UNESCO, Troyes, Francja.

Aneta Śliwa30
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Venice 03  2016

akryl, płótno, 150 × 100 cm, sygn. l. d.: Łepik

Ur. w 1987 r. na Śląsku. Artysta świadomy swej twórczości. Ujmuje 
ją jako nowy nurt malarstwa młodej sztuki europejskiej: W swojej 
przekolorowanej, akrylowej formie stanowi on arogancką prowokację 
ogólno przyjętego, szarego sposobu percepcji świata. Pomimo, iż 
unikam etykietowania swoich dzieł można przyjąć, że stanowią one 
wspólny mianownik Nowej Ekspresji i Postmodernizmu. Po kilkulet-

nich podróżach po Europie, będących także wewnętrzną wędrówką, 
zatrzymałem się na moment w Gliwicach, gdzie prowadzę autorską 
galerię malarstwa. Niemniej jednak, mimo pozornej stagnacji, ta histo-
ria dopiero się zaczyna. Uważam, że moje prace stanowią chłyst świe-
żego powietrza adeptów nowej sztuki. Nadchodzi bowiem „nowe”.

Łukasz Łepik31
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Akt  2015

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.

Ukończył grafikę na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMCS w Lublinie w 2014 r., gdzie 
obecnie pełni obowiązki asystenta w pra-
cowni rysunku i malarstwa. Sztuką zajmu-
je się od 7 lat, od kiedy rozpoczął studia. 
Jego prace ciągle wyraźnie ewoluują. Ar-
tystę interesuje głównie sposób odbioru 
rzeczywistości przez ludzką percepcję. Za 
pomocą ekspresji stara się odnaleźć moż-
liwie najwłaściwszy sposób zastosowania 
w obrazie, ale również rzeźbie, sygnałów, 
które percepcja wykorzystuje do budo-
wania obrazów. Tematyka jest odrębną 
sprawą. Jej wybór powodowany jest jego 
własnym poczuciem piękna, dlatego malu-
je głównie kobiety, nieraz konie. Wystawia 
od 3 lat, poza wystawami zbiorowymi miał 
wystawy indywidualne w Lublinie, Paryżu 
i Luksemburgu.

Syzyfowe prace  2016

technika mieszana, płótno, 100 × 80 cm, 
sygn. p.d.: M.Rybka ’16 oraz opisany z tyłu

Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy 
i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne w Gdyni 
Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż 
poszukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. 
Udział w wystawach, m. in.: „Projekt Rybka & 
Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011); KCK, 
Kostrzyn nad Odrą (2012).

Marcin 
Ziółkowski32 

Mateusz Rybka33 
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Sztukmistrz  2016

akryl, technika własna, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p. d.: M. Stern oraz na odwrocie

Ukończyła Wydział Sztuki Krakowskiej Akademii Pedagogicz-
nej (dyplom z malarstwa – w pracowni dr. Aleksandra Pieńka). 
W l. 2000–2010 brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Obecnie 

kontynuuje indywidualną pracę twórczą, oddając się głównie malar-
stwu oraz okazjonalnie, projektowaniu scenografii do przedstawień 
teatralnych.

Mirella Stern34
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Podróż  2015

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. l.d.: 
Pelipas

W latach 2003–07 studiowała w Kole-
gium Artystycznym na Krymie. Następ-
nie na Akademii Wzornictwa i Sztuk 
Pięknych w Charkowie (Malarstwo 
monumentalne). W 2011 zajęła trzecie 
miejsce w Triennale młodych twórców 
w Muzeum Sztuki na Krymie. W 2012 
miała wystawę indywidualną „Ser na 
całym świecie” galeria „Kostyurin-
sky zaułek” w Charkowie. Wystawy 
zbiorowe, festiwale: 2000 – wystawa 
sztuki „World without dark colors” 
ekspozycja Ukrainy na wystawie świa-
towej Expo-2000, Hanower, Niemcy. 
Wystawy zbiorowe: Związek Artystów 
Plastyków (w Charkowie i na Krymie), 
Festiwal Wszystko, co jest piękne 
w świecie ma taką samą nazwę, Char-
kow, 2008; Festiwal Street art, Char-
kow, 2009; Radmir-Expohall, Char-
kow, 2009, Przyjaciele w kontakcie, 
galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 
2011; Projekt artystyczny Żywa ścia-
na, Galeria Maestro, Charków 2012; 
Noworoczna Wystawa, Galeria Avec, 
Charkow, 2012; Wystawa Miniatury, 
Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 
2013; Przyjaciele w kontakcie, Galeria 
Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2015.

Hipochondyk  2016

akryl, płótno, 40 × 50 cm, sygn. p. d.

Absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej ASP, 
który ukończył w 2001 r. broniąc dyplom 
w pracowni wklęsłodruku prof. S. Wejmana 
(cykl kolorowych akwafort pt.: „Mitomania” 
– parafrazy greckich mitów). Obecnie dok-
toryzuje się w Instytucie Sztuk Pięknych UJK 
w Kielcach na kierunku malarstwo, w pra-
cowni prof. W. Łuczaja. Uczestnik wielu wy-
staw zbiorowych m.in.: „35 Przedwiośnie” 
BWA Kielce, „Kapitał sztuki” BWA Kielce, 
„Obraz między racjonalnością a ekspresją” 
– wystawa malarstwa profesorów i dokto-
rantów Instytutu Sztuk Pięknych UJK Kielce 
w Rzeszowie. Wystawy indywidualne artysty 
zorganizowała galeria Baltable w Limerick 
(Irlandia), galeria DruchStudio w Trenton 
(USA) oraz BWA w Kielcach.

Olga Pelipas35 

Piotr Urbanek36 
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Kompozycja 3  2013

olej, płótno, 50 × 73 cm, sygn. p. d.: 
Łukasz Jacek 2013

Ur. się w 1978 r. w Krakowie. Absol-
went PLSP w Krakowie (dyplom z foto-
grafii oraz projektowania przestrzenne-
go). W 2012 r. ukończył Wydział Malar-
stwa krakowskiej ASP. Dyplom, na który 
składał się cykl obrazów abstrakcyjnych 
zatytułowanych „Materia Ducha” obro-
nił w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rze-
peckiej. Uczestnik wielu wystaw, m.in.: 
w Teatrze Stu, w klubie Kazimierz, 
w pubie Wręga, w galerii M. klubu 
Kuźnia oraz w Galerii Zajazd Dworku 
Białoprądnickiego. Obecnie zajmuje się 
głównie abstrakcją, którą rozumie jako 
proces swoistej krystalizacji duchowości 
w materię malarską. Jest twórcą realiza-
cji ściennych w budynkach użyteczności 
publicznej w Krakowie, m.in.: w daw-
nym budynku Imki.

Łukasz Jacek37

Pojedynek  2015

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. l.d. 
oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1984 r. Absolwent Uniwersytetu 
Śląskiego na wydziale filologicznym. 
Na przestrzeni lat eksperymentował 
z różnymi formami i technikami, nie 
tylko malarskimi, chcąc określić swoją 
artystyczną tożsamość. Nie trzyma się 
jednej metody i wciąż sięga po nowe 
sposoby przedstawiania ważnych dla 
siebie tematów. Obrazy najczęściej 
inspirowane nurtem surrealistycznym 
przedstawiają człowieka jako istotę sa-
motną i zniewoloną przez własne sła-
bości. Dotychczas miały miejsce dwie 
wystawy autorskie: w Rybniku (2012) 
oraz w Zabrzu (2016).

Grzegorz 
Kamiński38 
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Słowa otwarte I  2014

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

Ur. w 1986 r. w Warszawie. Absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz 
studiów podyplomowych w Instytucie Ba-
dań Literackich Polskiej Akademii Nauk; stu-
diowała również w Accademia di Belle Arti 
w Wenecji. Doktorantka w Instytucie Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Zajmuje się malarstwem, sztuką 
w przestrzeni publicznej, tworzy obiekty 
przestrzenne. Kuratorka wystaw, producent-
ka spektakli teatralnych, projektantka prze-
strzeni ekspozycyjnych, animatorka kultury, 
autorka opracowań teoretycznych o opiece 
konserwatorsko – kuratoryjnej sztuki współ-
czesnej. Brała udział w wystawach w kraju 
i zagranicą, współpracowała m.in. z Teatrem 
Polonia, Akademią Sztuk Pięknych w Wene-
cji, Galerią Krytyków Pokaz, Galerią STUDIO, 
Galerią Bardzo Biała, Centrum Ekspozycyjnym 
Stara Kotłownia, Galerią Promocji Młodych 
BOK Rondo, Muzeum Lniarstwa, Galerią Ku-
ratorium. Stypendystka Funduszu Popierania 
Twórczości ZAiKS. Jej geometryczne obrazy są 
pełne związków z rzeczywistością, to wizuali-
zacje pewnych pojęć, rejestracje powidoków 
osobistej przestrzeni. Uwidaczniają konflikt, 
niepokój, niepewność, próbę zamknięcia 
w sztywne ramy obrazu czegoś, co wymyka 
się definicjom.

Natalia 
Andrzejewska40 

Dragonfly  2016

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p. d.

Teresa Demidziuk, chociaż urodziła się 
w Głogowie, to jednak – jak sama przyznaje 
– z wyboru jest wrocławianką. We Wrocławiu 
ukończyła PLP oraz uzyskała dyplom ASP na 
Wydziale Rzeźby i Malarstwa. Jest również ab-
solwentką studiów filozoficzno-teologicznych 
wrocławskiej uczelni. Prezentuje swoje prace 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych, 
a także bierze udział w krajowych i między-
narodowych plenerach malarskich oraz sym-
pozjach. Wrocław jest miejscem, w którym 
mieszka i pracuje. W tym dynamicznie roz-
wijającym się mieście kultury – teatr, muzyka, 
film, wywierają znaczący wpływ na twórczość 
artystki.

Teresa 
Demidziuk39 
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Lisy  2009

tempera kazeinowa, płótno, 165 × 165 cm, sygn. p. d.: AM 2009

Ur. w 1965 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Ukończyła PLSP w Bydgoszczy 
w 1985 r. Studiowała w gdańskiej PWSSP na wydziale Malarstwa 
i Grafiki. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1991 r. w pracowni prof. K. 
Bereźnickiego. Mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawia malarstwo 
i rysunek. Nigdy nie była związana z żadną grupą artystyczną. Pra-
cuje indywidualnie. Malarstwo, rysunek i grafika komputerowa to jej 
zawód i pasja. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa malarstwa „Jeleń 

i róża”, Akademicka w budowie, Warszawa; 2012 – Wystawa malar-
stwa „Czerwony byk”, Coffee Karma; 2008 – Wystawa indywidualna 
– malarstwo i rysunek, Dworek Sierakowskich, Sopot; 2007 – Wystawa 
zbiorowa z cyklu „Sopot ulica sztuki”, Klub „Mandarynka”, Sopot; 
2007 – Wystawa indywidualna, malarstwo – Mosina, Galeria ZPAP; 
2003 – Wystawa zbiorowa, Galeria Nova, Poznań.

Anna Malinowska41
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v=c/n  2016

akryl, płótno, 60 × 100 
cm, sygn. p. d. oraz na 
odwrocie

Artysta wszechstronny. 
Interesuje się różnymi 
dziedzinami twórczo-
ści artystycznej. Poza 
malarstwem sztalu-
gowym zajmuje się 
graffiti, fotografią oraz 
site-specific. W swoich 
pracach poszukuje cie-
kawych kontrastów, za-
równo formalnych jak 
i ideowych. Brał udział 
w wielu wystawach 
zbiorowych oraz kon-
kursach sztuki współ-
czesnej.

Campio42 

Sen o Kazimierzu M.  2015

relief, olej, płyta pilśniowa, 50 × 140 cm (dyptyk), sygn. oraz dat. na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (malarstwo, informel, 
fotografia) Prace w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolek-
cjach prywatnych. Od początku lat 70-tych związany ze sztuką i śro-
dowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysłodawca i współ-
organizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ 
Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce 
w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej się, podziemnej 
Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 do 13 grudnia 
1982 r. Współwłaściciel podziemnego wydawnictwa Zakaz Zawraca-
nia 1985–1986, w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie 
Dywanów, książka Razem czy Osobno, płyta gramofonowa – Bądź 
honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów gazetek Mersapon. 

Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową 
siedzibą w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i do-
kumentacja Galerii Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski 
i następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi, w 2011 r. 
zostały zaprezentowane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Ra-
dosława Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła 
się w ramach Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Kuratorzy: Aleksandra 
Jach, Maciej Cholewiński. W 2011 r. odbyła się również wystawa 
„Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa Galerii 
Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen o Kazi-
mierzu M.” w Centrum Kultury Koneser (Galeria Klimy Bocheńskiej) 
projekt wystawy: Galeria 622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Radosław Sowiak43
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Mr Bodo  2016

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie: Karolina Fox, 2016 r.

W 2008 r. ukończyła Państwowe Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Nałęczo-
wie zdobywając tytuł artysty plastyka 
w specjalizacji meblarstwo. Na Wy-
dziale Artystycznym UMCS w Lubli-
nie w 2013 r. zdobyła tytuł licencjacki 
w pracowni malarstwa sztalugowe-
go. W 2016 r. otrzymała tytuł magi-
stra sztuki ze specjalizacją malarstwo 
sztalugowe. Interesuje się stylem retro 
i pop-art, które łączy z malarstwem 
realistycznym. W obrazach często 
wykorzystuje motywy animalistyczne.

No. 3  2015

olej, płyta, 52 × 62 cm (w oprawie), 
sygn. p. d. oraz na odwrocie

Absolwent Malarstwa na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu 
(UAM). W 2012 r. uzyskał dyplom licen-
cjacki, a dwa lata później magisterski, 
w I Pracowni Malarstwa prof. dr hab. 
J. K. Hrycka. Ukończył również stu-
dia na kierunku Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuk plastycznych na tej 
samej uczelni. Dwukrotny stypendy-
sta rektora dla najlepszych studentów. 
Obrazy maluje techniką olejną, stosując 
laserunki i przecierki, dzięki którym uzy-
skuje ciekawe efekty światłocieniowe. 
Główną rolę w twórczości artysty od-
grywa portret oraz akt kobiecy. Inspi-
racją do działań twórczych jest piękno 
kobiecego ciała. W obrazach stara się 
też wskazywać na indywidualne cechy 
portretowanych osób, stąd koegzystu-
ją w nich obok siebie piękno cielesne 
– powierzchowne, ale i wewnętrzne – 
szlachetne piękno. Artysta brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych, w Pol-
sce i za granicą.

Karolina Fox44 

Mateusz 
Dolatowski45 
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Reverie  2015

olej, płótno, 120 × 150 cm, sygn. p. d.: JM 2015 R

Ur. w 1972 r. w Nowym Targu. W latach 1995–2000 związany z Ga-
lerią BWA Jatki w Nowym Targu. Od 2001 r. wraz z przyjaciółmi 
prowadził działalność artystyczną skupioną wokół kawiarnio-galerii 

PLAMA. Od 2011 r. tworzy własną pracownię. Malarstwem olejnym 
zajmuje się od 20-stu lat. Bliskie jest mu malarstwo secesyjne, surre-
alizm oraz sztuka prerafaelitów angielskich.

Janusz Magiera46
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Muzeum XXIX  2016

olej, płótno, 90 × 105 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wy-
działu Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom 
obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. 
Laureat stypendium fundowanego im. Sayeda 
(2012). W 2015 r. miał wystawę indywidual-
ną w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej 
w Warszawie, gdzie prezentowany był cykl 
obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 
2015 – Wystawa finalistów konkursu o Grand 
Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch w Galerii 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2015 – Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskie-
go Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 
2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 
– Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu 
im. Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej 
Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa Najlepsze 
dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 
– Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Gale-
ria STALOWA, Zamość; 2015 – Wystawa finali-
stów konkursu na DZIEŁO, Galeria Promocyjna 
ASP, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFESORA 
ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
Kraków; 2014/2015 – Studenci ASP w Krakowie, 
MNiSW, Warszawa; 2014 – Wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa; 2013 – WYRÓŻNIENI, Centrum Wy-
stawowo – Konferencyjne Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Kraków.

Dzik  2014

olej, płótno, 145 × 114 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Pabianicach. W latach 2001–2009 
kształciła się w rodzinnym mieście pod opieką artysty 
Norberta Hansa. W czerwcu 2014 obroniła dyplom 
na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku w pracowni 
prof. J. Ostrogórskiego.

Mateusz 
Maliborski47

Aleksandra Fronc48 



33

Parasolom wtóruje 
wiatr  2016

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p. d.: 
Mdałek 2016 oraz na odwrocie

Absolwentka ASP w Łodzi. Dyplom obroniła 
w 2008 r. na Wydziale Edukacji Wizualnej 
w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. W. 
Stelmaszczyka, aneks do dyplomu – książ-
ka artystyczna w Pracowni Projektowania 
graficznego adi. W. Morawskiego. Zajmuje 
się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych, 
głównie malarstwem. Bohaterami czyni 
postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze 
sytuacji”. Wierzy w ciągłą zmienność sztu-
ki. To przekonanie przemyca w swych pra-
cach stosując różne konwencje. Autorka 
wystaw indywidualnych i uczestniczka wy-
staw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 
– „Inspiracje filmowe”, Muzeum Kinemato-
grafii, Łódź; 2014 – „Artygiel”, 2 kielecka 
wystawa artystów regionu; 2012 – „12 
+ 1”, Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, 
Zgierz; 2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, 
Łódź; 2009 – „Akcja Re: akcja”, Muzeum 
Sztuki 2, Łódź; 2009 -„Najlepsze dyplomy”, 
Biała Fabryka, Muzeum Włókiennictwa, 
Łódź; 2008 – Wystawa rysunków, Galeria 
„Pod Napięciem”, Łódź.

Internum valle  2016

technika własna, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.: 
A. Fronczak 16

Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Upra-
wia malarstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział w 39 
wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie, To-
runiu, Koszalinie, Słupsku, Bydgoszczy, Włocławku, 
Ciechocinku, Paryżu, Detroit, Chicago, a także w oko-
ło 90 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą 
(Dania, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandia, Serbia, 
Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 50 kon-
kursów o charakterze ogólnopolskim, regionalnym, 
jak również międzynarodowym. Na swoim koncie ma 
liczne nagrody i wyróżnienia, a jego prace znajdują 
się w kolekcjach prywatnych oraz w instytucjach pań-
stwowych i muzealnych.

Monika Dałek49 

Andrzej Fronczak50 
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Polany  2015

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1990 r. W 2009 r. ukończyła 
OSSP im. J. Szermentowskiego w Kiel-
cach. Dyplom plastyczny realizowała 
w pracowni malarstwa i pozłotnic-
twa pod opieką B. Strąk. Od 2010 r. 
studiowała na krakowskiej ASP na 
Wydziale Grafiki. Dyplom licencjacki 
realizowała w pracowni Projekto-
wania Książki Artystycznej, magi-
sterski w pracowni linorytu, a Aneks 
w pracowni malarstwa. Jej pasją jest 
malarstwo, linoryt oraz ilustracja 
książkowa. W czasie studiów otrzy-
mywała stypendium naukowe. Jest 
autorką ilustracji do książek Krzysz-
tofa Lipa. Wybrane wystawy: 2015 
– Góry, Galeria Wichrowe Wzgórze, 
Kielce; 2015 – Idzie nowe, wystawa 
grupowa absolwentów ASP Kraków, 
Galeria Promująca – Bronowice, Kra-
ków; 2015 – wystawa uczestników 
konkursu Grand Prix – Młodej Grafiki, 
Kraków; 2014 – Grafika roku, Galeria 
Wydziału Grafiki ASP, Kraków.

Elżbieta Maj51 

Po drugiej stronie rzeki  2016

olej, płótno, 45 × 190 cm, sygn. p. d.: JPP oraz na odwrocie

W 2005 r. ukończyła PLSP w Nałęczowie. Jest absolwentką Wydziału 
Malarstwa gdańskiej ASP z pracowni prof. M. Świeszewskiego, ze spe-
cjalizacją malarstwo ścienne i witraż w pracowni prof. J. Zdybla. Zaj-
muje się malarstwem ściennym i sztalugowym. Jest laureatką ogólno-
polskich i międzynarodowych konkursów plastycznych. Uczestniczyła 
w europejskich plenerach i festiwalach malarstwa monumentalnego. 
Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych m.in. w Niem-
czech, Szwajcarii i Francji. Stypendystka Ministra Kultury, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego oraz Fundacji K.E. Lewkowskiego. Do 

najważniejszych realizacji ściennych należą: mural na ulicy Ogarnej 
w Gdańsku, inspirowany tematyką Czasu (2016), mural na ścianie 
fabryki farb Talens, Apeldorn, Holandia (2015), mural nawiązujący 
do tradycji rzemiosła z regionu Pogranicza, Chutor Gorajec (2014), 
mural na Galerii Krakowskiej, Kraków (2013), murale w Kiszyniowie 
i Bukareszcie, realizowane w ramach Gsm (2013), mural na Gdańskiej 
Zaspie poświęcony 70 rocznicy powstania Dywizjonu 303, sgraffito 
i malarstwo na elewacji Teatru Witkacego w Zakopanem (2011).

Justyna Posiecz-Polkowska52
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Wiatrak  2014

akryl, płótno, 120 × 150 cm, sygn. l. d. 
monogramem autorskim

Absolwentka ASP w Warszawie na Wydziale 
Grafiki. Dyplom obroniła w 1996 r. w pracowni 
plakatu prof. M. Wasilewskiego. W l. 1997–2007 
pracowała w dziedzinie reklamy jako dyrektor 
artystyczny oraz grafik designer dla wielu wio-
dących marek. Od 2007 r. do chwili obecnej 
mieszka na mazurskiej wsi, oddając się pasji 
malarskiej.

Agnieszka Kruk53 
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Córy Chmielarza  2016

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie: T.Tajak 2016

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończył 
wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Eduka-
cję artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP 
w Krakowie. W 2014 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeź-

bą, instalacją sakralną oraz animacją kultury. Od niedawna współ-
pracuje z krakowskim teatrem Plejada w charakterze scenografa. 
Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju i zagranicą.

Tomasz Tajak54 
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Crescendo  2016

akryl, płótno, 150 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Ma-
larstwa PAT w Krakowie pod kierunkiem pro-
fesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednar-
skiego. W 2008 r. ukończył Studium Podyplo-
mowe na Politechnice Krakowskiej z dziedziny 
Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz 
Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wielu 
krakowskich wystawach oraz w Międzynaro-
dowym Plenerze w Rawennie w 2007 r.

Disco 
Fever  2015

akryl, płótno, 
80 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent malarstwa 
w Kolegium Sztuk Pięk-
nych UMCS w Kazimierzu 
Dolnym. Dyplom w 2012 
pod kierunkiem dr hab. 
Mariusza Drzewińskiego. 
Studia drugiego stopnia 
na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie. 
W 2014 uzyskał tytuł 
magistra sztuki w pra-
cowni dr hab. Wiesława 
Procia. Zajmuje się głów-
nie malarstwem. Tworzy 
obrazy na płótnie oraz 
w przestrzeni miejskiej. 
Od wielu lat interesuje 
się szeroko rozumianym 
street artem.

Dominik 
Smolik55 

Marcin 
Błach56 
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Zuzik Bzik  2015

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p. d.

Ur. w 1965 r. Absolwentka ASP w Kra-
kowie. Kształciła się w pracowni ma-
larstwa prof. Janiny Kraupe Świderskiej 
oraz w pracowni rysunku prof. Leszka 
Misiaka. W latach dziewięćdziesiątych 
pracowała w krakowskim Studio Filmów 
Animowanych w pracowni animacji. 
Obecnie interesuje ją malarstwo sztalu-
gowe i rysunek tłustą pastelą. Specjalizu-
je się w portretach i pracach o tematyce 
animalistycznej. Uwielbia koty.

Pięć po dwunastej  2016

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1977 r. W 2001 r. ukończyła studia 
w Instytucie Plastyki WSP w Częstochowie. 
Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej 
prof. W. Maszkowskiego. Od 2005 r. należy 
do Związku Pastelistów Polskich w Nowym 
Sączu. Zajmuje się również ilustracją książek 
dla dzieci, m.in.: „O jamniku” (Wyd. Fama), 
„Czterolatek kocha przedszkole” (Wyd. Edu-
kacyjne), „Wesoła szkoła i Przyjaciele” (WSiP). 
Wybrane wystawy: 2012 – wystawa zbiorowa 
„Wątki Maryjne w twórczości”, Galeria Kon-
duktorownia, Częstochowa; 2008 – wystawa 
indywidualna „Ilustracje”, Miejska Galeria 
Sztuki, Częstochowa; 2008 – wystawa indy-
widualna „Recycling”, Galeria Gaude Mater, 
Częstochowa; 2008 – wystawa indywidualna 
„Koty”, Filharmonia Wrocławska; 2008 – wy-
stawa zbiorowa, Wrocławskie Centrum Praso-
we Galeria 62a, Wrocław.

Marta Kowal57 

Sylwia Perczak58 
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Żurawie – półmrok  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.: J.P. |’16 oraz 
na odwrocie: J. Półkośnik 2016

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Ar-
chitektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej. 
Dyplom uzyskała z wyróżnieniem Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego. W pracach chętnie przedsta-
wia ludzi, starając się ukazać ich urodę oraz skompli-
kowane procesy życia wewnętrznego, często wyraża-
ne poprzez emocje w gestach czy mimice. Mieszka 
i tworzy w okolicy Białegostoku.

Joanna Półkośnik59 

Królik 02  2016

olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. 
p. d.: PR2016 oraz na odwrocie

Ur. w 1989 r. Absolwent ASP 
w Katowicach. Dyplom obronił 
w 2015 r. w pracowni malarstwa 
prof. A. Tobisa. W 2014 r. zakwali-
fikował się do wystawy zbiorowej 
„Młoda Sztuka Polska”, prezento-
wanej w Portugalii za pośrednic-
twem galerii AdiArt. Zajmuje się 
malarstwem i serigrafią. Tworzy 
pejzaże, portrety, obrazy o mo-
tywach animalistycznych. Prace 
artysty znajdują się w Polsce, 
Niemczech i Portugalii. Wybrane 
wystawy i osiągnięcia: 2015 – Wy-
stawa podyplomowa 2015, ASP 
Katowice- BWA, Katowice; 2014 – 
wyróżnienie w Gliwickim przeglą-
dzie artystycznym G.PART 2014; 
2014 – uczestnictwo w projekcie 
„Polisz Art Tomorrow” na Media-
tions Biennale w Poznaniu; 2014 – 
publikacja obrazu „para” w galerii 
tygodnika ANGORA, nr 13/2014.

Paweł Rogalski60 
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Weneckie klimaty  2016

akryl, płótno, 60 × 84,5 cm, sygn. p. d.: Piekut D. 2016 oraz opisany na odwrocie

W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku płaskie-
go prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się rysunkiem i ma-
larstwem. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz 
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubieszowskim Domu 
Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r. 
stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Matt Ro-

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

Dariusz Piekut61 
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Południe w czerwcu. 
Chabry  2012

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. l.d.: Некрасова М. 2012

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

Jesienna martwa 
natura  2014

akwarela, papier, 50 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1992 r. W 2009 r. rozpoczęła stu-
dia na wydziale grafiki warsztatowej na 
białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 
2015 r. jest studentką malarstwa na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Maria Niekrasowa62 

Daria 
Miloszewska63 
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Duo  2015–2016

olej, akryl, płótno, śr. 100 cm 
(tondo), sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwentka 
Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP 
we Wrocławiu. Dyplomowana Stylist-
ka-Projektantka Ubioru. Zwyciężczyni 
konkursów malarskich oraz konkursów 
dla młodych projektantów. Autorka 
kilku wystaw indywidualnych. Obrazy 
artystki znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą.

Swaróg 
i Żmij  2014

olej, płótno, 65 × 85 
cm, sygn. l. ś.

Ur. w 1953 w Kol-
buszowej. W 1978 r. 
ukończył ASP w Kra-
kowie. Obrazy artysty 
znajdują się w ko-
lekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą 
(Francja, Holandia, 
Kolumbia, Szwajca-
ria, Szwecja, USA). 
Na swoim koncie ma 
wiele wystaw indywi-
dualnych w Krakowie. 
Prezentowany ob-
raz pochodzi z cyklu 
„Z głagolicą w tle” in-
spirowanego mitologią 
słowiańską.

Sabina Maria 
Grzyb64

Marek 
Bieleń65 
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Grzybowska  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.

Mieszka w Warszawie, gdzie tworzy w technice olejnej. Zafascyno-
wany przestrzeniami miejskimi i próbujący uchwycić ich magiczną 
atmosferę. Przez wiele lat zajmował się grafiką cyfrową i fotografią.

Arkadiusz Mężyński66



44

Nadzieja  2016

akryl, spray, płótno, 100 × 70 cm, sygn. 
p.d. oraz opisany na odwrocie

Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, a dzi-
siaj mieszka i tworzy w Warszawie. Ukończył 
studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych na 
specjalizacji grafika warsztatowa litografia. 
Otrzymał medal im. Tymona Niesołowskie-
go z najlepszy dyplom artystyczny Wydzia-
łu Sztuk Pięknych w 2015. Stosuje autorską 
technikę graficzną, którą nazywa mono-
lithem. Polega ona na wykorzystaniu lito-
grafii jako matrycy, produkującej specyficzne 
wzory i faktury kamienia litograficznego, 
z celowym wykorzystaniem jego niedosko-
nałości dla uzyskania wyjątkowych efektów, 
bazujących na naturze kamienia. Formujące 
się w kształty uproszczone, budowane za 
pomocą płaskich walorów barwnych prace 
tworzą oryginalny świat, gdzie współczesna 
kultura kreskówek i gier wideo miesza się 
z tradycyjną kulturą etniczną, ludową i ple-
mienną. Jest to efekt mutacji współcze-
snego, dynamicznego i zmiennego świata 
z tradycją, która wpisana jest nierozerwalnie 
w życie każdego człowieka. Z tej hybrydy 
powstaje nowa sfera postaci, kształtów 
i obiektów, tworzących orginalną symbolikę.

Blue River  2016

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w Kijowie, gdzie ukończyła liceum plastyczne. 
Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuki 
i Drukarstwa im. Iwana Fiodorowa w Moskwie. Zaj-
muje się malarstwem, grafiką i rzeźbą ceramiczną. 
Uczestniczka wielu wystaw krajowych i zagranicz-
nych, w tym kilkunastu wystaw indywidualnych. 
Należy do grupy twórczej PositiveArt, która skupia 
artystów OW ZPAP, a także do międzynarodowego 
artystycznego ruchu DECENTRYZM. Zajmuje się gra-
fiką komputerową i generatywną. Aktywnie uczest-
niczy w sympozjach i plenerach artystycznych. Prace 
artystki znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za 
granicą.

Dawid Majgat67 

Lilia Fijałkowska68 
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Lake  2016

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

Ur. w Lesznie. Studentka na Wydziale Ma-
larstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Stypen-
dystka Rektora dla najlepszych studentów. 
Uczestniczka plenerów, wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych.

Anna  
Jakubiak-Sęk69 

DE-CARO  2015

akryl, technika własna, płótno, 
100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1971 r. Absolwent LP im. 
Brancussiego w Szczecinie oraz 
ASP w Krakowie. Dyplom na 
Wydziale Form Przemysłowych 
obronił w 2005 r. W 2011 r. 
ukończył Szkołę Wnętrz i Prze-
strzeni w Krakowskiej Szkole Arty-
stycznej. Na co dzień zajmuje się 
projektowaniem przestrzennym. 
Prace artysty znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych w Polsce, 
USA, Niemczech.

Mieczysław Robert Sitarczyk70 
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Kompozycja 
z dziewczyną 
w czerwieni i martwą 
naturą  2016

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

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierun-
ku malarstwo. W okresie studiów roz-
wijał umiejętności w zakresie malarstwa 
abstrakcyjnego oraz ekspresji o tematyce 
animalistycznej, która była tematem dy-
plomu. Po ukończeniu studiów konty-
nuował ścieżkę artystyczną poszukując 
rozwiązań artystycznych i technicznych, 
obejmujących także tematykę ekspresji 
w pejzażu miejskim. W 2014 r. przeniósł 
wartości techniczne wyniesione z do-
tychczasowych poszukiwań na malar-
stwo surrealistyczne. W ostatnim czasie 
wyklarował swój charakterystyczny styl, 
łącząc ze sobą doświadczenia surreali-
styczne oraz ilustracyjne z formami eks-
presywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor 
i przestrzeń traktuje lekko, utrzymując 
kierunek gestu oraz zachowując warunki 
poprawnego operowania kompozycją.

Odbicia  2015

olej, płótno, 60 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie: Marzena 
Mazurek-Jędrak

Absolwentka Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie, inspira-
cje do swojej twórczości czerpie 
z natury, a siłą jej malarstwa jest 
intensywny kolor i faktury, zaj-
muje się szeroko pojętym malar-
stwem (olej, szkło, ubiory), pracą 
instruktorską w zakresie sztuk 
plastycznych, organizuje werni-
saże, międzynarodowe plenery 
malarstwa i wystawy.

Maciej Cieśla71

Marzena Mazurek-Jędrak72 
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Perfect Day  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn.p.d.: ORNO OROŃSKA

Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim 
w Cieszynie. Nagrody: I miejsce, Muzeum Narodowe w Kielcach 
„Aforyzmy Rysowane”. Wystawy indywidualne: AKMERIS, Kielce; 

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

Katarzyna Orońska73
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Erotica 02  2016

akryl, płótno, 60 × 70 cm, sygn. 
na odwrocie: Śmigielska 2016

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
W czerwcu 2013 r. ukończyła 
studia podyplomowe na kierunku 
Malarstwo na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Wy-
brane wystawy: 2014 – wystawa 
indywidualna „Nastroje”, Formaty, 
Wrocław; 2013 – wystawa indywi-
dualna „Skrajności”, Turbulencja, 
Wrocław.

Barok 1  2014

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

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

Katarzyna 
Śmigielska74 

Franciszek 
Ledóchowski75 
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Głębia gołębia  2016

tempera jajeczno-olejna, płótno, 
60 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Piotr 
Pachecki 2016, Głębia gołębia

Absolwent wrocławskiej ASP. Dyplom 
w pracowni K. Wałaszka w 2016 r. Studio-
wał ceramikę w pracowni prof. G. Płocicy 
i ceramikę użytkową w pracowni prof. Drze-
wieckiego. Magister filozofii UWr.

Piotr Pachecki76 

I’m too sad to 
tell you  2016

olej, płótno, 50 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1992 r. w Toruniu. Obec-
nie studentka IV roku studiów 
na wydziale malarstwa ASP 
w Gdańsku. Prezentowała prace 
na wystawach indywidualnych 
m.in. w Sopocie i w Warszawie. 
Brała udział w wielu wystawach 
zbiorowych w Polsce (Gdańsk, 
Warszawa) i w Europie (Kiel, 
Wilno).

Martyna Baranowicz77 
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Doll face  2016

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p. d.: D. 
Cosma 2016

Absowlent Wydziału Sztuki Akademii J. Długo-
sza w Częstochowie. Damian Cosma to arty-
sta, który patrzy na świat przez pryzmat sztuki 
i najnowszych osiągnięć fizyki kwantowej. Za 
pomocą duchowej technologii oraz środków 
plastycznych buduje więź pomiędzy wyobraź-
nią i rzeczywistością. Uczestnik wielu wystaw 
zbiorowych i poplenerowych.

Damian Cosma78

Pokój niemożliwości  2016

olej, płótno, 70 × 140 cm, sygn. p. d.: Czechowski 2016

Artysta niezależny. Malarstwo jest dla niego koniecznością i ciągłym 
poszukiwaniem swojego własnego stylu. Zaczynając od surrealizmu 
po kubizm i impresjonizm, czerpie inspiracje z klasyki, ewoluując pod 
wpływem dawnych mistrzów w nowe formy wyrazu świata i siebie.

Mikołaj Czechowski79
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Fryderyk Chopin  2015

olej, płótno, 116 × 80 cm, sygn. p. d.: K. Misiórska 2015

Artystka maluje techniką olejną na płótnie, często za pomocą płaskich 
plam barwnych. Tworzy w oparciu o intuicję. Inspirują ją podróże, 
zwierzęta, interesujące postaci. W obrazach pragnie przedstawić ma-
gię danej chwili. Często występują w nich elementy surrealistyczne 
oraz art deco. Osiągnięcia: 2014 – I miejsce w XX Ogólnopolskim 

Konkursie malarstwa nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka w Biel-
sko-Białej; 2011–2012 – stypendium artystyczne Prezydenta Miasta 
Legionowo; 2011 – laureatka 2 nagrody na plakat Akademii Leona 
Koźmińskiego w Warszawie; 2010 – laureatka 2 nagrody w Konkursie 
Malarskim Galerii Zadra w Warszawie.

Katarzyna Misiórska80
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Cień II  2016

olej, płótno, 160 × 100, sygn. p. d.: Janusz Orzechowski 2016, obraz prezentowany na 7 edycji Art Fresh Festival 2016

Ukończył studia na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użyt-
kowej w Szczecinie w 2006 r. Dyplom obronił w Pracowni Plakatu 
i Ilustracji. Po studiach zajmował się projektowaniem graficznym. 
Obecnie jego działalność skupiona jest na malarstwie. Tworzy duże 
figuratywne obrazy będące kolażem pop-artu, realizmu i surrealizmu. 

Kreuje kompozycje na kształt wizji sennych, inspirując się filmem, 
komiksem, obrazami wielkich malarzy oraz otaczającą rzeczywistością. 
Obrazy artysty są bogate w szczegóły i symbole. Brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Janusz Orzechowski81 
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Fragment 360 z cyklu Morza i porty  2016

technika własna, akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. l. d.: S.J.A. Tomalak oraz na odwrocie

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów S. Kor-
tykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Działalnością plastyczną zaj-
muje się od 1975 r. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo 
pejzażowe, a następnie nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. 
Od 2000 r. coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Nieustan-
nie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Swój 
warsztat opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach 
fakturowych, w skład których wchodzą mielone minerały i materiały 
stosowane w budownictwie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje, 
sięgając po technikę kolażu, dzięki czemu prace uzyskują zróżnicowa-
ną powierzchnię. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, m.in.: 2015 – Agora Gallery, Nowy Jork; 2014 – IV 
Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”, Łódź; 2013 

– VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2013 – VII Między-
narodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia; 2013 – 9 Triennale 
Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń; 2013 – Wystawa plakatu 
– Dekalog, Bielsko-Biała; 2012 – 7 Biennale Miniatury, Częstochowa; 
2011 – wystawa indywidualna „Young International Contest of Con-
temporary Art”; 2011- II Edycja Międzynarodowej Wystawy „Magia 
Papieru”, Galeria Ether, Warszawa. Swoje prace prezentował także 
we wrocławskich galeriach, takich jak: Awangarda, Artrakt, DNA, Na 
Antresoli oraz w warszawskiej Galerii Zapiecek i w Pałacu Królikarnia 
– Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto Artysta jest 
finalistą konkursu Art&Business na „Obraz Roku 2004” oraz laureatem 
II Konkursu Malarskiego „Zadra” 2009.

Stanisław Tomalak82
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Wahadło  2016

akryl, pastel, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na dole

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat specjalizuje 
się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynamikę i kontrasty buduje 
obrazy niczym reżyser teatralny spektakle. Surrealistyczną akcję, na-
pięcie, uzupełnia kolorem, walorem kreski, formatem i kompozycją. 
Malarstwo jest dla niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce 
narysować, ale najciekawsza jest dla artysty improwizacja prowadząca 

do niespodziewanego wizerunku obrazu. O swojej twórczości nie 
lubi rozmawiać, bo, jak mówi: „po to maluję, by widz sam mógł 
sobie je interpretować i opowiadać”. Autor i uczestnik wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg 
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej.

Aleksander Korman83 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz

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

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

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

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

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

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

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 200 000 5 000

200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000

Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty 
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu 
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, 
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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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.krakow@sda.pl, krakow@sda.pl) ) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: BANK PEKAO SA: 96 1240 1431 1111 0000 1047 3322.

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Andrzejewska Natalia  -----------------40
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Błach Marcin  -----------------------------56

Bryndza Małgorzata  --------------------- 1

Campio  ------------------------------------42

Cieśla Maciej  -----------------------------71

Cosma Damian  ---------------------------78

Czechowski Mikołaj  --------------------79

Dałek Monika  ----------------------------49

Demidziuk Teresa  -----------------------39

Dolatowski Mateusz  -------------------45

Dydo Mariusz -----------------------------14

Dziewanowska Jagoda  ----------------23

Fijałkowska Lilia  -------------------------68

Fox Karolina  -------------------------------44

Fronc Aleksandra  ------------------------48

Fronczak Andrzej  ------------------------50

Gruszecki Roman  ------------------------ 3

Grzyb Sabina Maria  ---------------------64

Jacek Łukasz  ------------------------------37

Jakubiak-Sęk Anna  ---------------------69

Jastrzębska Małgorzata  ---------------18

Kamiński Grzegorz  ----------------------38

Kappa Alicja  ------------------------------20

Karwowska Magdalena  ---------------10

Knop Rafał  --------------------------------- 4

Kolasa Luiza  ------------------------------- 5

Kopczyński Piotr Ignacy ----------------- 9

Korman Aleksander  ---------------------83

Kowal Marta  ------------------------------57

Kruczkowska-Król Iwa  ----------------21

Kruk Agnieszka  ---------------------------53

Lastovjak Gaya  --------------------------28

Ledóchowski Franciszek  ---------------75

Łepik Łukasz  ------------------------------31

Magda Renata  ---------------------------25

Magiera Janusz  --------------------------46

Maj Elżbieta  -------------------------------51

Majewski Piotr  ---------------------------- 2

Majgat Dawid  ----------------------------67

Maliborski Mateusz  --------------------47

Malinowska Anna  ----------------------41

Mazurek-Jędrak Marzena  -------------72

Mężyński Arkadiusz  ---------------------66

Miloszewska Daria  ---------------------63

Misiórska Katarzyna  --------------------80

Misztal Joanna  ---------------------------19

Mużyło-Bajsarowicz Sylwia  ----------11

Mużyło-Bajsarowicz Sylwia  

i Nowak SeN Sebastian  -----------12

Niekrasowa Maria  ----------------------62

Oboz Ignacy  ------------------------------27

Orońska Katarzyna  ----------------------73

Orzechowski Janusz  --------------------81

Pachecki Piotr  ----------------------------76

Pataraia David  ---------------------------29

Pelipas Olga  ------------------------------35

Perczak Sylwia  ---------------------------58

Piekut Dariusz  ----------------------------61

Porada Paweł  -----------------------------17

Posiecz-Polkowska Justyna  -----------52

Półkośnik Joanna ------------------------59

Rogalski Paweł  ---------------------------60

Rybka Mateusz  ---------------------------33

Sitarczyk Mieczysław Robert  ----------70

Skrzypek Grzegorz  ----------------------13

Smolik Dominik  --------------------------55

Sowiak Radosław  ------------------------43

Stern Mirella  ------------------------------34

Syrkowski Jakub  -------------------------24

Śliwa Aneta  -------------------------------30

Śmigielska Katarzyna -------------------74

Świgulska Mariola  ----------------------22

Tajak Tomasz  ------------------------------54

Tomalak Stanisław  ----------------------82

Trefon Michalina  -------------------------15

Tycz Viola  ----------------------------------16

Urbanek Piotr  ----------------------------36

Zalewska Anna  --------------------------- 8

Ziółkowski Marcin  ----------------------32
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Witold Pałka (1928–2013), Orkiesta, olej, płótno, 60 x 70 cm



Łukasz Patelczyk, „Wschodnia granica” 
z serii „Passe-partout”, 2015, olej, płót-
no, 100 x 120 cm, opisany na odwrocie
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