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Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z katalogiem 3 edycji Aukcji Sztuki XXI wieku, organizowanej przez Sopocki Dom Aukcyjny. Poprzednie licytacje
z tej serii pokazały, że najnowsza Polska sztuka przeżywa
obecnie wspaniały czas i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zaczynają się nią interesować także kolekcjonerzy
wcześniej skoncentrowani na sztuce dawnej, którzy zaczęli
dostrzegać jej wielki potencjał.
3 Aukcja Sztuki XXI wieku to 49 niepowtarzalnych artystów
i artystek prezentujących swoje dzieła. Wśród nich można
odnaleźć twórców już dobrze Państwu znanych i cenionych
jak Sonia Ruciak (poz. 8), Katarzyna Kołtan (poz. 48), Bartłomiej Koter (poz. 28), czy Tomasz Kołodziejczyk (poz. 2),
ale jak zawsze staramy się również zaprezentować artystów
rzadko (lub w ogóle) pojawiających się na aukcjach. Katalog
otwiera praca Łukasza Patelczyka (poz. 1), niezwykle interesującego i bardzo aktywnego artysty, który po studiach
na ASP w Gdańsku wyruszył do Warszawy, by tam rozwijać
swoją artystyczną karierę. Ma on na swoim koncie wiele
wyróżnień w ogólnopolskich konkursach artystycznych, wystawy indywidualne oraz wiele wystaw zbiorowych, a jego
twórczość często spotyka się z uznaniem. W dalszej części
katalogu polecamy Państwa uwadze wspaniały obraz Beaty
Murawskiej „Spring song” (poz. 22). Artystka znana jest
w świecie sztuki jako autorka przepięknych, barwnych prac
ukazujących kwiaty (przede wszystkim tulipany), które przez
swe nagromadzenie sprawiają wrażenie wręcz abstrakcyjnych kompozycji. Pod sam koniec oferty 3 Aukcji Sztuki
XXI wieku odnaleźć można również bardzo ciekawy, wielkoformatowy obraz Miłosza Wnukowskiego (poz. 42). Artysta
w swojej twórczości często nawiązuje do tematów trudnych, jak śmierć, czy przemijanie. Obraz „Pssss…” stanowi
swojego rodzaju autorski komentarz do obecnej kondycji
Ziemi – zarówno jako planety jak i świata, w którym żyjemy.
Wymienieni artyści stanowią oczywiście wyłącznie część
oferty 3 Aukcji Sztuki XXI wieku. W tym krótkim wstępie
nie sposób wymienić ich wszystkich, ale mamy nadzieję,
że wśród tak ciekawych i różnorodnych prac odnajdziecie
Państwo coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy do udziału
w aukcji i życzymy Państwu samych owocnych licytacji!
Dilan Abdulla
Katarzyna Dąbrowska
i Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern
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Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Wschodnia granica z serii „Passe-partout”, 2015
olej, płótno, 100 × 120 cm, opisany na odwrocie
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki.
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka serii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout,
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA,
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta”, BWA Awangarda, Wrocław;
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting
Contest Modessqe”, Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjalne
– stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych: 2015
– „Witchcraft” Galeria Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajobraz
po” Poznańska Galeria Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria
Pawilon Sztuki, Warszawa; 2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk;
2013 – „Tytuł to pułapka”, Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik
wielu wystaw zbiorowych: 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria Neon,
Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupowicz,
Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała;
2015 – „Artlevel”, Contemporary art center ’17, Kijów; 2015 – „Przez
Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie,
Galeria MD_S, Wrocław; 2012 – „Witch House Part 999”, LOFT,
Gdańsk; 2011 – „Artystyczna podróż Hestii”, PGS, Sopot.

Obrazy Łukasza Patelczyka to swoiste poematy o sztuce
patrzenia i postrzegania rzeczywistości. Czerpią zarówno
z malarstwa romantycznego, współczesnej grafiki komercyjnej, jak i dokonań grupy Ładnie kontynuującej warsztatowe założenia Richtera. Pozornie mroczna malarska paleta
niemal gotyckich pejzaży skontrastowana zostaje z prostymi
graficznymi formami rozbijającymi nasze wizualne przyzwyczajenia. Całość może przypominać chwyty graficzne stosowane na okładkach płyt, czy modnych dizajnerskich T-shirtach, lecz u Patelczyka zabieg ten wykorzystany został raczej
do intrygującej gry z widzem. Wiele z jego prac pozostawia
nas w percepcyjnym „zawieszeniu”. To, co zasłonięte walczy
o uwagę z tym, co zasłaniające. Początkowa pretensja i chęć
obejrzenia wykluczonej z percepcji części obrazu ustępuje
uwadze skupionej na kontemplacji prostych form wyłaniających się z tła. Górski horyzont zostaje zrównoważony przez
rytmiczne połączenie białych linii, elementy graficzne wklejone w formy „naturalne” podbijają całość kompozycji swoją
sztucznością i współgrają z tym, co wydawało się z pozoru
pierwszą materią obrazu. Fragmenty niejako wymazane, czy
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wykluczone z płótna, wykasowane części pejzażu stanowiącej swoisty wandalizm kompozycji wprowadzają element
transcendentny. Te ingerencje „spoza” kadru kierują uwagę
ku przestrzeni poza płótnem. Zachęcają do pytań o rolę artysty jako demiurga płóciennej rzeczywistości, o nasze przyzwyczajenia w postrzeganiu przestrzeni obrazu. Niekiedy
pojawiające się w pracach absolwenta Gdańskiej ASP monolityczne białe plamy przywodzą na myśl pierwotne formy
totemiczne, kosmiczny graniastosłup z „Odysei kosmicznej”
Kubricka czy inne przejawy dziedzictwa kultur tradycyjnych
wykorzystywane w sztuce już od początku XX wieku. To,
co najbardziej intrygujące w twórczości młodego artysty, to
sposób w jaki proste elementy graficzne ożywiają klasycznie rozumiane studium pejzażu. Harmonia przyrody rozbita
przez artystyczną wizję malarza, odrealnione portrety nocnego nieba czy podwójna perspektywa stosowana wewnątrz
jednego kadru zwielokrotniają estetyczne wrażenia, jakich
doznajemy obcując z twórczością Patelczyka.
Jakub Wydrzyński, tekst do katalogu wystawy „Wnętrza miasta”,
Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa, luty-marzec 2016.
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Spokojny akwen, 2016
akryl, płótno, 80 × 120 cm, opisany na odwrocie:
'„SPOKOJNY AKWEN” |TOMASZ |KOŁODZIEJCZYK |2016'
Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wydziale
Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot;
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria;
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...”, Galeria Next,
Bydgoszcz; 2014 – Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 –
„Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – „Ein tag am meer”
Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy
mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i uprościć. W sposób naturalny dokonuje się to w mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest
czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach, jest uspokojony, nie ma w nim
wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę zawieszenia
mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności,
którą jemu udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem klasycznym,
to znaczy pochylam się nad kompozycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam złotego podziału i staram się panować nad elementami obrazu, żeby był rzetelny. Świat, który przedstawiam
jest w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to konkretne miejsca. I choć korzystam
również z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego,
aby maszyna wyręcza mnie w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na
płótno zdjęć przefiltrowanych przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle
po to, aby później je przetwarzać.
Tomasz Kołodziejczyk
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Dariusz Milczarek
(ur. 1985)

Odbicie z serii „Mechanika pracy”, 2014
tempera żółtkowa, płótno, 90 × 90 cm, opisany na
odwrocie
W latach 2000–2005 uczęszczał do PLSP im. Józefa Brandta w Radomiu. W latach 2006–2011 studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Prace
dyplomową pod tytułem „Portret światła”, której promotorem był
prof. Adam Wsiołkowski, obronił z wyróżnieniem w 2011 r. Obecnie jest studentem Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni
prof. Adama Wsiołkowskiego. Otrzymał szereg stypendiów, m.in.
Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2013); Stypendium Grazella
(2011); Stypendium MKiDN (2011); Stypendium im. Jana Matejki
(2011); Stypendium im. Henry’ego J. T. Dorena (2011); Stypendium
Janiny Kraupe-Świderskiej (2009). W 2012 roku zdobył Grand Prix
w konkursie malarskim Fundacji im. Franciszki Eibisch. W 2009 roku
otrzymał główną nagrodę w konkursie na plakat do sztuki Juliusza
Słowackiego „Beatrix Cenci” zorganizowanym przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wystawy indywidualne: 2012 – „Wizerunek”, wystawa rysunku, Galeria Fundacji Sztuki Współczesnej,
Warszawa; 2011 – „Portret światła”, Galeria Onamato, Kraków;
2010 – „Między światłem a cieniem”, wystawa malarstwa PWST,
Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2013 – „Polish School Poster
Design”, wystawa pracowni plakatu ASP w Krakowie, Teheran (Iran);
2012 – „Osobiste”, Galeria Pryzmat, Kraków; 2012 – „Contraddizione Continua”, międzynarodowa wystawa zbiorowa w Galerii „La
Mediterranea Arte”, Neapol (Włochy); 2012 – „Obserwacje”, Galeria
Dobrej Sztuki, Częstochowa; 2012 – „Obserwacje”, Galeria Sztuki
Współczesnej, Łódź; 2012 – „Projekt M5”, Galeria Floriańska 22,
Kraków; 2011 – „Aż do źródeł”, poplenerowa wystawa, Centrum
Sztuki Współczesnej, Łomża; 2011 – „Najlepsze Dyplomy”, Pałac
Sztuki, Kraków – oraz wiele innych.

Obraz „Odbicie” pochodzi z serii prac p.t. „Mechanika pracy”
namalowanych z myślą o polsko-niemieckim projekcie
artystycznym Rest-Art-Work, który został zrealizowany 2014
roku w Krakowie. Zamysł wystawy dotyczył życia codziennego,
pracy, oraz aktywności zawodowej człowieka. Obrazy z cyklu
swoją stylistyką nawiązują do formy ikony. Praca zawodowa
często wypełnia nam całą życiową przestrzeń, oddajemy się jej
bezgranicznie. Monotonia wykonywanych czynności staje się
mantrycznym wręcz rytualnym obrzędem. Cykl obrazów jest
malarską próbą znalezienia analogii pomiędzy powtarzalnością
która daje się zaobserwować w obrzędowości różnych religii,
a rytmem naszego życia codziennego.

8–9

Jolanta Strzelczyk

ROLAND OKOŃ

04

(ur. 1986)

Przejście na drugą stronę, 2014
olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: 'Jolanta Strzelczyk
|2014 r.' oraz na odwrocie
W latach 2007–2013 studiowała na wydziale Malarstwa i Rzeźby na
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Dyplom obroniła w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego oraz prof. Wojciecha Kaniowskiego (z zakresu Malarstwa
Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej). W 2015 roku
otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie malarskim „Młody Wawrzyn”, a w 2013 roku wyróżnienie w konkursie „Promocje”.
Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Wystawy indywidualne:
2014 – wystawa malarstwa „Dwa Światy”, Skwer (filia Fabryka
Trzciny), Warszawa; 2014 – wystawa malarstwa, Galeria Szalom,
Kraków; 2014 – wystawa malarstwa „W stronę światła”, Galeria ImpArt, Centrum Sztuki Impart, Wrocław; 2014 – wystawa malarstwa
„Zapomnienie”, Galeria 26, Polkowice; 2013 – wystawa malarstwa
„Zapomnienie”, Galeria Na Zakręcie, Wisznia Mała; 2013 – wystawa
dyplomowa „Sentymentalny powrót do minionych lat”, BWA Awangarda, Wrocław. Wystawy zbiorowe: 2015 – pokonkursowa wystawa
„Młody Wawrzyn”, Hotel Sofitel, Wrocław; 2015 – pokonkursowa
wystawa „Piotrkowskie Biennale Sztuki 2015”, Piotrków Trybunalski;
2014 – prezentacja prac pastelowych w Galerii Arttrakt, Wrocław;
2013 – pokonkursowa wystawa malarstwa „Promocje 2013”, Galeria
Sztuki, Legnica; 2013 – pokonkursowa wystawa malarstwa „Nowoodkryta”, Galeria Dominikańska, Wrocław; 2012 – pokonkursowa
wystawa malarstwa „Kreatywny Wrocław”, Galeria Dominikańska,
Wrocław; 2011 – poplenerowa Wystawa Malarstwa, Lewin Brzeski.
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05

Anna Jagodova
(ur. 1986)

Owoc dla Persefony II, 2016
olej, płótno, 50 × 30 cm, sygn. p.d.: 'a. jagodova' 2016'
Artystka pochodzi ze Słowacji. Studia ukończyła w 2010 roku na
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski otrzymała w Pracowni Drzeworytu w 2010 roku u prof. Bogdana Migi. Praca ta została doceniona wyróżnieniem oraz uczestnictwem w wystawie „Najlepsze dyplomy 2009/2010” w Pałacu Sztuki
TPSP w Krakowie. Od roku 2011 jest członkiem Związku Polskich
Artystów Plastyków. Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych,
zbiorowych oraz plenerach. Zajmuje się malarstwem.

(…) Malarstwo Anny Jagodovej przeniknięte jest lekką atmosferą snu i surrealistycznego czy zgoła
poetyckiego kojarzenia rzeczy, owoców, zwierząt, ludzi. Jej twórcza intuicja i wyobraźnia działają
dyskretnie i skrycie, ale jednocześnie pozwalają młodej artystce na przekraczanie swoistego realizmu. Z wielką satysfakcją obserwuję, jak Ania przygotowuje się długo i z rozmysłem do każdego
następnego motywu, jak świadomie, ale i zarazem ostrożnie, decyduje się na realizację, która
w końcowym efekcie osiąga krystaliczną czystość kompozycji, brzmienie koloru i sugestywny wyraz emanujący tajemniczym spokojem i pięknem świata takiego, jaki w swej naturalnej istocie
jest. Wszystko to – dzięki wewnętrznej pasji, harmonii wyciszenia i nadzwyczajnej umiejętności
koncentracji oraz dłuższego skupienia uwagi (…)
prof. Stanisław Tabisz, ASP Kraków
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Viola Głowacka
(ur. 1985)

White mamba, 2016
tempera, płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie
W latach 2004–2009 studiowała malarstwo na Wydziale Artystycznym Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2011–2012
ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu Wzornictwa
Przemysłowego na Politechnice Lubelskiej. Wybrane wystawy: 2013
– Wystawa indywidualna „Green strawberries. The diamonds cuttery
mystery”, Trafo Gallery, Praga; 2013 – Wystawa zbiorowa „Intermedia”, Galeria Zajezdnia, Lublin; 2013 – Wystawa zbiorowa „Autoportret – lustro i inne wspomnienia”, Galeria Biała, Lublin; 2012
– Wystawa indywidualna „Fryzjer, kelnerka i inni...”, Galeria Biała,
Lublin; 2012 – Wystawa zbiorowa „No Budget Show 4”, Mocak,
Kraków; 2009 – Wystawa zbiorowa 39. Biennale Malarstwa „Bielska
Jesień 2009”, BWA, Bielsko-Biała.

Kiedy zabieram się do malowania, etapem pierwszym są
szkice wstępne. To one są u mnie podstawą przy opracowywaniu kompozycji i dalszego planu w obrazie. Na początku
mojej drogi żyłam w przekonaniu, że zawsze trzeba brać
modela, lub podpierać się fotografią. Ale zorientowałam się,
że to ogranicza moją rękę. Więcej zaczęłam słuchać samej
głowy (czyt. wyobraźni), z której zaczęłam wyprowadzać
postacie, ich historie i tak to się potoczyło... Najbardziej
istotny jest człowiek, ludzie z którymi mam przyjemność,
czy też nieprzyjemność stykać się na co dzień. Jeśli dochodzi do tej drugiej sytuacji, to w odwecie umieszczam ich
potem na obrazkach m.in. jako panią w urzędzie, kelnerkę
w restauracji czy recepcjonistę hotelowego. Od zawsze najbardziej interesowało mnie malarstwo figuratywne. Wielu
było malarzy, którzy wywarli na mnie wrażenie i wpłynęli po
części na mój wybór drogi artystycznej. Począwszy od młodzieńczych fascynacji Egonem Schiele, po Bernarda Buffeta,
a z polskich malarzy – Jerzego Nowosielskiego. W figurach,
które umieszczam na obrazach zajmuje mnie temat pewnego rodzaju zawieszenia, stanu bezruchu, zamyślenia czy
nostalgii. Postacie takie przełożone na język malarstwa, stają
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się przekaźnikiem ludzkiej niemocy egzystencjalnej – emocjonalnych rozterek. Bohaterowie obrazów są stworzeni na
bazie jednego lub kilku szkiców swobodnie „wytłoczonych”
przez mój mózg, który lubi rejestrować różne dziwne sytuacje. Droga do odnalezienia formy malarskiej, czyli języka
wypowiedzi była przez dłuższy czas wypracowywana metodą prób i błędów. Widać to zresztą w niektórych pracach
przejściowych. Najistotniejszym punktem była rezygnacja
z inspiracji fotografią na rzecz tematów zaczerpniętych
z sytuacji aktualnych, bądź wątków literackich wyprowadzanych ręcznie rysunkami z głowy, a następnie obrabianymi na płótnie lub tekturze (…) Nie mogę się powstrzymać
przed inspiracjami zaczerpniętymi z szeroko pojętej literatury. Ostatnio przeczytana książka, staje się misją wykonania
obrazu. To samo dzieję się z fascynacjami teatralnymi, oraz
filmowymi (…) Uwiecznianie ludzkiej, „gorszej” kondycji
wydaje się satysfakcjonujące, ponieważ potwierdza, że taki
stan występuje u prawie każdej jednostki. A im więcej się
człowiek stara tym bardziej karykaturalnie wygląda. Chociaż
nie przeczę, że ładny obrazek też sprawia mi przyjemność.
Viola Głowacka/SDA Modern
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Alina Dorada-Krawczyk
(ur. 1952)

Gold, 2011
olej, płótno, 90 × 110 cm, sygn. p.d.: 'Adorada '11' oraz
opisany na odwrocie
Artysta malarz, grafik. Należy do współczesnego nurtu abstrakcjonizmu emocjonalnego. Absolwentka ASP w Warszawie w pracowni prof. J. Tchórzewskiego i prof. A. Rudzińskiego. Jest wieloletnią
członkinią ZPAP, IAA/AIAP – UNESCO oraz innych międzynarodowych
organizacji min. l’Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse
Européens/APSDE/z siedzibą w Paryżu. Twórczyni i inicjatorka Międzynarodowego Ruchu Artystycznego ARTINTERFERENCE czy współtwórczyni Grupy Twórczej ART. VISUAL DANCE, jak też członkini
innych grup twórczych min. przy OW ZPAP: MŁODZI SZTUKĄ czy
SYMFONIA. Otrzymała wiele nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach artystycznych. Jej prace znajdują w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie. Wybrane wystawy:
2015 – „Silk Journey to Art” World Tour Exhibition, Muzeum Sztuki
China Millennium Monument, Pekin, Chiny; 2015 – „International
Art. 2015”, Andamańskie Muzeum Sztuki Współczesnej, Krabi, Tajlandia; 2015 – „Ślady”, wystawa malarstwa, Galeria DAP 1 i DAP
2, Warszawa; 2015 – „Barwy muzyki/Synteza sztuk”, Galeria OW
ZPAP, Warszawa; 2014 – „Star of Europe POLISH MODERN ART”,
Doha, Katar; 2014 – „Polish Modern Art. Exhibition”, Porginal Gallery,
Finlandia; 2014 – Salon d’Art Contemporain par excellence |Côte
d’Azur, ART Monaco; 2013 – „AMBASADOROWIE SZTUKI”, Galeria
DAP, Warszawa; 2012 – wystawa zbiorowa, Galeria Opery, Kair;
2011 – „Interferencje”, Galeria DAP, Warszawa; 2010 – międzynarodowa wystawa malarstwa, Salon d’Arts Actuels-Magny-en-Vexin,
Francja; 2000 – wystawa malarstwa, Galeria EUROPA, Nowy Jork,
USA i wiele innych.

Kreuje w swoich obrazach wymiar naszej syntetycznej osobowości w nowej, zagadkowej przestrzeni jest oryginalna w kształtowaniu rzeczywistości – już sama czynność przekształceń jest dla niej
degustacją co dzień nowego widzenia i czucia. Swoje obrazy i obiekty przestrzenne konstruuje,
często jak gdyby w trój wymiarze. Nawet wtedy, gdy są namalowane płasko, buduje je w sposób
iluzyjny. Niepowtarzalność jej dzieł to ich nieprzewidywalność, dlatego też dzieła, które tworzy
są trudne do tradycyjnej oceny ale fascynują zagadką. Synestezja jej dzieł trudna do naśladowania, a sekwencje abstrakcyjnych kompozycji, charakteryzuje precyzja, niemalże pedanteryjność
przedstawianych scen, przestrzeni czy swoich nieodgadnionych wprost obiektów. Nawiązuje do
Color field painting jednej z głównych, obok action painting, tendencji sztuki światowej w ramach
ekspresjonizmu abstrakcyjnego, której jest przedstawicielem. Odrębną dziedziną twórczą artystki są grafiki malowane komputerowo i utrwalane na płótnie. Nierzadko kolorowe przestrzenne
działają na wyobraźnie widza w sposób szczególny, nacechowane bogatą kolorystyką i olbrzymią
przestrzenią formy. Artystyczne kreowanie rzeczywistości pozostawia u odbiorcy niemały ślad.
Jako jedyna z niewielu przedstawia historię naszych doznań, uczuć stanu ducha, czy emocji a nie
konkretną rzeczywistość obecnych czasów. Ciekawym dopełnieniem działalności twórczej Aliny
Dorada-Krawczyk są wideoklipy, które realizuję często w odniesieniu do malarstwa czy grafiki.

16–17
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Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Niezmienność, 2016
akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S.',
pieczęć autroska na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom
z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Obecnie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy:
2014 – Wystawa indywidualna „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Galeria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regionalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego
Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin;
2012 – Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legnica; 2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego
„Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne
sztuki”, Galeria U, Wrocław.

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem.
To ono tworzy obraz. Działam nim, a przez jego
natężenie i rozproszenie staram się wyrazić własne emocje. To ono modeluje bryły malowanych
przedmiotów. Światło w swoich pracach buduję
warstwami, za pomocą różnych narzędzi. Ślady pędzla, gąbki czy farby wcieranej kawałkiem
materiału są bardzo osobistą formą wypowiedzi.
Natężenie światła reguluję, różnicując narzędzia.
Światło raz jest miękkie, innym razem surowe,
kontrastowe lub mocno rozmigotane w zależności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji, jakie w danej chwili chcę wyrazić. Zarówno
kolor, kompozycja jak i forma powstają dzięki
niemu. Światłem podkreślam elementy, które są
dla mnie najistotniejsze. Staram się przedstawić
relacje pomiędzy przedmiotem, światłem i cieniem. Malując puste wnętrza, staram się nadać
im nastrój tajemnicy. Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne miejsca i przedmioty zyskują
wymowę symboliczną. Chcę im dodać duchowej głębi, tak by wprowadzały człowieka w stan
kontemplacji, skupienia, melancholijnych emocji.
Moje obrazy początkowo były dość mroczne.
Światło było uwięzione w ramach namalowanych okien. Kolorystyka ograniczała się głównie
do bladych błękitów, szarości, bieli i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć pozornie znajome
wątki własnego malarstwa, rozszerzając tonację
obrazów o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie,
intensywne błękity, a nawet czerwienie. Światło
zalewające moje płótna, świeci teraz ciepłem
żółcieni, ożywiając je i sprawiając, że malowane wnętrza, stały się przyjemniejsze, cieplejsze,
jakby bardziej bliskie. Przetwarzam światło i cień
w taki sposób, by podkreślić to, co według mnie
w danym kadrze jest najistotniejsze.
Sonia Ruciak
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Noemi Staniszewska
(ur. 1991)

E51, 2014
akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na krośnie: 'NOEMI
STANISZEWSKA „E51” '
Absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obroniła dyplom z wyróżnieniem w 2014 r. pod kierunkiem
prof. J. Ostrogórskiego wraz z aneksem z animacji pod kierunkiem
dr. Roberta Turło. W roku 2013 studiowała na Royal Academy of
Art w Hadze. Stypendystka MKiDN w okresie od 2013–2014 i Prezydenta Miasta Gdańska w latach 2011–2014. Otrzymała szereg
nagród, m.in.: 2015 – główna nagroda w kategorii Malarstwo na
„9th Arte Laguna Prize” w Wenecji; 2015 – druga nagroda w konkursie „Ale Sztuka! Młode Malarstwo Polskie w Krakowie”. Wybrane
wystawy: 2016 – indywidualna wystawa malarstwa „Droga/czas”,
Galeria pod Baranami, Kraków; 2015 – „Promocje”, Galeria Sztuki,
Legnica; 2015 – Wystawa pokonkursowa „Ale Sztuka”, Galeria Solvay, Kraków; 2015 – Premio Combat Prize, Museo Civico G. Fattori,
Livorno; 2015 – Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2014 na ASP
w Gdańsku, Gdańsk; 2014 – „Biennale Gdańskie”, Gdańska Galeria
Miejska, Gdańsk; 2014 – BlackOut, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk;
2014 Wystaw zbiorowa podczas festiwali ArtNoble, Żyrardów; 2014
– Wystawa pokonkursowa „Artystyczna Podróż Hestii”, Warszawa;
2012 – „Bliskoznacznie”, Muzeum ASP, Wrocław; 2012 – „Last Minute”, Galeria Spotkań WOAK, Toruń.

WYSTAWIANY:
2016 – wystawa indywidualna „Droga / czas”, Galeria pod Baranami, Kraków
2015 – „Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2014”, ASP w Gdańsku i Uniwersytet Gdański
2014 – „Biennale Gdańskie”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk.

Cykl prac „Obrazy o prędkości maluje się powoli” porusza temat
szybkości współczesnego życia w nawiązaniu do teorii niemiejsc Marca Auge. Przedstawia autostrady jako przestrzenie,
które jedynie mijamy, nie mając możliwości zatrzymania, nie
dające nam szansy zaistnienia w nich. Pokazuje jak przy wzroście
prędkości przestrzeń uabstrakcyjnia się i przestaje być możliwa
do odczytania.
20–21
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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Gym, 2015
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'mkg'
Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem
w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa
prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach
w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym
konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w skład
jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum, New York. W 2015
ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste
w Berlinie.

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można
umieścić w grupie realizacji o charakterze neofiguratywnym,
gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to
jednak malarstwo w bezpośredni sposób odnoszące nas do
rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem
przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są różnorodnym
zabiegom stylistycznym, takim jak deformacja, syntetyzacja
czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest
tu do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana
sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia, swoistym znakiem
i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało
artystycznej ingerencji malarki. Sposób malowania, a także
stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie
odnosi nas do twórczości Teresy Pągowskiej. I bardziej, niż teraz
nawiązania te widoczne są we wcześniejszych obrazach KwapiszGrabowskiej. Obecnie artystka rozwija już indywidualny, bardziej
dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak
zawsze współistniejące ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę.
Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane na tle
bliżej nieokreślonej przestrzeni, niedopowiedzianego kontekstu.
Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można
rzecz, że kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji.
Kama Wróbel, Portal Rynek i Sztuka

22–23
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Martyna Borowiecka
(ur. 1989)

Stretch II, 2014
olej, płótno, 111 × 110 cm, opisany na odwrocie: '
MARTYNA |BOROWIECKA |„STRETCH II” |111 × 110 cm
|2014 r. |olej na płótnie” '
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. W trakcie
studiów ukończyła trzyletnią międzywydziałową Otwartą Pracownię Projektowania Mody. Dyplom zrealizowała w pracowni
prof. A. Wsiołkowskiego. Od października 2014 doktorantka na
krakowskiej ASP. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach zbiorowych i w plenerach malarskich. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2016
– Nominacja do Nagrody Artystycznej UAP 2016 „Nowy Obraz/Nowe
Spojrzenie”; 2015 – Wystawa zbiorowa „Alternatives never found”,
Arusha Gallery, Edynburg (Szkocja); 2015 – Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za obraz nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „VII Triennale z Martwa Naturą”, BWA,
Sieradz; 2015 – Wystawa indywidualna „Przedplan – przestrzeń
poza granicami płótna”, FRESZ Gallery, Kraków; 2014 – wystawa
pokonkursowa 12. edycji Międzynarodowego Jesiennego Salonu
Sztuki, BWA, Ostrowiec Świętokrzyski; 2014 – Stypendium Fundacji
Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej przyznane na rozwój uzdolnień
malarskich; 2014 – laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki piękne; 2014 – Nagroda Prezydenta Miasta
Kielce za pracę w konkursie „Przedwiośnie 37”, BWA, Kielce; 2013
– I miejsce w VI edycji konkursu malarskiego „Zadra”; 2013 – wystawa zbiorowa najlepszych dyplomów ASP, Pałac Sztuki, Kraków;
2012 – stypendystka Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia; 2013
– rysunek i malarstwo, Galeria Promocyjna ASP; 2012 i 2013 – finalistka konkursów: „Artystyczna Podróż Hestii” oraz „Nowy Obraz/
Nowe Spojrzenie”; 2011 – wystawa indywidualna, Galeria Fundacji
Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa.

Obraz „Stretch II” został nagrodzony Specjalnym Honorowym Wyróżnieniem przyznanym przez
Jury 5 Ogólnopolskiego Konkursu na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika organizowanego przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie, wystawa – Sala Gobelinowa, 12.04–18.05.2014 r.

Od pewnego czasu zajmuję się zagadnieniem malarstwa iluzjonistycznego, a w szczególności obrazów określanych mianem trompe l’oeil. Wywołanie złudzenia, obrazu w procesie jego percepcji
stanowi centrum moich zainteresowań. Zależy mi na zatarciu granicy pomiędzy wykreowanym
światem malarskim, a tym dostępnym, namacalnym, obecnym tu i teraz. Powstające obiekty
przedstawiam tak, aby zawłaszczały „coś” z przestrzeni odbiorcy. Wyglądy rzeczy, ich wypukłości
i wklęsłości, wpisują się w prawa otaczającej nas rzeczywistości. W moim malarstwie istotne jest
zacieranie bariery jaką jest płaska powierzchnia płótna. Przeciwstawiam rozumienie obrazu jako
okna, które otwiera się na widzenie widza. Wyobrażam świat istniejący przed pierwszym planem
malowidła. Przebijając membranę płótna, wykreowane przedmioty wdzierają się w przestrzeń dookoła odbiorcy. Wynik tych działań nazywam „przedplanem”. „Przedplan” ponieważ całą uwagę
skupiam na wyobrażeniu motywów istniejących poza materialnie rozumianym obrazem. Samo
malowidło, które dla mnie stanowi jedynie fizyczny nośnik obrazu, rozumiem jako pewien element
przejścia. Bądź dojścia do poznania istoty przedmiotu.
Martyna Borowiecka

24–25
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Ziemowit Fincek
(ur. 1988)

Cztery armie, 2014
technika mieszana, deska, 120 × 120 cm, sygn. l.d.:
'Z. Fincek'
Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu na specjalizacji Renowacja
Elementów Architektury. W 2014 roku obronił dyplom magisterski na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2011 i 2012 Stypendysta na Wydziale Malarstwa Accademia
di Belle Arti di Venezia (Włochy). Wybrane wystawy i osiągnięcia:
2016 – debiut na 22 miejscu w rankingu „ Kompas Sztuki” (Polscy
artyści wizualni do 35 roku życia) ocenianym przez Polskie prywatne
i publiczne galerie i instytucje sztuki; 2016 – „Veto”, wystawa indywidualna, Galeria Centralne Oko, Poznań; 2015 –„Nieznane światy”, wystawa indywidualna, Pragaleria, Warszawa; 2015 – „Selfie”,
wystawa indywidualna, Galeria Wejście/Wyjście, Kalisz; 2015 – „Botanica”, wystawa indywidualna, Galerie L’Entrepot, Monako; 2015
– „Polonia”, wystawa indywidualna, Mia Art Gallery, Wrocław; 2015
– „Pomiędzy potylicą a oczodołami”, wystawa indywidualna, Ckis,
Kalisz; 2014 – finalista konkursu na Najlepszy Dyplom ASP Polski,
Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2013 – „5”, wystawa zbiorowa, Mia Art
Gallery, Wrocław; 2012 – „Schron atomowy”, wystawa zbiorowa,
Galeria Bezdomna, Kalisz; 2012 – „Młode Umysły Sztuki”, Art Hotel,
Wrocław; 2011 – „New International Group Exhibition”, Camden
Art Gallery, Londyn; 2011 – Europejski kongres kultury „House of
Change”, Wrocław; 2011 – „Rzeczywistość Poruszona”, wystawa
indywidualna, Galeria Accademia Nova, Wrocław.

MS: Malujesz w stylu, który nazwałeś N.E.S.B.A.K. Jak mógłbyś go opisać?
ZF: Kilka lat temu przy okazji prezentowania moich prac w jednym katalogu musiałem podać styl,
w jakim tworzę. Ponieważ nie miałem zielonego pojęcia, w jakim stylu tworzę, sytuacja wymusiła
na mnie wymyślenie pół żartem, pół serio stylu N.E.S.B.A.K. (neo-ekspresjonistyczno-surrealistycznobarokowo-abstrakcyjnego kubizmu). To właśnie te kierunki miały na mnie największy wpływ. Uważam, że nie jest możliwe stworzenie czegoś zupełnie nowego. Na wyprodukowanie przez człowieka
dowolnego tworu składają się informacje zmagazynowane w mózgu pod postacią obrazów, dźwięków itd., obiekty już istniejące oraz procesy kreatywne zachodzące w mózgu. To wszystko tworzy
nową całość. Ponieważ maluję tylko i wyłącznie z głowy, na stworzone przeze mnie prace składają
się wszystkie obrazy, które zapamiętałem, poparte analizą oraz moim stanem emocjonalnym.
(…)
MS: Czy ostateczny wygląd obrazu jest zawsze zgodny z twoim zamierzeniem czy raczej cię zaskakuje?
ZF: Zazwyczaj na początku mam mgliste wyobrażenie tego, co chciałbym osiągnąć. Każdy skończony
etap odsłania przede mną obraz tego, co mam zrobić dalej. Nie wykonuję szkiców ani późniejszych
poprawek. Mam odczucie, że obrazy powstają bardziej podświadomie niż świadomie.
(…)
MS: Twoje prace często nie mają formy prostokąta, są za to fantazyjnymi wielokątami. Czy tradycyjny kształt obrazu wydał ci się za bardzo ograniczający?
ZF: Wpadłem kiedyś na taki pomysł i do tej pory go realizuję. Taki kształt faktycznie daje mi trochę
większe możliwości ekspresji. Przez ostatnie 500 lat wielokątne podłoża w malarstwie nie były za
bardzo eksploatowane, chociaż ciekawym wyjątkiem jest np. polski portret trumienny na blasze
z XVII i XVIII wieku.
Fragment rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Małgorzatę Stalmierską (źródło: czasnawnetrze.pl)
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Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Powłoka X, 2016
olej, płótno, 70 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'J. Kosin
2016'
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014;
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch,
Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format”
w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”,
Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna
„Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa
indywidualna „Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.

Inspirację do moich obrazów czerpię z różnych źródeł. Są to m.in.
mapy, zdjęcia satelitarne, pejzaże fotografowane z samolotu
lub wzniesienia. Materiały, które gromadzę, wykorzystuję
w sposób pośredni. Biorę z nich elementy, które są niezbędne dla
kompozycji, stworzenia całości. Zdarza się, że jest to sam układ
linii, form, tonacja itd. w których dostrzegam jakiś potencjał.
Dobieram sobie części składowe, które powoli formują obraz
w wyobraźni i prowadzą do jego realizacji.
Juliusz Kosin
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MONSTFUR
(data utworzenia 2006)

42, 2016
akryl, płyta metalowa, ręcznie wycinany szablon, sygn.
p.g. znakiem autorskim
MONSTFUR to organizm żyjący na polu sztuki, który żywi się pozostałościami poprzedniej epoki oraz produktami popkultury. Został
powołany do życia jako niezobowiązujący koncept, by z czasem ewoluować do obecnego stanu. Swoją sztukę tworzy na zardzewiałych
blachach, starych tablicach informacyjnych, murach czy wreszcie
płótnach. Prace kolektywu można spotkać na prestiżowych targach,
m.in. STROKE ART FAIR w Monachium, gdzie jego prace wystawiane
są obok takich postaci jak BANKSY czy MR.BRAINWASH. W 2015
roku MONSTFUR został uhonorowany nagrodą Grand Prix w konkursie STENCIL ART PRIZE organizowanym przez aMBUSH Gallery
w Sydney (w konkursie brało udział 92 uczestników z 21 krajów).
Prace kolektywu MONSTFUR znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych – w kraju i za granicą, od niedawna także w zbiorach muzealnych.Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – SIGNS, Warszawa;
2015 – RUST IN PEACE, Warszawa; 2013 – 250x110 vol.2, Kraków;
2011 – LOW LIFE, Częstochowa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015
– YOUR KID CAN’T DO THIS, Sydney; 2014 – POLISH URBAN ART,
Berlin, Paryż, Sztokholm; 2011 – COME INSIDE, Warszawa; 2009 –
STENCIL HISTORY X, Berlin; 2009 – CHIC’N’STENCIL, Paryż.

WYSTAWIANY:
2016 – STROKE, targi sztuki street i urban art, 4-8 maja, Monachium

(...)Został powołany do życia jako niezobowiązujący koncept, by z czasem ewoluować do obecnego
stanu. Od samego początku głównymi inspiracjami dla niego był szary świat, który po wchłonięciu
i przetworzeniu stawał się nową jakością. Swoją sztukę tworzy na zardzewiałych blachach, starych
tablicach informacyjnych, murach czy wreszcie płótnach. Jako okaz występuje w tym samym czasie
na wszelkiej maści obszarach - od prestiżowych galerii, przez uliczne zakamarki, kończąc na opuszczonych fabrykach. Gdyby można było opisać go jednym wyrażeniem byłby to polski horror – film
klasy B zainspirowany rodzimą rzeczywistością i w niej mający swoją genezę. Co ciekawe autorzy nie
podpisują swoich prac, od początku współpracy kreowana jest wirtualna postać - Monstfur, będąca
połączeniem słowa "monster" i "potfur". Ich podstawowym środkiem wyrazu jest szablon - licząca
tysiące lat technika graficzna, która w kreacjach grupy spotyka się z nowoczesną technologią farb
aerozolowych. Matryce szablonowe przygotowują ręcznie. Interesuje ich przede wszystkim realizacja na ulicy. Obok działań streetartowych malują w pracowni. Stosują blachy, które znajdują np.
na złomie. Wykorzystują zastane podłoża w ich naturalnym kształcie: tlenek żelaza, korozja, resztki
liternictwa z blach informacyjnych, pozostałości po czymś, co już nie funkcjonuje.
Piotr Ciastek, fragm. artykułu: „Kamyk: Mural duetu Monstfur powstał na ścianie jednej z firm”, Dziennik Zachodni, 17 kwietnia 2015
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Bartłomiej Radosz
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2014
olej, płótno, 145 × 100 cm, opisany na odwrocie
Edukację artystyczną rozpoczął od nauki w Liceum Plastycznym
w Kielcach, które ukończył w 2008 roku. W latach 2009–2014 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Obronił dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy w 2014 roku,
który został nagrodzony Medalem Rektora za najlepszy dyplom.
Uprawia malarstwo olejne i kolaż. Autor wystaw indywidualnych
oraz uczestnik licznych ekspozycji zbiorowych. Wybrane wystawy
indywidualne: 2015 – „Bartłomiej Radosz Malarstwo”, Galeria
Lidzbarskiego Domu Kultury, Lidzbark Warmiński; 2015 – „Leprozorium”, Otwarta Pracownia, Kraków; 2015 – „Niepokorni”, Galeria
na Poddaszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Kraków; 2014 –
„Doświadczenie”, CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Bartłomiej Radosz
malarstwo”, Galeria Tycjan, Kielce; 2013 – „Inni”, Arsene Galeria
Wiatrak, Kraków; 2011 – Wystawa indywidualna, MDK, Myszków;
2008 – Wystawa indywidualna, Pałacyk Zielińskiego, Kielce. Wybrane
wystawy zbiorowe: 2015 – „Na początku było słowo”, Galeria Akademia w Bronowicach; 2015 – Wernisaż Gruby Exaequo i Bartłomieja
Radosza, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Olsztyn; 2014 – „Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”, Wielka Zbrojownia ASP,
Gdańsk; 2014 – „Najlepsze dyplomy ASP w Krakowie”, Pałac Sztuki,
Kraków; 2013 – „Talk to me”, Łódź; 2013 – Wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona marchewka”, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok; 2013 – Wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona
machewka”, Galeria DAP2, Warszawa; 2013 – Wystawa zbiorowa
w ramach projektu „Dramat wolności”, Galeria Drewutnia, Poznań;
2013 – „Projekt Witkacy”, Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnów;
2013 – „Czułe nerwy”, Galeria Sezonowa, Kraków; 2013 – wystaw
pokonkursowa „Dzieło ASP”, Galeria Promocyjna ASP, Kraków.

W malarstwie interesuje mnie brutalizacja życia,
biologiczność procesów ludzkich, przedstawienie człowieka pozbawione idealizacji i „sztuczności” obecnej w popkulturze. Świadomie rezygnuje z pozornej estetyzacji i zabiegów mających na celu „upiększanie” obrazu; tematyka
jest dla mnie nadrzędna i decyduje poniekąd
o zastosowanych malarskich zabiegach. Moje
obrazy to miejsce dla wykluczonych, chorych,
odbiegających od normy, pomijanych we współczesnej kulturze wizualnej. Życiowe, osobiste doświadczenia są dla mnie inspiracją i ukierunkowaniem działań, solidaryzowaniem się z ludźmi,
których wstydliwa nieobecność w kulturze jest
bardzo wymowna. Kulturze, dyktującej normy,
moralność i granicę między pięknem a brzydotą.
Choroba dermatologiczna, na którą sam cierpię
jest ważną inspiracją zauważalną w obrazach,
jednak nie chciałbym aby były one odczytywane
jedynie w jej kontekście. Interesuje mnie swoisty
dialog z historią sztuki, przedstawieniem człowieka i formalnymi zabiegami.
Bartłomiej Radosz
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Monika Mysiak
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2012
olej, płótno, 95 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'M. Mysiak
2012'
Absolwentka Informatyki i Ekonometrii UE w Katowicach. W 2012
roku ukończyła z wyróżnieniem Malarstwo na katowickiej ASP
w pracowni prof. J. Rykały i prof. A. Kowalskiego, gdzie aktualnie
jest doktorantką. Mieszka w Chorzowie. Wybrane osiągnięcia: 2015
– finalistka Triennale Martwej Natury, BWA Sieradza; 2014 – finalistka
12. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki, BWA Ostrowiec
Świętokrzyski; 2013 – finalistka 41.Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, BWA Bielsko-Biała; 2013 – finalistka 11. Konkursu Gepperta,
BWA Wrocław; 2012 – Grand Prix w II Przeglądzie Młodej Sztuki
„Świeża Krew” organizowanym przez Galerię Sztuki Socato we Wrocławiu; 2012 – finalistka 22.Ogólnopolskiego Malarstwa Młodych
– „Promocje 2012”, Galeria Sztuki w Legnicy. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2016 – Wystawa Północ Południe, Zbrojownia,
Gdańsk; 2015 – Wystawa Nowe Otwarcie, ASP Katowice, Katowice;
2015 – Wystawa pokonkursowa „Ale Sztuka! Młode malarstwo Polskie”, Galeria AS!, Kraków; 2015 – „Mashup#”, wystawa zbiorowa,
Galeria Orient, Szczecin; 2015 – „Północ- Południe”, wystawa zbiorowa, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 2014 – „Ikonografia Kobiecej
Intymności”, wystawa zbiorowa, BWA Zielona Góra; 2014 – „9 dni”,
wystawa indywidualna, Rossberg Gallery, Katowice.

WYSTAWIANY:
2015 – „Montaż atrakcji”, Galeria Odlotowa, Katowice-Pyrzowice
2014 – „Ikonografia kobiecej intymności”, BWA Zielona Góra
2014 – „9 dni” solo, Rossberg Gallery, Katowice
2013 – Wystawa pokonkursowa Bielska Jesień, BWA Bielsko-Biała
2013 – „Intymne zapiski” (solo), Galeria Foyer Teatru Śląskiego, Katowice

Bezpośrednią inspiracją powstania prac Moniki był moment wyprowadzki
z domu rodzinnego, kiedy przy wyjmowaniu rzeczy z szaf natknęła się
na białe tkaniny. Były to chusteczki, bielizna pościelowa i osobista, taka
jak halki, fartuszki czy koszule nocne. Wszystkie tkaniny były starannie
wyprane, wyprasowane i złożone, nieużywane od dawna. Podejrzewam,
że to głównie wzruszające okoliczności sprawiły, że Monika zobaczyła je
inaczej i zaczęła im się przyglądać wnikliwiej. Przedmioty w ten sposób
nabrały niezwykłego znaczenia, a fakt, że czas wpłynął na nie w znacznie
mniejszym stopniu niż na ciała ich niegdysiejszych użytkowników był
mocnym egzystencjalnym przeżyciem. To co się wówczas zdarzyło, zdarza
się wielu wrażliwym osobom, dla wielu twórców podobny moment był tym,
w którym znaleźli zalążek rozwijanego przez całe życie wątku. Obrazy miały
być zwykłymi opowieściami o kobietach, ale historie z czasem okazywały
się coraz trudniejsze, coraz bardziej zawikłane.
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Michał Kubiak
(ur. 1946)

Siedząca II, 2015
brąz, granit, wys. 55 cm, nalepka autorska na odwrocie
Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Malarstwa,
Rzeźby i Grafiki poznańskiej ASP. W 1972 obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni Olgierda Truszyńskiego. Autor szeregu realizacji
publicznych – tablic portretowych, czy rzeźb pomnikowych na terenie Bydgoszczy i okolic. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość
w kraju i za granicą na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Wybrane wystawy zagraniczne: 1994 – „Exhibition of Polish Art”,
Londyn (UK); 1991 – Wystawa Sztuki Polskiej, Oslo (Norwegia); 1987
– Wystawa „12 z Polski”, Niemcy; 1983 – Wystawa „Młoda Ekspresja
Polska”, Paryż (Francja); 1974 – Wystawa Sztuki Polskiej, USA.

Michał Kubiak zaczynał w latach 70-tych od ekspresji. Jak
wielu innych rzeźbiarzy jego pokolenia zafascynowany był
twórczością Georga Sagala. Aranżował wtedy przestrzenne
sytuacje łączące figurę ludzką o ekspresyjnym, deformującym modelunku z gotowym, czasem przetworzonym przedmiotem. Modelował w tworzywach kruchych i nietrwałych,
za to uległych wobec potrzeby pospiesznego zapisu emocji.
Zestawiane lub wkomponowywane w realny przedmiot:
krzesło, ścianę, metalową ramę czy koło, kadłubkowate
zniekształcone gipsowe postaci znaczyły dramatyczną sytuację kruchej obecności i przemijalności człowieka w świecie
rzeczy trwalszych niż on sam i narzucających mu swoiste
ramy determinujące jego egzystencję. Dziś już nie zostało
z tych prac prawie nic, zresztą zastosowany materiał nie
przewidywał ich trwałości. Zaprogramowana zniszczalność
nie pozwalała środkom zapanować nad dążeniem. Jakże
odmienny dziś dorobek prezentuje Michał Kubiak. Już sam
fakt, ze zwrócił się ku tworzywom trwałym i szlachetnym,
jak kamień i metal, skłonić go musiało do szukania odmiennych form i środków wyrazu a przede wszystkim do zgłębienia żmudnego procesu obróbki materii i skomplikowanej
technologii (…) Popiersie, głowa, figura ludzka – wokół tych
gatunków oscyluje twórczość Michała Kubiaka. Forma głowy sprowadza się najczęściej do podkreślenia uogólnionego, charakterystycznego kształtu anatomicznego czaszki,
bez indywidualizujących zarysów twarzy (…) Niezależnie
jednak, czy ma do czynienia z kamieniem czy metalem,
widoczna jest predylekcja do form miękkich, opływowych
o powierzchniach perfekcyjnie wygładzonych. Jego popiersia z brązu mają jednorodnie lśniącą powierzchnię, która
jak lustro reaguje na otoczenie. Kubiak nie ma zwyczaju
patynowania metalu. Światło ślizgając się po błyszczącej
powierzchni tworzy na niej ruchliwy i zmienny modelunek, aktywizując wszystkie wklęsłości i wypukłości. Czasem
gwałtowne lśnienie powierzchni powoduje, że wytrąca się
jednoznaczność bryły. Intensywność światła odbijającego
się na zewnątrz zdaje się dematerializować formę, zmieniać
obrazy na jej powierzchni, która wchłania w siebie wszystko
to, co dzieje się na zewnątrz. Odbijając otoczenie lustrzane powierzchnie same ulegają przeobrażeniu i deformują
odbijany obraz, zwielokrotniając tym samym własną przestrzeń. W rzeźbiarską formę umownie traktowanego popiersia wkracza cały zewnętrzny świat, który określa człowieka
(…) Rzeźba Michała Kubiaka zostawia odbiorcy obszary na
własną wyobraźnię, sugeruje bowiem, ale niczego nie dopowiada do końca.
Zofia Watrak, krytyk sztuk
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Justyna E. Jędrzejowska
(ur. 1986)

Narcyz, 2016
olej, płótno, 130 × 150 cm, opisany na odwrocie:
'J.E |Narcyz |2016'
Ukończyła studia na Wydziale Grafiki katowickiego ASP. W 2013 r.
otrzymała wyróżnienie za pracę dyplomową pt. „Obrazy pod powiekami”. W tym samym roku wzięła udział w wystawie Najlepsze
Dyplomy 2013 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W 2014 roku otrzymała wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim, promującym
absolwentów uczelni artystycznych, Promocje 2014. W 2015 roku
została finalistką konkursu Franciszki Eibisch, w którym również
otrzymała wyróżnienie honorowe. Aktualnie mieszka i pracuje we
Wrocławiu. Malarstwo jest jej ulubionym medium, źródłem inspiracji
natomiast jest fotografia. Zdjęcie w twórczości J.E pełni rolę bazy, na
którą narzucona zostaje powłoka zbudowana z obserwacji autorki,
interpretacji, oraz elementów przez nią wykluczonych. Celem takiego
działania jest przede wszystkim, wycofanie na dalszy plan tego co
oczywiste. Obraz, według założeń artystki, paradoksalnie powinien
odzwierciedlać wielowarstwowość zaklętej w dwóch wymiarach rzeczywistości oraz inicjować, ciągle na nowo, chęć jego obserwacji,
analizy i interpretacji.

Cykl erotyków
Prezentowany obraz jest trzecim w cyklu erotyków. Bazą dla powstających obrazów jest seria fotografii, które przede wszystkim są amatorskimi ujęciami. To dosyć kontrowersyjne źródło, nie jest
w malarskich kolażach komentowane, czy też oceniane. Jest raczej traktowane jako silny bodziec,
dobry materiał dla kreowania atmosfery intymności poprzez kolor i treść. Sensualność oraz tabu,
są w nowym cyklu środkami wyrazu. Ich zadaniem jest wygenerowanie u obcującego z obrazem,
silnego nieprzepartego odczucia bycia obserwatorem.
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Kamil Siczek
(ur. 1978)

Przejście, 2010
olej, płótno, 90 × 130 cm, opisany na odwrocie
Pracuje i mieszka w Lublinie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Lublinie oraz studia na krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem Prof. Leszka Misiaka w 2003 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki
w latach 1997–98. Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału
Artystycznego UMCS w Lublinie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Malarstwa I u Prof. Walentego Wróblewskiego od roku 2005.
Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie Sztuki Plastyczne w 2012 roku.
Uprawia malarstwo oraz multimedia. Brał udział w około dwudziestu
wystawach zbiorowych, zorganizował pięć wystaw indywidualnych.
Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Moje prace są próbą pokazania zatrzymanej w kadrze
codzienności. Ilustrują doświadczenie człowieka zamieszkującego
urbanistyczną przestrzeń. Moja uwaga skierowana jest na
obszar miejski, a w szczególności na przemierzających go
ludzi. Szukając środków wyrazu do zobrazowania swojej wizji
czerpię z języka malarskiego ukształtowanego przez silnie
ekspresyjny nurt figuracji. Obrazy te są w moim przekonaniu
na granicy abstrakcji i przedmiotowości, czy też reprezentacji
rzeczywistości. Zabiegam o oddanie środkami malarskimi
charakteru przedstawianej sytuacji i przypisanie odbiorcy roli
anonimowego obserwatora, być może nawet uczestnika danego
zjawiska. W swych obrazach staram się odnieść do znanych
każdemu z codzienności scen, lecz nie budować czytelnej narracji
ani nie sugerować niczego poprzez hieratyzację postaci. Traktuję
każdą kompozycję malarską jako pojedynczy kadr uniwersalnego
kontekstu, gdzie odbiorca z łatwością może dostrzec analogię
do własnego, codziennego doświadczenia.
Kamil Siczek
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Łukasz Ratajczyk
(ur. 1989)

A tornado is coming, 2015
olej, płótno, 60 × 110 cm, nalepka autorska na odwrocie
Artysta młodego pokolenia, zajmujący się realistycznym malarstwem
pejzażowym, ilustracją i niemal wszystkimi dziedzinami sztuk wizualnych. W 2013 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. M. Świeszewskiego. W 2011 roku otrzymał
Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańsk. Inspiruje go
twórczość Edwarda Hoppera. Wybrane wystawy: 2014 – „Road”,
Galeria Back Door, Katowice; 2013 – „Highway” – Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk; 2013 – „Mały trójkąt weimarski”, Centrum
św. Jana, Gdańsk; 2012 – „Sztukowisko” – Teatr Polski, Szczecin;
2012 – „Artystyczna podróż Hestii” – Wystawa finałowa, Ergo Arena,
Gdańsk; 2012 – „Zimowy pejzaż Elbląga”- Nagroda specjalna, Ratusz staromiejski, Elbląg; 2011 – „Figurative Painting”, Galeria ZPAP
NOVA, Gdańsk; 2010 – „All About Freedom Festival”, Gdańsk; 2009
– „Kamień”, Teatr Wybrzeże, Gdańsk; 2007 – „Oda do młodości”,
Galeria Mariacka, Gdańsk.

Do moich głównych inspiracji można zaliczyć miejsca opuszczone,
w których czas stoi w miejscu, gdzie nic się nie wydarzy. Uczucie
kojącej pustki i spokoju to główne motywy mojej twórczości.
Głównym tematem moich prac jest szeroko rozumiana
droga. Inspiruję się zarówno swoimi własnymi podróżami jak
i amerykańskimi filmami z motywem drogi.Obrazy przepełnione
kolorem zabierają widza w świat Thelmy i Louise czy Easy Ridera,
bohaterów podróżujących po południowych stanach USA.
Łukasz Ratajczyk

42–43

21

Iwona Wojewoda-Jedynak
(ur. 1976)

Uczta, 2016
olej, płótno, 90 × 140 cm, sygn. na odwrocie: 'Iwona
Wojewoda-Jedynak, ”Uczta” olej 90x140cm, 2016'
W latach 1997–2002 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła
w Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Wojciecha Sadleya, w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz w Pracowni
Struktur Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. W 2001 roku była
stypendystką MKiDN. W 2004 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Obraz roku 2003” zorganizowanym przez „Art & Business”
oraz honorowe wyróżnienie przyznane przez Fundację im. Franciszki
Eibisch. Wybrane wystawy: 2016 – indywidualna wystawa malarstwa, Przystanek Kultura, Piaseczno; 2016 – wystawa zbiorowa „Art
Fresh Festival VII”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2016 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Na Wprost, Iława; 2015 – wystawa zbiorowa „Art Fresh Festival VI”, Hotel Sheraton, Warszawa;
2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Pod Arkadami,
Łomża; 2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Vip Optimum
Art, Katowice; 2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria
Art Radzikowscy, Brodnica; 2014 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Dzwonnica, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa
malarstwa, Lex Gallery, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa
rysunku, Galeria da Vinci, Jastrzębie Zdrój; 2013 – indywidualna
wystawa malarstwa i rysunku, Galeria Dzwonnica, Warszawa; 2013
– indywidualna wystawa malarstwa i rysunku, Galeria przy Kozach,
Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Ether,
Warszawa; 2007 – indywidualna wystawa malarstwa, White Stone
Gallery, Kazimierz Dolny – oraz wiele innych.

(…) Spotykając się z twórczością Iwony Wojewody-Jedynak, odnosiłem zawsze wrażenie, że źródłem
tej twórczości są próby głębokiego poznania przede wszystkim własnego wnętrza. Dokonywało
się to zawsze w skupieniu, poprzez kontemplację światła, które – w moim odczuciu – zyskuje
w obrazach artystki wymiar metafizyczny. Nie są to zwykłe wnętrza naznaczone zwykłym światłem
lub zatopione w cieniu, zastane i utrwalone. Obraz tych pozornie zwykłych wnętrz osiąga – dzięki
pogłębionemu widzeniu artystki – wymiar duchowy, dając jeszcze jeden dowód na to, że aby
zobaczyć to, co naprawdę niezwykłe, nie potrzeba szukać tego w wyobraźni, ale wystarczy (tylko
i aż) prawdziwie głębokie zobaczenie otaczającej, bliskiej i pozornie znajomej – rzeczywistości,
a następnie umiejętność wyrażenia tego w sztuce. Jasno, wyraziście, z pokorą i głęboko. Iwonie
Wojewodzie – Jedynak udaje się taka właśnie Sztuka.
Jacek Barszcz
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Beata Murawska
(ur. 1963)

Spring song, 2016
olej, płótno, 114 × 146 cm, sygn.p.d.: 'Beata Murawska'
oraz opisany na odwrocie: 'Beata |Murawska |2016 r.
|tyt. „Spring Song” '
Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni
prof. S. Gierowskiego. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 1988
roku. Wybrane wystawy: 2010 – Galeria Amber Room PRB, Warszawa; 2006 – Galeria Schody, Warszawa; 2005 – Galeria De Zon,
Holandia; 2003 – Galeria Egon Sender, Frankfurt (Niemcy); 2003
– Galeria Art, Warszawa; 2001 – Galeria Fundacji Exit, Warszawa;
2000 – Galeria Avec, Bordeaux (Francja); 2000 – Galeria Art Office,
Warszawa; 2000 – Galeria Promocyjna, Warszawa; 1999 – Galeria
Karowa, Warszawa; 1998 – Galeria Bauman, Warszawa; 1996 – Galeria Zepter, Warszawa; 1996 – Galeria East Art Kunsthandel, Berlin;
1995 – Galeria Espace Degre, Luksemburg; 1995 – Galeria Rathaus,
Neue Wulmsdorf, (Niemcy); 1994 – Galeria Abakus, Warszawa; 1990
– Galeria Fabriken, Gotenborg (Szwecja). Prace artystki znajdują się
w zbiorach prywatnych w Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii,
Hong-Kongu, Irlandii, Kanadzie, Korei Pd., Luksemburgu, Niemczech,
Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii.

Beata Murawska najchętniej maluje kwiaty. Spośród kwiatów najchętniej tulipany, pola kolorowych tulipanów. Komponuje je w zgodzie z barwnymi tonacjami. Zestraja ze sobą
barwy jak muzyk, tak, by w obrazie nie było żadnych kolorystycznych dysonansów. Harmonia obrazu jest dla Niej
najważniejsza. Beata Murawska jest kolorystką. Uwiedziona
jakąś gama kolorów, jej podporządkowuje całość obrazu.
Można w tych obrazach widzieć kwiatowe pola i tyle, ale
można na nie spojrzeć inaczej... Można w nich zobaczyć
abstrakcyjne obrazy pokryte kolorami w barwnym porządku. Maluje kwiaty, może dlatego, że jest kobietą wrażliwą
na piękno. Może kobietom łatwiej jest malować kwiaty niż
obrazy abstrakcyjne, pozbawione odniesień do rzeczywistości? Nie wiem tego, ale mam takie przeczucie. Dla mnie te
kwiatowe zjawy są wyrazem sensualnego widzenia świata.
Przecież nie istnieje nic bardziej zmysłowego niż kwiaty z ich
erotycznymi formami. A zatem nic bardziej naturalnego,
niż fakt, gdy wśród kwiatów zjawia się naga, leżąca kobieta, częsty motyw obrazów Beaty Murawskiej. Rozkwitające
kobiety wśród kwitnących kwiatów. „Lux, calme, volupte”
-- przepych, spokój, rozkosz, taki tytuł miał jeden z najsłynniejszych obrazów Henry Matisse`a. Takie z ducha są
też obrazy Beaty Murawskiej. Nie ma w nich zbędnego pośpiechu, pogoni za modą, oglądania się na nasz nieładny
świat, na jego histeryczną gonitwę. Ma dystans niezbędny
by zobaczyć rzeczy w odpowiednim dla nich artystycznym
porządku. Ona porządkuje to, co ją otacza według kolorystycznego klucza własnego pomysłu. I tak jest dobrze.
Dzięki temu ustalonemu rytmowi powstają obrazy bogate
i zmysłowe, pełne kolorystycznych anegdot i przyjemności
płynących z dostrzegania piękna świata nas otaczającego.
Przecież nie trzeba jechać na Kanary czy Hawaje by odnaleźć doskonałe piękno barw i harmonię świata. Harmonię
świata możemy odnaleźć w nas. Beata Murawska chyba
odnalazła zmysłowy porządek swych kompozycji w samej
sobie. Może ten prosty fakt zjednał jej tak wielu miłośników,
uwielbiających jej obrazy.
Bogusław Deptuła, krytyk i kurator sztuki

46–47

23

Tomasz Ryndak
(ur. 1981)

PRZESTRZEŃ I REZYGNACJA, 2012
akryl, płótno, 140 × 140 cm, opisany na odwrocie:
't Ryndak |„PRZESTRZEŃ I REZYGNACJA” |„SPACE AND
RESIGNATION” |2012'
W latach 2000–2005 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Piotra Błażejewskiego. Nagrody i osiągnięcia: 2014 –
wyróżnienie w konkursie o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch;
2006 – Druga Nagroda w ogólnopolskim konkursie „Promocje
2005”; 2005 – Finalista w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień.
Wystawy indywidualne: 2006 – „Wystawa”, Filharmonia Wrocławska, Wrocław; 2004 – „Boredom”, Galeria Miejsce dla Sztuki, Wrocław. Wybrane wystawy zbiorowe: 2014 – wystawa pokonkursowa,
Fundacja im. Franciszki Eibisch; 2012 – „Drogi twórcze”, Galeria
Sztuki w Legnicy, Legnica; 2006 – „Deja vu” wystawa młodych, 60
lat ASP we Wrocławiu; 2006 – wystawa pokonkursowa „Promocje
2005”, Galeria sztuki w Legnicy, Legnica; 2005 – wystawa finalistów
37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała; 2005
– „Śląskie lato w Toskanii”, Palagio di Parte Guelfa, Florencja; 2005
– „Dyplomy 2005”, BWA Awangarda, Wrocław; 2005 – „Wrocław
NON STOP”, Browar Mieszczański, Wrocaław; 2003 – „Autoportret”,
Muzeum Regionalne, Stalowa Wola.
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Klaudia Świątczak-Pjanka
(ur. 1988)

PIN UP Woman, 2016
olej, płótno, 125 × 80 cm, sygn. p.d.: 'K Świątczak-Pjanka
2016 r.'
Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wyróżnienia z malarstwa przyznane przez Radę Wydziału Malarstwa
od 2010 do 2013 r. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie malarskim organizowanym przez firmę
VELUX. Wyróżnienie z rysunku przyznane przez Radę Wydziału Malarstwa w 2010 r. W 2012 r. zajęła 21 miejsce w Kompasie Młodej
Sztuki. W 2013 r. obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni pod kierunkiem prof. T Kotkowska – Rzepecka (aneks z grafiki
pod kierunkiem prof. H. Ożóga). W 2014 r. otrzymała wyróżnienie
honorowe w konkursie malarskim im. Franciszki Eibisch. Wielokrotnie
wystawiała swoje prace. Wybrane wystawy: 2014/15 – indywidualna wystawa malarstwa, Magazyn Kultury Kolanko No 6, Kraków;
2014 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria DNA (Sky Tower),
Wrocław; 2014 – wystawa pokonkursowa o Grand Prix Fundacji im.
Franciszki Eibisch, Warszawa; 2013 – „Zewsząd”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2013 – „Ściany Świata”, Galeria Lamelli,
Kraków; 2011 – „Obraz miejsca”, Galeria Strug, Zakopane; 2011
– „Dzieło”, Galeria Fabryka, Kraków; 2011 – „Partytury graficzne”,
Dwór Czeczów, Kraków; 2011 – „Rytmy i Rytuały”, Muzeum Sztuki
Współczesnej, Radom.

Tematyką malarską Klaudii Świątczak-Pjanki są w przeważającej
części miasta. Nie są to miasta, które zna ani w których była.
Malarka ucieka w przestrzeń Internetu, gdzie poszukuje
zdjęć i filmów, które przetwarza („od-czuwa”) w swojej
wyobraźni. Malowane z fotografii prace są zazwyczaj przez
autorkę interpretowane i przekształcane tak, że stają się
obrazem autonomicznym, pozbawionym widocznego związku
z fotograficznym pierwowzorem. Widz może się jedynie domyślać
ich pochodzenia. Sama malarka ucieka poprzez swoje obrazy
w inny anonimowy świat, zgoła odmienny od tego, w którym
mieszka i w którym tworzy. Często na obrazach pojawiają się
inne elementy zwierząt bądź ludzi poszukujących swojego
miejsca w przestrzeni tak jak autorka. W swoich pracach skupia
się na problemie światła, budowy formy i proporcji. Wewnętrzne
skupienie pozwala jej na głęboką refleksję nad wybranym
założeniem. Dlatego osiąga wyrazistość i zauważalną odrębność
rozstrzyganego problemu w zakresie malarstwa.
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Tomasz Kozłowski
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2015
olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
„T. Kozłowski’ 2015'
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi w 2002
roku. W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru
na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczęszczał do pracowni malarstwa i rysunku Prof. A. Sadowskiego oraz Prof. T. Śliwińskiego.
W 2008 roku z wyróżnieniem obronił pracę dyplomową w Pracowni
Tkaniny Dekoracyjnej Prof. K. Górskiej i Fotografii Prof. G. Przyborka. Głównym środkiem wyrazu w jego twórczości jest malarstwo,
rysunek i techniki mieszane. Poza tym zajmuje się również grafiką
użytkową. Prace w kolekcjach prywatnych m.in. w Polsce, Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Mieszka i pracuje w Łodzi.
Wybrane wystawy indywidualne: 2013 – „Filmowe reminiscencje”,
Muzeum Kinematografii, Łódź; 2013 – „Malarstwo”, Galeria Sztuki
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2008 – „Ruchome obrazy”,
Galeria Młodych Talentów, Rynek Sztuki, Łódź; 2007 – „Przypadki
twórcze Tomasz Kozłowskiego”, Galeria Młodych Talentów, Rynek
Sztuki, Łódź. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – II Niezależny Salon
Łódzkich Młodych Twórców, Galeria UMŁ, Łódź; 2015 – II Niezależny
Salon Łódzkich Młodych Twórców, Muzeum Włókiennictwa, Łódź;
2014 – I Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Wytwórnia
Łódź; 2013 – wystawa pokonkursowa Triennale z Martwą Naturą,
Galeria Sztuki w Legnicy; 2012 – wystawa pokonkursowa Triennale
z Martwą Naturą, BWA Sieradz; 2012 – wystawa pokonkursowa
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa; 2010 – „Malarstwo”, Galeria Młodych Talentów, Rynek Sztuki, Łódź; 2007 –
„Otwarta wystawa”, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź.
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Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Bałtyk, 2015
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 'Maciejka'
Student malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Tworzy obrazy w oparciu o rzeczywistość, często poparte powierzchownie zwykłą codziennością, co czyni go bardzo wnikliwym obserwatorem. W obrazach Mackiewicza dostrzegamy przede wszystkim
układy organiczne i nieorganiczne (tak nawet tytułuje niektóre swoje
prace). Obrazy przykuwają uwagę nadrealnością, przedmioty sprawiają wrażenie lewitujących nad płótnem, ale związanych z nim
nieodłącznie. Szerokie płaszczyzny przenikają się wzajemnie w przestrzeni, czasem lekko, łagodnie, chwilami niepewnie i melancholijnie,
przesuwają się między sobą. Są zatrzymane, zamrożone, może złapane? Zaczynając kolejny obraz najpierw „dotyka papieru”, szkicując
szuka kompozycji idealnej, w myślach układa kolory, światła i cienie.
Do płótna podchodzi spokojnie, przetwarzając i celebrując każdy
moment twórczy. Z niecierpliwością jednak pyta jakby sam siebie:
„może kiedyś uda mi się namalować przynajmniej jeden obraz subiektywnie idealny – pytanie, czy nie będę wtedy tego żałował...? ”.
Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą.
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Łukasz Gierlak
(ur. 1985)

Trzy gracje, 2016
olej, płótno, 150 × 120 cm, opisany na odwrocie
Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.
Obecnie doktorant na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom,, Agnozja twarzy” został uhonorowany nagrodą Prezydenta
Gdańska na konkursie Najlepszych Dyplomów 2013 w Gdańsku oraz
został nagrodzony na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu wyróżnieniem pracy dyplomowej. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany
na ogólnopolskich i zagranicznych konkursach artystycznych, m.in.:
2015 – Diploma for Drawings – award, 16.INTERBIFEB – Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 2015 –
wyróżnienie dla Młodego Twórcy, XXVII Wystawa Plastyki Zagłębia
Miedziowego, Legnica; 2015 – Triennal Prize – The 4th Bangkok
Triennale International Print and Drawing Exhibition, Bangkok; 2014
– wyróżnienie – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ
WSPÓŁCZESNY, Częstochowa; 2014 – GOLDEN OSTEN Award – 42nd
World Gallery of Drawing – Skopje; 2014 – II nagroda w konkursie
Grafika Roku 2013, Kraków; 2013 – II nagroda, Europejski Festiwal
Pasteli – VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2013 –
wyróżnienie w malarskim konkursie NOWOODKRYTA, Galeria Dominikańska, Wrocław. Autor wielu wystaw indywidualnych, m.in.:
2015 -,, Rekonstrukcja portretu”, indywidualna wystawa rysunku,
Galeria Sztuki, Legnica; 2014 -,, Zewnętrze” – indywidualna wystawa
rysunku, Galeria Łącznik, Wrocław; 2014 -,, Szepty, szmery”, wystawa rysunku i malarstwa, Akademia Muzyczna, Wrocław; 2014 -,,
Tabliczka Mnemozyny”, wystawa rysunku i malarstwa, galeria MACONDO, Wrocław; 2010 – indywidualna wystawa rysunku w galerii
GrenGanger, Gorlitz, Niemcy. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych,
m.in.: 2015 -,, Świeża krew dotlenia dziady”, Teatr Polski, Wrocław; 2014 – wystawa malarstwa laureatów konkursu,, Promocje
2014”, Legnica; 2014 – zbiorowa wystawa malarstwa i rysunku,
galeria ARSENAŁ, Wrocław; 2014 – wystawa pokonkursowa, VIII
Międzynarordowe Biennale Miniatury, Częstochowa.

Trzeba kwestionować definicję widzianego obiektu, ale w taki sposób, by nadal móc go wpisać
w „świat jego możliwych reprezentacji”, lub odwrotnie, starać się doprowadzić tenże przedmiot
do nazbyt jasnej oczywistości, mieszając go z wielością jego znaczeń. Oby dwie drogi są zasadne
gdy służą możliwie jak największej sile wyrazu.
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Bartłomiej Koter
(ur. 1984)

Disturbing rain clouds, 2016
olej, płótno, 110 × 110 cm, sygn. p.d.: 'BartłomiejKoter'
Architekt, malarz, wprawny rysownik i ilustrator. Początki jego pasji
sięgają najwcześniejszych lat życia, w okresie dorastania znalazły
kontynuację poprzez zetknięcie się ze sztuką graffiti. Przełomem
była wizyta u warszawskiego artysty/architekta, dzięki której młody
pasjonat wszedł na nową drogę życia pełną pasji i determinacji. Od
początku wiodącym nurtem pozostawał dla niego hiperrealizm. W tej
konwencji powstało kilka wyjątkowo udanych dzieł, które pozostają
w kolekcjach prywatnych autora. Współczesna twórczość nie jest inspirowana dawnymi mistrzami – tkwi w niej wiara, że w obszernym,
postmodernistycznym świecie sztuki jest miejsce na specyficzną „jakość”. Najtrafniej definiują go same prace, które poprzez oparcie na
silnym architektonicznym warsztacie oraz malarskim doświadczeniu,
zyskują na umiejętności przełożenia rzeczywistości na płótno. Oddają
klimat przestrzeni prezentowanej sceny oraz całokształt walorów
wizualnych ujęcia. W swoich pracach skupia się na relacji wielu aspektów, takich jak relacje form, światła i cienia, barwy, proporcjach i innych. Wszystko to sprawia, że pomimo często, artystycznej wariacji,
jego prace są naturalne w odbiorze. Duże doświadczenie w rysunku
oraz w trudnej technice malarskiej, jaką jest akwarela, ukształtowały
niepowtarzalne spojrzenie artysty na świat, którego odzwierciedlenie możemy podziwiać w obrazach. Cechują się one oryginalnym
stylem. Mimo, iż silnie zakorzenione jest jego zamiłowanie do architektury i przestrzeni zurbanizowanej, zdecydowanie warto zwrócić
uwagę na różnorodność podejmowanych przez artystę zagadnień
oraz dojrzałą świadomość poruszania się w nich. Pomimo młodego
wieku ma na swoim koncie ciekawe publikacje oraz wystawy, w tym
indywidualne, zaś jego obrazy z powodzeniem sprzedają się, ustalając nierzadko nowe rekordy, na aukcjach organizowanych przez
domy aukcyjne, związane z rynkiem sztuki. Artysta współpracuje
także z developerami/Cushman&Wakefield, Orange Property Group/, architektami, grafikami, agencjami reklamowymi oraz innymi
galeriami w Polsce i Wielkiej Brytanii/Henley-on-Thames/. Opracował
artystyczne materiały promocyjne dla Dowództwa Garnizonu Warszawa, które przekazane zostały dowódcom europejskich garnizonów stołecznych w ramach współpracy z Capital Commander’s Club
(CCC). Doczekał się limitowanego znaczka, wyemitowanego przez
Pocztę Polską z jego akwarelą przedstawiającą Grób Nieznanego
Żołnierza na XX-lecie istnienia Dowództwa Garnizonu Warszawa.
Podjął się również, otrzymanego od DGW zamówienia, na trzy dzieła
przedstawiające rekonstrukcję Pałacu Saskiego we współczesnym,
warszawskim kontekście urbanistycznym. Zilustrował książkę „Ten
piekielny polski akcent” Zbigniew Ziembiński na brazylijskiej scenie –
Aleksandry Pluty. Jest autorem obrazów do okładek płyt muzycznych
„VNM ProPejn” oraz „VNM Klaud N9jn”, czołówka listy sprzedażowej
w Polsce, wydawnictwo Prosto. Prowadzi w Warszawie autorski kurs
rysunku i malarstwa, a jako architekt doradza w Biurze Infrastruktury
Specjalnej MON. Jego obrazy spotyka się już na całym świecie.

W twórczości ważna jest dla mnie perfekcja warsztatowa,
ale z domieszką malarskiego luzu. Obraz powinien bronić
się sam: przekonywać o swojej wartości widza, który zdoła
wyczuć doświadczenie i intencje autora. Świetnie, gdy artysta może czuć komfort nieopowiadania o swoim obrazie
i z przekonaniem i pewnością powierza dzieło odbiorcy pod
jego własną interpretację (…) od zawsze skupiam się na tym,
co jest, co widzę, co mogę opisać w sposób przystępny dla
mojego odbiorcy. Rozpoczynałem od hiperrealizmu, by stopniowo odchodzić od niego ku malarstwu interpretacyjnemu.
Ważny jest klimat, temperatura i nastrój przedstawianych
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scen. Analizuję przy tym przestrzenie miejskie, kompozycje
relacji płaszczyzn i brył, gry światłocienia, wnętrz, maszyn,
zieleni, prostych martwych przedmiotów... Interesuje mnie
więc to, co nas otacza. Myślę, że dużo nam brakuje do
całkowitego poznania tego, co widzimy, co wydaje się nam
takie oczywiste. Pamiętam obrazami i zmysłami, dopiero
później emocjami i relacjami z innymi. Być może to powoduje, że tak bardzo chcę przywoływać wspomnienia, zapisując
na płótnie własne spojrzenie na świat, który jest przecież
taki niesamowity!
Bartłomiej Koter
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Antonina Janus-Szybist
(ur. 1988)

Autoportret we wnętrzu, 2014
tempera, płótno, 130 × 120 cm, sygn. i opisany na
odwrocie
W latach 2009–2014 studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obroniła pod kierunkiem prof. Zbigniewa Sprychy, a jej cykl prac dyplomowych został uhonorowany Medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Obecnie studentka grafiki oraz doktorantka wydziału malarstwa na
macierzystej uczelni. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa zbiorowa „Drogi figuracji” wystawa zbiorowa, Galeria Lamelli. Kraków;
2015 – wystawa zbiorowa „Poświatowska w malarstwie” wystawa
zbiorowa, Ośrodek Promocji Kultury, Częstochowa 2015 – wystawa
indywidualna „Za oknem”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa;
2015 – wystawa indywidualna, Galeria Wejściówka, Częstochowa;
2014 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy ASP w Krakowie”
Pałac Sztuki, Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa „Verbindung/Powiązania”, Dusseldorf (Niemcy).

WYSTAWIANY:
2016 – w
 ystawa zbiorowa, „Szerokość Długość Wysokość i Głębokość”, Opactwo Benedyktynów,
Tyniec
2015 – wystawa indywidualna, „Za oknem”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
2015 – wystawa zbiorowa, „Droga figuracji”, Galeria Lamelli, Kraków
2014 – wystawa zbiorowa, „Najlepsze dyplomy ASP w Krakowie”, Pałac Sztuki, Kraków

Symbole i znaki
Antonina Janus maluje wrażliwie, maluje korzystając z wyobraźni. I co najważniejsze, to malarstwo jest o czymś, ta
twórczość dotyka spraw ważnych, nie ma w nim miejsca na
rzeczy przypadkowe. To malarstwo wizyjne. Wizja artystki
rodzi się z uważnej obserwacji rzeczywistości i artystycznej
odpowiedzi na tą rzeczywistość, a forma znaleziona przez
autorkę pobudza do zastanowienia, przystanku i wejścia
w głąb obrazów. Poczesne miejsce w malarstwie Antoniny Janus zajmuje autoportret (…) Artystka obserwuje nie
tylko siebie, ale i otoczenie w całym spektrum tego, co ją
dotyka na co dzień. Świadomie znajduje i wprowadza na
swoje obrazy ważne dla siebie symbole i malarskie znaki:
domu, drzewa, tkaniny, głowy, dodając im własne znaczenia, przetwarzając je na swój subiektywny język i rozważając
o kondycji człowieka. Przez obrazy przewija się nastrój zadumy i nostalgii, ale również wiary i nadziei. Figurom towarzyszy pejzaż, surowy, jakby przed burzą, dziwny i groźny.
Samotna postać we wnętrzu, przedstawiona w zadumie,
jest jednak oświetlona promieniami słońca. Z kolei w innej pracy na parę spływa z krajobrazu-obrazu wielobarwny
strumień światła rozbitego wręcz na fotony, jakby potężny
promień nadziei. W tych sugestywnych kompozycjach figu-
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rze przydana jest rola myśliciela krytycznie przypatrującego
się światu poza obrazem. Patrzy na nasz świat z wnętrza
własnego, jakby pytając się odbiorcy, czyż mój nie jest piękniejszy, prawdziwszy i uczciwszy? Pokazuje nam w swoich
obrazach świat, gdzie ostrym światłem i kolorem „ujawnia
się” tęsknota za pięknem, za wartościami i ideałami, które
stanowią o godności człowieka. Gdzie poprzez zderzenie
formy obrazu z symbolem, ideą, odbiorca jest przenoszony
na „rękach” wyobraźni Antoniny Janus w świat wewnętrznej
„małej ojczyzny” autorki. Gdzie wreszcie będąc w środku
obrazu stoimy twarzą w twarz z artystką, doświadczając jej
własnego świata, czasami mrocznego, niekiedy idyllicznego.
Jest tam samotność, ale i przyjaźń, zaduma ale i radość,
groza burzy ale i słoneczna nadzieja. Widzimy kłębiące się
ciemne chmury, spaloną ziemię, porwany przez wiatr czerwony płaszcz, tajemniczą głowę, lecz światło rozświetla
domy i ogrody, błyszczy w słońcu kapliczka, a cicha dróżka
prowadzi gdzieś za horyzont dając nadzieję. Delikatnie szeleszczą drzewa, przepływa wielki ptak, para siedzi na ławce
i niejako pozwalając się obserwować, obserwuje nas….
Grzegorz Wnęk, „Wiadomości ASP”, nr 69, str. 129.

30

Łukasz Biliński
(ur. 1987)

Superficial, 2015
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.
Stypendysta Programu Erasmus w Berlinie. Określa siebie jako malarz, jednakże w swojej twórczości z powodzeniem sięga do innych
mediów. Jego prace pokazywane były na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w Nowym Jorku czy w Berlinie. Swój warsztat doskonalił w różnych dodatkowych pracowniach
a także w ramach Fashion Drawing Workshop w ramach Art. & Fashion Festival w Poznaniu. Współpracuje z kilkoma magazynami
life – style’owymi. Jest laureatem III Miejsca konkursu Artystyczna
Podróż Hestii 2011.

Jego uwagę przykuwa moda. Jako zadeklarowany minimalista,
bardzo ostrożnie i świadomie łączy czerń z bielą. Tą zasadą
kieruję się w malarstwie, jak i w innych działaniach wizualnych.
Jego celem jest tworzenie obrazów, które wykraczają poza to,
co jest widoczne od razu; czerpanie z konwencji malarstwa
figuratywnego by rozebrać go na części. Podczas gdy jego
praca formalnie jest często oparta na archetypie klasycznym,
to w zamyśle kontynuuje poszukiwania współczesnego portretu
człowieka.
(...) Harmonia powstaje, gdy plamy tworzą całość i dopełniają się.
Zabawa z techniką monochromu mnie spełnia. Mówi się, że mniej
znaczy więcej i ja też tak uważam. Ta czerń i biel są wymagające.
Często ktoś przychodzi do galerii i zatrzymuje się na jakimś
kolorze, który sam w sobie stanowi atrakcję. Chciałbym, żeby
mój widz był trochę koneserem. Chcę, żeby zobaczył coś więcej.
Nie maluję dla wszystkich.
Łukasz Biliński (...) (źródło: www.regardingtheartist.org)
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Robert Szczebiot
(ur. 1987)

Naprzeciw fali, 2016
olej, deska, 90 × 130 cm, sygn. p.d.: 'Robert Szczebiot
’16' oraz opisany na odwrocie
Malarz, grafik, ilustrator. Absolwent PLSP w Supraślu i ASP im. Jana
Matejki w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni litografii pod przewodnictwem dr. hab. Piotra Panasiewicza. Interesuje się problemami technicznymi i technologicznymi. Wystawy indywidualne: 2015
– „Bologomora” wystawa litografii, Pałac pod Baranami, Kraków;
2014 – „Ryba psuje się od głowy”, Centrum im. Ludwika Zamenhofa,
Białystok. Wystawy zbiorowe: 20132014 – Ogólnopolski Przegląd
Litografii Polskiej, BWA Kielce, BWA Rzeszów, BWA Sieradz, Galeria
Kobro ASP Łódź; 2013 – „VARIOGRAFIA”, wystawa prac studentów
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pałac Sztuki,
Kraków; 2013 – „Wystawa Pracowni Malarstwa II”, pałac Vauxhall,
Krzeszowice; 2012 – Wystawa finalistów konkursu „Artystyczna podróż Hestii”, Ergo Arena, Sopot.
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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Quies VI, 2016
olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. p.d.: 'Urszula Tekieli
2016r' oraz opisany na odwrocie
W 1999 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego (Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego
w roku 2005). Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko
pojętej sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie
mieszka i tworzy w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w Polsce i Europie. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 – „Malarstwo Urszuli Tekieli”, Sopocki Dom Aukcyjny,
Warszawa; 2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP.
OPTIMUM, Katowice; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg, Szwecja.
Wystawy zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice; 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula
i Kazu”, Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Renata
Fine Arts, Hudson NY (USA); 2012 – Kraków Art Expo, Tomaszowice;
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 + 1
Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg (Szwecja); 2003 – „Impresja” Galeria Pod
Śrubką, Żywiec.

To, co w postmodernistycznej epoce jest cechą charakterystyczną
w kreacji hybrydycznych dzieł zespalających harmonijnie
elementy formalne i tematyczne w jednorodną estetycznie całość,
możecie Państwo zaobserwować w prezentowanych pracach
(...) polskiej malarki zafascynowanej kubizującą formą Tamary
Łempickiej, której idealizujące, bezosobowe portrety pięknych
kobiet, jak japońskie BIJINGA, zawieszone są w umownej
przestrzeni i udekorowane przedmiotami rodem z muzealnych
kolekcji Feliksa Manggha Jasieńskiego! Ich cechą wspólną
jest dekoracyjność, estetyzm oraz nawiązanie do japońskich
kryteriów piękna z epoki Ogaty Korina oraz szkoły RINPA.
Urszula Imamura, kurator wystawy „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”, Muzeum Historii Katowic 2015
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Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Gagatki, 2014
olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie
Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł
na niego Franciszek 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 postrzegania świata. Posługując się
różnymi stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) 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
widzenia jako jedynego, właściwego. Wielokrotnie wyróżniany był
na konkursach artystycznych, m.in.: 2012 – Konkurs Fundacji im.
Franciszki Eibisch, 2012 – I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
– „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”,
Poznań; 2012 – „Triennale z Martwą Naturą”. Wybrane wystawy
indywidualne i zbiorowe: 2014 – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria MiTo, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa malarstwa,
Galeria Elektor, Warszawa; 2012 – zbiorowa wystawa malarstwa,
Galeria Opery, Kair (Egipt); 2011 – „Hangart”, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Pałac
Pod Blachą, Warszawa.

Malarstwo powinno sprawiać przyjemność. Zrozumiałem to siedząc
w kinie na Wilku z Wall Street Martina Scorsese. Zobaczyłem wtedy
wielkie pragnienie życia – drapieżne, zaborcze, zwierzęce. Wtedy właśnie
stało się dla mnie jasne, że nie mogę już dłuższej „dłubać pędzelkiem”,
zabiegać o czysty kolor, wypełniać równo powierzchni. Zżerał mnie
głód i rozczarowanie. Zrozumiałem, że to, czego potrzebuję to gruby
pędzel, wielkie płótno i… zimne piwo. B&W wyrósł właśnie z tego głodu
i rozczarowania. Rozczarowania formą i kolorem. Nie mogłem otrzymać
świecących, intensywnych barw (a to z powodu struktury farb, a to
z powodu uzależnienia od światła) i to w końcu sprawiło, że porzuciłem
je zupełnie. Czerń i biel jest lapidarna. To kod zero-jedynkowy. Sprowadza
wszystko do podstaw, odzierając obraz z tego, co niepotrzebne. Czerń
to pustka, śmierć i zło. Biel to pełnia, życie i dobro. Niedopowiedzenie,
o które walczyłem, teraz stało się oczywiste. Chcę tworzyć obrazy, które
będą budziły skojarzenia, będą coś przywoływać, ale same nie będą
jednoznaczne.
Franciszek Ledóchowski
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Klaudia Zawada
(ur. 1990)

Kompresja obrazu I, 2016
akryl, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na kierunku
malarstwo. Obecnie studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2013 i 2014 roku otrzymała
stypendium Rektora ASP we Wrocławiu dla najlepszych studentów
oraz Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Wrocław. Ponad
to w 2013 roku otrzymała Stypendium Rady Miasta Wrocław oraz
uczestniczyła w wymianie studenckiej w Universitat de Valencia.
Wybrane nagrody i wyróżnienia: 2016 – finalistka konkursu „Proarte”, organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”; 2015 –
Honorable Mention Award, Shenzhen Ineternational Watercolour
Biennial, China; 2015 – nagroda publiczności, Przegląd Młodej Sztuki
„Świeża Krew”, Wrocław; 2015 – nominacja do nagrody Ale sztuka!
Młode Polskie Malarstwo, Kraków; 2015 – Nominacja do nagrody
artystycznej Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie; 2014 – GOLDEN OSTEN
Award, 42nd World Gallery of Drawing, Skopje (Macedonia); 2013 –
wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim „Postawy”, Wrocław.
Wybrane wystawy: 2016 – indywidualna wystawa malarstwa z cyklu
Bryły Platona, Morfologia Cienia, Galeria Mleczarnia, Wrocław; 2015
– Przegląd Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław;
2015 – Ale sztuka! Młode Polskie Malarstwo, SCV Solvay, Kraków;
2015 – „Natura, sztuka – przemijanie, utrwalanie”, wystawa dyplomowa, aula ASP, Wrocław; 2015 – 13. Przegląd Sztuki Survival,
Czyny zabronione, Wrocław; 2015 – III Piotrkowskie Biennale Sztuki,
Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski; 2015 – Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; 2014
– indywidualna wystawa malarstwa „Szepty, szmery”, Akademia Muzyczna, Wrocław; 2014 – indywidualna wystawa malarstwa „Tabliczka Mnemozyny”, Galeria Macondo, Wrocław; 2014 – Biennal
of Drawing, Skopje, Macedonia; 2014 – Międzynarodowe Biennale
Miniatury, wystawa pokonkursowa, Częstochowa.

Obraz zazwyczaj stwarza „iluzję” świata zewnętrznego lub wewnętrznego. Narracja sprowadza się do opisu rzeczywistości lub obszarów
nierzeczywistych. W moich ostatnich pracach
obraz,, opowiada” sam o sobie. Jest to rzeczywistość nietypowa, ponieważ pokazuje to, co
w obrazie niewidoczne. Na powierzchni płótna
odciska się jego wewnętrzna tektonika, materia,
z której sam się składa. Jest to rodzaj malarstwa
autoreferencyjnego. Nie interesuje mnie sama
tylko reprezentacja obrazu, ale on sam, jego
szkielet, wewnętrzne warstwy oraz to, czym jest
jego materia.
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2016
olej, płótno, 125 × 180 cm, sygn. l.d.: 'Sandra Arabska'
oraz opisany na odwrocie
Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wydziału
Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2007
obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka Cześnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego,
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni
Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej
boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Na
50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. Brała udział
w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych
w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”,
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus,
Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate,
Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych
obrazów”, ZPAP, Warszawa.

(…) Przestrzeń artystyczna, w którą wprowadza nas autorka
jest niezwykłym, intymnym światem, pełnym emocjonalnej
i zmysłowej energii. Tematem dominującym w pracach Sandry jest postać kobiety. Akty, które pojawiają się na obrazach
i rysunkach są zmysłowe, cielesne, pozbawione idealizacji
czy zbędnego sztafażu. Artystka portretuje swoje modelki
w nieokreślonych wnętrzach, malując ich kształty intensywnym, chłodnym światłem podkreślając tym samym istotne
elementy kompozycji. Gest, faktura, wrażeniowość, paleta
ograniczona do głębokich czerni, bladych szarości i bieli
przełamanych ciepłą barwą to charakterystyczne elementy malarstwa Sandry. Intensywny kontrast światła i cienia
świadomie wykorzystany przez artystkę nie jest tylko pustym, formalnym zabiegiem. Każda z kompozycji malarskich
nasycona jest emocjonalnym napięciem i autentycznym duchowym przeżyciem. Zmysłową kontemplację rzeczywistości
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odnajdujemy w obrazach Sandry, gdzie postać staje się tylko
pretekstem do wizualizacji wewnętrznego świata artystki.
Indywidualny, intymny charakter kompozycji malarskich,
w których dominuje jedna figura, podkreśla emocjonalny
stosunek autorki do własnych wypowiedzi artystycznych.
Obraz staje się zapisem przeżyć i emocji, jest osobistym
pejzażem wewnętrznym, przestrzenią autonomiczną gdzie
każdy gest i ruch mają swoje znaczenie. …Obnaża dla nas
swój świat wewnętrzny malując to co duchowe i niewidzialne tym co cielesne i namacalne. Pod zasłoną ciała pojawia
się dusza. Nie dostrzegam w takiej postawie artystycznej
żadnej fałszywej nuty emocjonalnej egzaltacji. Artystka pozostaje szczera w stosunku do widza i nie stara się nikomu
narzucać własnej wizji świata.
Dr Marek Wrzesiński. Recenzja pracy dyplomowej Aleksandry
Arabskiej pt.: „Dzień”, Biblioteka ASP Gdańsk
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Paulina Stasik
(ur. 1990)

Układ rytmiczny, 2015
tempera żółtkowa, olej, płótno, 70 × 100 cm, opisany na
odwrocie
W 2015 obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka. Obecnie jest doktorantką na tej samej uczelni. Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią cyfrową. Stypendystka
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014/2015. Laureatka I Nagrody w XVIII Międzynarodowym Konkursie Cyfrowej Fotokreacji
CYBERFOTO 2015 w Częstochowie. Wybrane wystawy indywidualne:
2015 – „Seksmisja”, Mostowa ArtCafe (wystawa włączona w program Cracow Gallery Weekend), Kraków; 2014 – „Lato w mieście”
(wspólnie z Karolem Szczurem), Kamienica Szołayskich, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2016 – „Wszystko co ludzkie jest mi obce”
Galeria Szara Kamienica, Kraków; 2015 – „Ale Sztuka! Młode Polskie
Malarstwo”, CSW Solvay, Kraków; 2015 – wystawa pokonkursowa III
Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim; 2015 – „Najlepsze dyplomy 2014/2015 „, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,
Kraków; 2015 – „.”, Galeria Szara Kamienica, Kraków; 2014 – „Doba
hotelowa”, Best Western Premier, Kraków; 2013 – „Jeżeli”, Galeria
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Kraków;
2013 – „Ciało”, Galeria Floriańska 22, Kraków.

W swojej twórczości interesuje się człowiekiem, jego czasem, pamięcią i przemijaniem. A co za tym
idzie, ciałem przez niego posiadanym. Cielesnością, która dzisiaj może być zarówno czymś afirmowanym, bądź stać się obiektem opresji i uprzedmiotowienia. Ciało nas fascynuje, jest obszarem
pożądania, a zarazem miejscem bólu i śmierci. Dominuje mnogość form i kontrastów, zarówno
tych kolorystycznych, jak i tematycznych.
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Katarzyna Kukuła
(ur. 1987)

Królowe Lodów, 2012
olej, płótno, 150 × 180 cm, opisany na odwrocie
Urodziła się w Katowicach. W latach 2007–2012 studiowała na
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (dyplom pod kierunkiem
prof. Leszka Misiaka). Od 2010 roku odbywa staż w prywatnej
pracowni Pauliny Ołowskiej. W 2012 otrzymała Nagrodę Rektorów
Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 otrzymała wyróżnienia honorowe za osiągnięcia artystyczne na festiwalu FAMA (Świnoujście) oraz
w konkursie „Na dzieło” (ASP Katowice). Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, tkaniną artystyczną i filmem animowanym. Mieszka
i pracuje w Krakowie. Wystawy indywidualne: 2014 – „Kochankowie”, Galeria M, Wrocław; 2014 – „Misteria”, Galeria Nova, Kraków;
2013 – „Światło między literami” (wraz z Katarzyną Podporą), Muzeum Rzemiosła, Krosno; 2011 – „Na łonie natury”, Centrum Sztuki
Współczesnej Solvay, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015
– „Malarki, Galeria Biała, Lublin”; 2014 – „Dionizos. Współczesna
odsłona mitu”, MGS, Częstochowa; 2013 – 9. Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE Genesis, Szczecin; 2013 – „Art
in Mind Beautiful Dawn”, The Brick Lane Gallery, Londyn; 2013 –
„Praca kobiety nigdy się nie kończy”, Międzynarodowe Centrum
Kultury, Kraków; 2013 – „Świńskie obrazki”, Galeria M, Wrocław;
2013 – „Ryba piła”, wystawa Grupy Kuku Kuku, Galeria Zderzak,
Kraków; 2013 – „Promocje 2013”, 23 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych, Galeria Sztuki w Legnicy; 2012 – „Najlepsze Dyplomy
ASP 2012”, Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2012 – „Najlepsze Dyplomy 2011/12”, Pałac Sztuki, Kraków; 2012 – „Drużyna. 11 artystów
z Krakowa zajmuje pozycje”, Dom Krakowski, Norymberga, Niemcy;
2011 – „Liquid women”, wystawa Grupy Kuku Kuku, Cellar Gallery,
Kraków; 2011 – „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawa finalistów,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2011 – „Królowe Lodów”, Galeria
Zderzak, Kraków.

Katarzyna Kukuła kreuje własny świat, intymny, przesycony erotyzmem, z obsesyjnie używanymi
motywami fallusa, waginy i piersi. To świat dziewczyny, która odkryła wszechwładzę seksualności
rządzącej stosunkami międzyludzkimi. Róż, tak obficie przez nią stosowany, nie jest niewinnym
kolorem ulubionym przez małe dziewczynki; ma bardzo konkretne, fizjologiczne odniesienia. Artystka używa go bardzo świadomie, rozgrywając jego symboliczne znaczenie. Jej obrazy zapełnione
są setkami kopulujących par, jak insektami oglądanymi przez naukowca. To niemal współczesna
wersja „Ogrodu rozkoszy ziemskich”, kraina, gdzie także krajobraz ma kształty erotyczne. Takie
sublimowanie obsesji jest możliwe wyłącznie w sztuce, pełna dowolność skojarzeń daje jej poczucie
wolności. (…)
Agata Smalcerz

76–77

38

Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

Korium, 2016
akryl, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie
Absolwent ZSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, wyróżniony przez obserwatora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Uzyskał
dokument Europass potwierdzający zdobyte kwalifikacje w systemie Unii Europejskiej. Obecnie jest studentem ASP im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. Brał udział
w wystawie zbiorowej „Na tych samych sztalugach” w Łodzi oraz
w Radomiu, a także wystawie zbiorowej w HFBK w Dreźnie w ramach wymiany międzynarodowej.

Twórczość Bartosz
Stępińskiego skupia się
głownie wokół malarstwa,
jednak odnajduje się on
też w grafice artystycznej
i cyfrowej. Stara się po
przez obserwacje świata,
wyodrębnić jego elementy,
takie jak struktura skały,
drewna czy też faktura rdzy,
a następnie umieścić je
w swoich pracach. Często
przedstawienia te są sama
forma, jednak artysta stara
się czasem zawrzeć w nich
swoje osobiste emocje,
uczucia czy przemyślenia.
Bartosz Stępiński to młody
artysta, jak sam mówi, nie
ma on jeszcze zdefiniowanej
własnej teorii sztuki. Stara
się cały czas rozwijać swój
warsztat oraz pogłębiać
świadomość artystyczną.
78–79
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Tomasz Mistak
(ur. 1978)

Pomarańczowy horyzont zdarzeń, 2016
akryl, płótno, 100 × 140 cm, opisany na odwrocie
Urodził się w Sanoku gdzie do dziś mieszka i tworzy. Dyplom z malarstwa na Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
w 2005r. Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płótnie.
Członek ZPAP. Uczestnik ok. 30 wystaw zbiorowych i autor kilku wystaw indywidualnych. Jego prace wielokrotnie były doceniane przy
okazji konkursów artystycznych; m.in. w 2009 roku został laureatem
Nagrody Wojewody Podkarpackiego na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” w Przemyślu.
Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Zanurzenie”, Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 2015 – „Dwadzieścia
tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
Sandomierz; 2013 – „Obszar zabudowany”, Galeria Kuratorium,
Warszawa; 2013 – „Monumenty nowoczesności”, Podkarpackie
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ICN POLFA, Rzeszów; 2013
– „Dyspersja”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków; 2012 – „Po
Ostatniej Wieczerzy”, Centrum Sztuki Solvay, Kraków; 2011 – „Luksusowe więzienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa.

(…) Czym więc są obrazy Tomka Mistaka – realistycznym zapisem wytworów naszej cywilizacji, czy
może rodzajem malarskiej metafory? Twórczość artysty pokazuje, że jeśli tylko potrafimy spojrzeć
głębiej, niepowierzchownie ujrzymy efektowny obraz tam, gdzie najmniej spodziewamy się go
zobaczyć. Okazuje się, że zainspirować może proste narzędzie, detal architektoniczny, kompleks
budynków, a nawet zrujnowany wrak. To tylko kilka zjawisk wartych uwagi. Bo jeżeli na chwilę
uda nam się zapomnieć o ich funkcji, to podobnie jak artysta dostrzeżemy w nich układ brył, linii,
plam barwnych, czyli czystą formę malarską. Jednak błędem byłoby zatrzymanie się wyłącznie na
walorach wizualnych płócien. Każdy z cykli niesie głęboką prawdę o nas samych i naszej kulturze.
Wszystko w tych obrazach jest złudzeniem, któremu ulegamy patrząc. To, co wydaje się być twardym betonem, okazuje się warstwami delikatnego laserunku, łuszczące się powierzchnie wraków są
również zatrzymaną w czasie iluzją. Przedmioty trwałe i niezmienne w rzeczywistości, jak potężne
statki czy miejskie gmachy, okazują się często bardziej kruche i poddane przemijaniu niż przypuszczamy. Równie zmienne i relatywne są znaczenia, jakie im się nadaje. Człowiek dziś tworzy, a jutro
porzuca swe dzieła, nie dbając o ich dalszy los. Artysta poniekąd przedłuża ich życie i nadaje mu
nowy sens. Subtelna materia malarstwa pozwala uwiecznić to, co odchodzi w zapomnienie. Prace Tomka Mistaka możemy odczytywać więc jako refleksję nad istotą trwania i nieuchronnością
przemijania, które nie prowadzi do niebytu, lecz do przemiany.
Agata Sulikowska-Dejena
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Maria Szachnowska
(ur. 1990)

Bez tytułu, 2016
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie
Magister sztuki, absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku (aneks ze scenografii i tkaniny artystycznej). Aktualnie
studentka I roku studiów doktoranckich na wydziale malarstwa, na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i pracownik pracowni dyplomowej prof. Macieja Świeszewskiego. Wybrane wystawy i osiągnięcia:
2016 – wystawa indywidualna wraz z Anną Waligórską, Galeria
El, Elbląg; 2016 – wystawa indywidualna towarzysząca Bankietowi Charytatywnemu Rotary Gdańsk Centrum, Teatr Szekspirowski,
Gdańsk; 2015 – finalistka konkursu „Konkurs artystyczny PKPZin”
organizowanego przez magazyn online Polskie Kulturalne Podziemie; 2015 – wystawa zbiorowa „Młode Malarstwo”, Wydział Nauk
Społecznych, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; 2015 – wystawa
zbiorowa „Dyplomy 2014”, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk; 2015
– wystawa indywidualna „Maria Szachnowska MALARSTWO II”, Galeria L, Dom Literatury, Łódź; 2014 – finalistka konkursu o Grand Prix
Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej,
Warszawa; 2014 – finalistka konkursu „Gdańskie Biennale Sztuki”,
Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2014 – finalistka konkursu „Promocje 2014”, Galeria Sztuki, Legnica; 2014 – wystawa indywidualna
„Maria Szachnowska MALARSTWO”, Galeria Warzywniak, Gdańsk;
2012 – wystawa zbiorowa „Bliskoznacznie”, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław.

Wspaniałość barokowych, holenderskich martwych natur kryła się w ich sztywnym i logicznym
kodzie symboli. Przenikające się znaczenia tworzyły metafory – zagadki, w postaci których artysta
rzucał wyzwanie naszemu intelektowi. Więc poza rozkoszą estetyczną, otrzymywaliśmy zaproszenie
do swoistej gry. Oczywiście każda wypowiedź artystyczna, tak sztuki sprzed setek lat, jak i współczesnej, wchodzi w podobny kontakt z odbiorcą. Jednak w przypadku holenderskiej martwej natury,
w odróżnieniu od współczesności, zasady gry były jawne: czaszka to zawsze vanitas. Wyposażeni
w wiedzę zaczerpnięta z Biblii czy Mitologii, bez trudu jesteśmy w stanie dostrzec rozliczne aluzje
religijne, czy filozoficzne. Dziś jednak znak odrywa się od swojego znaczenia i można powiedzieć,
że postmodernizm ze swoim poststruktualizmem zdekonstruowały nam te proste, może nawet
naiwne relacje. Dla Derridy piękny tulipan to już nie symbol marności życia, lecz przyczynek do
rozważań nad „celowością bez celu” piękna. No cóż, w obliczu tych zmian, trudno jest patrzeć na
obraz oczami flamandzkiego kupca z XVII wieku. Jednak piękno i przewrotność zawodu artysty
polega na tym, że za pośrednictwem obrazu, mogę w sposób dziecięco wręcz niefrasobliwy zabrać odbiorcę w podróż w czasie, ignorując niejako nowoczesną myśli o sztuce do czasów, gdy jej
interpretacja rządziła się jasnymi prawami. Poniższy obraz jest więc próbą rekonstrukcji znaczeń
– z mgły przebrzmiałych i wyeksploatowanych symboli, wyłania się wypowiedź o czymś transcedentalnym na styku życia i śmierci, a także o przenikaniu się obu tych jakości i ich wzajemnych
podobieństwach. Jeśli zaś odbiorca zbyt jest wyabstrahowany od tak archaicznego podejścia do
sprawy, może spojrzeć na obraz ten, jak na formalną grę bieli i szarości. Kolor bowiem jest zawsze
nośnikiem pewnej transcendencji.
Maria Szachnowska
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Władysław Radziwiłłowicz
(ur. 1970)

Bez tytułu, 2009
olej, płótno, 70 × 130 cm, opisany na odwrocie
Artysta urodzony w Wilnie. W 1996 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) uzyskując dyplom z wyróżnieniem w zakresie
grafiki warsztatowej i malarstwa. Od 1996 roku związany zawodowo
z tą uczelnią. W 2009 roku obronił pracę doktorską pt. „Fenomen
Obrazu jako efekt symultanicznego czytania Świata”. Obecnie
prowadzi w II Pracownię Rysunku w Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. Obrazy i grafiki Władysława Radziwiłłowicza znajdują
się w kolekcjach w Polsce, USA, Japonii. Od kilku lat twórczość Radziwiłłowicza oparta jest na malarskiej analizie Obrazu uwikłanego
w otaczającą nas „rzeczywistość medialną”. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 – „Déjà vu”- Galeria Miejska w Mosinie, Mosina,
Polska; 2013 – „Déjà vu” – Galeria Działań, SMB IMIELIN, Warszawa,
Polska; 2013 – „all-inclusive” – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; 2012 – „all-inclusive” – malarstwo/
wideo, MBWA, Galeria Miejska, Leszno; 2011 – „SUNNY HOTEL
– malarstwo”, Galerija Akademija, Wilno, Litwa; 2006 – „TAM, DALEKO POD POWIEKĄ” – Galeria Naród Sobie, Teatr Polski w Poznaniu. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – FESTIWAL SYNTEZA SZTUK
2015, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2015 – Kolekcja UAP VI Edycja na WNS UAM, Collegium im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu;
2014 – Aktywna cisza. Galeria Działań, Warszawa; 2013 – Kolekcja
UAP V Edycja na WNS UAM, Collegium im. Floriana Znanieckiego
w Poznaniu; 2007 – 13m2, Galeria Naród Sobie, Teatr Polski w Poznaniu; 2004 – A-21 INTERNATIONAL ART EXHIBITION, Contemporary Art Space Osaka, Japonia; 2002 – PROCESS – Centrum Sztuki
Współczesnej INNER SPACES, Poznań; 1996 – Young Graphic from
Poznań, Pacyfic Northwest College of Art, Portland, Oregon, USA.

WYSTAWIANY:
2013 – „
 all-inclusive” – wystawa indywidualna, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy
2012 – „
 all-inclusive” - malarstwo/wideo, wystawa
indywidualna, MBWA, Galeria Miejska, Leszno
2011 – „
 SUNNY HOTEL – malarstwo”, wystawa indywidualna, Galerija Akademija, Wilno, Litwa
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Miłosz Wnukowski
(ur. 1986)

Pssss…, 2014
olej, płótno, 130 × 170 cm, sygn. na krośnie: 'Miłosz
Wnukowski, 2014, Psss…'
Malarz, twórca obiektów, instalacji, oraz filmów. W 2005 podjął
studia na kierunku Malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Jacka Rykały obronił
z wyróżnieniem w 2010 roku. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Malarstwa w macierzystej pracowni. Do
tej pory zorganizował sześć wystaw indywidualnych, uczestniczył
w wielu ekspozycjach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2009 roku
otrzymał stypendium The Elizabeth Greenshields Fundation w Kanadzie. W tym samym roku został głównym laureatem Konkursu
Artystyczna Podróż Hestii, i otrzymał Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W 2015 roku został stypendystą Prezydenta Miasta Sosnowiec w dziedzinie kultury. Wystawy indywidualne: 2015 – „Skarby Urojone”, Galeria Pusta, Centrum Kultury
im. Krystyny Bochenek, Katowice; 2014 – „Wszystkie Dzieci Nasze
Są”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2012 – „Trauman Show”, Galeria
Engram, Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice; 2011
– „Tam gdzie kończy się tęcza”, wystawa współautorska z Pawłem
Szejblem, Kopalnia Guido, Zabrze; 2011 – „Zderzenia artystyczne –
50 x Emocje”, pokaz sztuki wideo, klub 50x50, Katowice; 2007 – „Na
Marginesie”, Galeria W Starostwie, Będzin. Wybrane wystawy zbiorowe: 2016 – „Wkład Własny”, Galeria Aula, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu; 2016 – „Premeditations, Secret meanings”, Maison 44
Gallery, Bazylea; 2016 – „Północ-Południe vol.2”, Galeria Zbrojownia
Sztuki, ASP w Gdańsku; 2015 – 13. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL Czyny Zabronione, Wrocław; 2015 – „Północ-Południe”, Galeria
Szyb Willson, Katowice; 2013/14 – Staffellauf, Sztafeta Generacji,
Alfred-Töpfer-Stiftung Galerie im Georgshof Georgsplatz, Hamburg,
Altes Pfandhaus, Kolonia; 2013 – Poznań Gallery Weekend, Kulczyk
Collection, Poznań; 2008 – „Not total full maximum prestige art.”,
Foundary Club, London.
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Rafał Podgórski
(ur. 1984)

Niespełniona panna młoda, 2008
olej, karton (usztywniony, przyklejony do deski),
53,5 × 52 cm, opisany na odwrocie
Mieszka i pracuje w Koszalinie. W 2009 ukończył Malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego (aneks do dyplomu zrealizował w pracowni Intermediów
pod kierunkiem prof. Witosława Czerwonki). W 2015 uzyskał tytuł
Doktora Sztuki na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Marka
Modela. W 2012 otrzymał Stypendium Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmującą się twórczością
artystyczną w dziedzinie kultury. Uczestnik szeregu wystaw zbiorowych oraz autor wielu wystaw indywidualnych. Wybrane wystawy
indywidualne: 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria
na Piętrze, Koszalin; 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”,
Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „Mythen und zahlen – uber das Wesen des Modernismus”. Germany/Karlsruhe/Poly Produzentengalerie;
2014 – „Tożsamość architektoniczna secesji północy” Galeria Teatru
Rondu, SOK, Słupsk; 2012 – „Tożsamość architektoniczna miasta
Szczecina”, Sala Elżbietańska, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin;
2011 – retrospektywna wystawa indywidualna, „Stara Kotłownia”,
Koszalin; 2010 – wystawa indywidualna z cyklu „Gdański Klub Pejzażystów”, Galeria PiTiPa, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2014 –
„No title”, Galeria Art-Affairs, Gdańsk; 2012–2013 – objazdowa wystawa zbiorowa 10 młodych malarzy z ASP Gdańsk „Junge Kunst aus
Polen. Malarei aus Pommern”, Neusterlitz/Norymberga/Hilpoltstein.

WYSTAWIANY:
2012 – w
 ystawa zbiorowa „Sztuka Młodych”, Galeria Sztuki Disegno/ Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Koszalin
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Andrzej Bator
(ur. 1951)

Wieczorem nad wodą, 2013
akryl, płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie
Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dyplom
w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona Liberskiego. Na
trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego, a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku malarstwo u profesora
Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem.
Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych.

WYSTAWIANY:
2013 – 3. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów

MORZE
Obraz „Wieczorem nad wodą” powstał podobnie jak obraz „Nad morzem w Rewalu” w wyniku
inspiracji morzem, nadmorskim klimatem, kolorytem atmosfery, powiewem wiatru i szumem fal.
Jednak istotą i tym co mnie zafascynowało to rytm i szum a raczej melodia fal. Późnym wieczorem
i wczesnym porankiem można usłyszeć łagodną lub dynamiczną w zależności od wielkości i rytmu
fal pieśń. Mnie zafascynowała morska cisza. Moment w którym morze jest spokojne a fale delikatnie pluskają o brzeg. Jest prawie równe. Delikatne fale prawie nie mącą powierzchni, a w nich
dopatrzyć można się pięknych kolorów. Zapamiętanych przez morze ostatnich promieni słońca,
powstałych od odbicia świateł palonych na plaży ognisk i pozostałych świecidełek emitowanych
przez ostatnich nie mogących pogodzić się z końcem dnia i rozstania się z morzem, romantycznych
plażowiczów. Tak piękne kolorowe i nastrojowe chwile to wieczór i noc nad morzem. Myślę, że
w pracy „Wieczorem nad wodą” udało mi się to uchwycić.
Andrzej Jan Bator
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Jasiek Balcerzak
(ur. 1976)

Las 211, 2015
olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie
Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w latach 1995–2000. Dyplom w pracowni litografii
pod kierunkiem Prof. Władysława Winieckiego. Stypendysta Maison
d`artiste de La Grande Vigne w Dinan (2011). Ma na koncie udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i plenerach artystycznych.
Komisarz plenerów krajowych i zagranicznych. Wybrane wystawy:
2013 – Galeria 8+, Warszawa; 2012 – Galeria 3678, Warszawa;
2012 – Galeria Lex, Warszawa; 2012 – Galeria SD, Wilanów; 2011
– Galeria 69, Warszawa; 2011 – Galeria Elektor, Warszawa; 2007
– Galeria Lancia, Warszawa; 2007 – Galeria Tygmart, Warszawa;
2002 – Uniwersytet w Arhus, Dania; 2000 – Uniwersytet w Kopenhadze, Dania.

(…) [Inspiracje do obrazów] Natura. One pochodzą wszystkie z mojej fascynacji drzewem i lasem.
Może niewiele w nich widać tego pierwotnego impulsu, przede wszystkim z powodu braku koloru,
są achromatyczne, taki widok mocno pod światło. Te mazańce, które różnie odbierają osoby patrzące na obrazy, mają swoje źródło w koronach drzew |(…) [Proces twórczy] Zawsze mam nadzieję,
że uda mi się namalować obraz, pospieszny w wyrazie, który jest szkicem i tak go pozostawić.
Kilka razy mi się udało, ale zwykle to trwa bardzo długo. Odkładam rozpoczęte prace, maluję kilka
obrazów naraz. Zwykle wychodzę z jakiegoś szkicu, który mniej, czy bardziej przekładany jest na
płótno. Odzwierciedla on jedynie w pewnym stopniu ten obraz, który był w głowie. Potem, w trakcie malowania każdy kolejny krok powoduje zaistnienie jakichś sytuacji na płótnie, przypadków,
które mnie odrywają od tego początkowego konceptu. I zdarza się, że ósmy, dziesiąty obraz, który
wynika z tego pierwotnego szkicu przestaje mieć z nim cokolwiek wspólnego. I jest to wynik nie
tyle przemyśleń, co przypadków, które są ciekawsze od pierwotnego pomysłu. Staram się więc
podążać za nimi. Staram się wykorzystać to, co się dzieje w materii malarskiej.
Fragmenty rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Idę Łotockę-Huelle
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Lech Margasiński
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2015
akryl, płótno, 80 × 61 cm, niesygnowany
Ukończył studia magisterskie na wydziale malarstwa na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2008–14. Dyplom w pracowni
prof. Jarosława Modzelewskiego. Specjalizacja: Struktury wizualne
pod kierunkiem prof. Jacka Dyrzyńskiego. W 2012 roku studiował
na Accademia di belle arti di Palermoprogram Erazmus. Członek
nieformalnej grupy artystycznej „Oskar Karaś”. Wybrane wystawy:
2016 – wystawa indywidualna „Eksploatacja”, Galeria Promocyjna,
Warszawa; 2015- Wystawa indywidualna „Dystopia”, UV21, Warszawa; 2015- „Beyond Graffiti Wrighting”, Galeria Miasto Ogrody,
Katowice; 2013- Wystawa finalistów konkursu na nagrodę Siemensa,
Galeria Salon Akademii, Warszawa; 2013- „Images of the Academy”Akademia Sztuk Pięknych – Ryga, Łotwa; 2012- „Ghosts Become
Real”, galeria V9, Warszawa; 2011 – „Oskar Karaś- floating fish
2043 – Blisko morza”, galeria Odra ZOO, Szczecin; 2011 – „Alias”,
Biennale fotografii, Bunkier Sztuki, Kraków.
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Joanna Pałys
(ur. 1981)

Element Modernistyczny – Kadr 19, 2015
akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'JOANNA PAŁYS 2015 ELEMENT MODERNISTYCZNY.
KADR 19.'
Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(Dyplom z wyróżnieniem w 2008 roku). Laureatka nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom 2008” wrocławskiej ASP. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2008 i 2010) oraz Prezydenta Wrocławia (2007/2008).
W swym dorobku ma liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi:
Wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Pejzaż
Współczesny”, Częstochowa (2014), finalistka międzynarodowego
konkursu malarskiego Strabag Art Award, Austria (2014), I Nagroda
w 7. Międzynarodowym Biennale Miniatury, Częstochowa (2012),
I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, nagroda Kwartalnika Artystycznego Format w 18. OPMM Promocje 2008 w Legnicy. Brała udział
w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą
(m. in. Nord Art w 2014, 2011, 2009 i 2008 roku, Festiwal Polskiego
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 2010). Po studiach przez
kilka lat mieszkała i tworzyła w Indiach. Aktualnie życie dzieli między Polskę, a Indie. Od 2013 związana z macierzystą uczelnią, gdzie
pracuje jako asystentka w pracowni Malarstwa Architektonicznego
i Sztuki w Przestrzeni Publicznej.

Obraz „Element Modernistyczny – Kadr 19” należy do najnowszego cyklu obrazów, który jest rezultatem czteroletniego pobytu artystki w Indiach. Wśród wielu egzotycznych rozwiązań, Joanna
Pałys odnalazła tam bliski swojej estetyce modernizm. Jak mówi sama artystka: „Gdy na świecie
królował modernizm, Indie były krajem, który niedawno odzyskał niepodległość i miał ambicje
stworzenia nowoczesnego państwa. Ściągano tam światowej sławy architektów, między innymi
Le Corbusiera, który wywarł ogromny wpływ na późniejsze budownictwo. To właśnie dzięki niemu zainteresowałam się indyjskim modernizmem”. Europejskie wyobrażenie o formie indyjskiej
architektury zdecydowanie odbiega od tego, co możemy zobaczyć na obrazach Pałys. „Zadaniem
budownictwa w Indiach jest chłodzenie. Wymaga to gry światłem i cieniem. Światło padające na
powierzchnie ścian trzeba tak sprytnie załamać, aby stworzyć jak największe strefy cienia i zatrzymać
na zewnątrz piekielny żar, który przez większość roku leje się z nieba. Tak powstają monumentalne,
użyteczne bryły, niczym nowoczesne rzeźby.” Wspomniane ostre światło, dynamiczne kompozycje,
zdecydowanie cieplejsza tonacja to elementy, które odnaleźć można w „indyjskim” cyklu artystki.
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Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Maya, 2016
tempera żółtkowa, płyta, 100 × 80 cm, sygn. p.d.:
'KK|MM|XVI'
Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną
symboliką i językiem wyrazu.

Malarstwo dojrzewało we mnie długo. Gromadziłam w duszy obrazy ludzi, sytuacje emocjonalne, nastroje. Budowałam prywatne archiwum symboli, będących dla mnie drogowskazami i kamieniami milowymi w rozwoju duchowym.
Z czasem symbole zaczęły przybierać konkretne kształty.
Pojawiły się twarze, twarze kobiet, będące emanacją mojej
wewnętrznej siły. Potrzeba dzielenia się tymi wizjami stawała się coraz silniejsza, zaczęłam więc szukać sposobu na
zwizualizowanie swoich przemyśleń. Początkowo jako medium wybrałam fotografię. Interesowało mnie odnajdowanie w twarzach napotkanych kobiet śladów emocji i stanów
duchowych, które obserwowałam już wcześniej. Starałam
się dopasować obrazy do swoich artystycznych wizji. Szybko
zrozumiałam, że bardziej od rejestrowania realnego świata
interesuje mnie niczym nieskrępowane, wolne od wszelkich
kompromisów kreowanie własnego, intymnego uniwersum.
Tak zrodził się świat „moich” kobiet. Zaczęły powstawać
portrety, pełne ulotnej symboliki i metafor, które są dla mnie
kluczem do zrozumienia zawartego w nich przesłania. Ko-
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biety z moich obrazów przedstawiam na ogół w kluczowym
dla nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub
za chwilę się to stanie. Jest to magiczny moment, chwila
kiedy zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje
mieć znaczenie. Jest w tym coś z buddyjskiego „tu i teraz”.
Fascynuje mnie moment decyzji, punkt, za którym wszystko
jest już inne. Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej natury. Prowadzę widza poprzez subtelne meandry kobiecego
umysłu, pełne niedopowiedzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk
miesza się tam z nadzieją, zimne wyrachowanie z żarem
uczucia. Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace mają
skłonić do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie
pragnienia ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która
kiedyś została wybrana. Od początku mojej drogi malarskiej wybrałam technikę tempery jajecznej. Jest to świadomy
zabieg formalny. Pracochłonna i żmudna budowa obrazu
– tysiące drobnych pociągnięć pędzelka czasami o średnicy
milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną
refleksję. Nie interesują mnie „krótkie formy”. Maluję powieści, gdzie kartka po kartce zapisuję swoje stany emocjonalne.
Kolejne warstwy pigmentu zawierają „fizyczny” kod mojego
życia, czasu spędzonego przy pracy. To także pewna tajemnica, którą zaklinam w każdej pracy. Malarstwo wykonane
egg temperą jest kapryśne, pełne pułapek technicznych. To
kolejna jego cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portretowanych kobiet. Egg Tempera
(tempera jajeczna) jest jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu. Sama przygotowuję emulsję, w której zgodnie
z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka,
dodaję do niej sypkie pigmenty, nie kupuję gotowych farb,
jakość przygotowanej własnoręcznie tempery jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie
miękką szmatką to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego
też nie werniksuję swoich prac, tempera którą stosuję nie
wymaga tego. Temperą maluje się poprzez kreskowanie, nieosiągalne są tutaj łagodne przejścia tonalne jak np. w oleju.
Uważam, że obrazy malowane temperą są jedyna w swoim
rodzaju. Pozornie delikatne i ulotne w praktyce są niemal
wieczne. Znoszą upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne czy akryle. Obecnie podkłady na
których maluję wykonywane są ręcznie, specjalnie na moje
zamówienie, grunt przygotowywany jest również ręcznie
specjalnie pod temperę, aby zapewnić trwałość i piękno
moim pracom.
Katarzyna Kołtan
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Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 367, 2016
technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.:
'S.J.A. Tomalak' oraz opisany na odwrocie
Od 2011 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej
ASP. Od 1975 roku zajmuje się działalnością plastyczną. Przez szereg
lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu
był nurt zbliżony do realizmu fantastycznego. Od roku 2000 coraz
częściej skłania się w stronę abstrakcji. Od tego czasu nieustannie
eksperymentuje, stosując oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Swój warsztat, opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach fakturowych, w skład których m.in..
wchodzą mielone minerały i materiały stosowane w budownictwie.
Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych: Galeria DOK Brzeg Dolny; DOK Wołów;
Zespół Pocysterski Lubiąż; Galeria Awangarda Wrocław; Galeria Artrakt Wrocław; Galeria DNA Wrocław; Galeria Na Antresoli Wrocław;
Galeria Zapiecek Warszawa; Zamek Wojnowice; Pałac Królikarnia
– Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; Finał konkursu Art&Business na „Obraz Roku 2004”,Warszawa, 2005; Laureat II Konkursu Malarskiego „Zadra” 2009; wystawa indywidualna Marzec
2011 Young Internationalb Contest of Contemporary Art.; II Edycja
Międzynarodowej Wystawy: Magia Papieru Galeria Ether Warszawa,
czerwiec 2011; 42 i 43 Salon Zimowy Radom 2011-2015; 7 Biennale
Miniatury; Częstochowa 2012; „Pejzaż współczesny”; Częstochowa
2013-2015; Bielsko-Biała 2013- Wystawa plakatu – Dekalog; Wozownia Toruń 2013 - Triennale Małych Form; VII Międzynarodowe
Biennale Malarstwa i Tkaniny – Gdynia 2013; VI Międzynarodowe
Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2013; IV Międzynarodowe Biennale
Obrazu „Quadro-Art 2014”; Agora Gallery, Nowy Jork 2015.

Od lat coś mnie nieustannie popychało do malarstwa. Rozgrywce pomiędzy mną a kawałkiem
płótna, płyty czy papieru towarzyszy zwykle ciągłe niezadowolenie. Nieustannymi poprawkami
psułem niektóre obrazy. Od kilku lat moja twórczość jest bardziej konsekwentna, usystematyzowana i rozpoznawalna. Przez malarstwo pragnę
wyrazić złożoność własnej natury. Fascynuje mnie
malarska materia. Moja sztuka, która ma korzenie
głównie w pejzażu, oscyluje w stronę abstrakcji. W większości kompozycji występuje podział
na rozdzielone linią horyzontu niebo i ziemię.
Powierzchnie moich obrazów są skorodowane
bo świat ulega korozji, która w swej destrukcji
jest malownicza. Nie jest to roztaczanie katastroficznych wizji, tylko stoickie akceptowanie
nieodwracalnych reakcji chemicznych, a szczególnie wszechobecnego utleniania. Można w tym
dopatrywać się metafory przemijania, starzenia,
zużywania. Potrafi mnie zainspirować odrapana
ściana, zbutwiała deska, zardzewiała blacha…
Za pomocą malarstwa próbuję oddać złożoność
świata, emocje i lęki jakie mnie wypełniają. Zagęszczam materię, unikam kolorów lokalnych,
obrabiam powierzchnię różnymi narzędziami.
Czynności destrukcyjne traktuję jako twórcze,
stosuję też kontrolowaną spontaniczność. Formy
organiczne łączę z geometrycznymi, co ilustruje
wszechobecną ingerencję człowieka w naturę.
Nieustannie eksperymentuję, wykorzystując przy
tym skromną wiedzę chemiczną. Proces twórczy
jest bardzo zróżnicowany. Niekiedy obraz powstaje szybko, „na gorąco”. Są jednak też takie, które
po latach przeróbek uważam za nieskończone.
Moje fascynacje malarskie są bardzo rozległe
a podziwiani mistrzowie to Tycjan, Rembrandt,
Turner, impresjoniści i postimpresjoniści, amerykańscy abstrakcjoniści z Jacksonem Pollockiem na
czele, Gerhard Richter i wielu innych.
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Stanisław Tomalak

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

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i 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 negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może
zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy
profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód

osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne
postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu
aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości
postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

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

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

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

ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.
3) 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 klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.
3)	Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)	Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)	Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)	Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)	ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ”
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________ 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

Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014
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