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ARTYSTA NA START
Dominik Smolik 26

Malarstwo nie było dla mnie oczywistą drogą. W szkole średniej interesowałem się bardziej naukami 
ścisłymi albo tak mi się wydawało. Po maturze zdałem na Wydział Chemii UJ, ale już na początku pierwszych 
zajęć dotarło do mnie, że chcę malować. Po pierwszym roku studiów na chemii dostałem się na Wydział Ma-
larstwa na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Podczas okresu studiów bardziej zainteresowany by-
łem muzyką, sądziłem, że to było to. Ale coś się we mnie stopniowo zmieniało, ewoluowało właśnie w stronę 
malarstwa. Z dzisiejszej perspektywy były to cholernie długie lata poszukiwań. 

Moje prawdziwie wolne malowanie zaczęło się mniej więcej rok po studiach. Interesował mnie wtedy szeroko 
pojęty modernizm: wczesny Picasso, postimpresjonizm i École de Paris. Stworzyłem w tym duchu mnóstwo 
obrazów. Później były pierwsze próby abstrakcji i mieszanie różnych stylów, ale powoli przestawało mnie 

Malarstwo istnieje dla mnie tam, dokąd 
sięga wyobraźnia twórcy, a sztuka powin-
na być całkowicie oderwana od świata re-
alnego. Przekroczenie realizmu to najważ-
niejszy aspekt sztuki, czyni ją niezależną 
i integralną jednocześnie.

Abstrakcja ponad wszystko

Sonatina, 2015, akryl, płótno, 120 × 150 cm Fortissimo, 2016, akryl, płótno, 150 × 120 cm
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to przekonywać. Brakowało w tym co robiłem jakiegoś algorytmu, 
pewnego uporządkowania. W końcu po kilku latach pojawiły się 
szablony, a wraz z nimi pewna samodyscyplina, która moim zda-
niem również w sztuce bywa istotna. Gdy znudziły mi się szablony 
poczułem znów chęć eksperymentowania z malarstwem abstrakcyj-
nym, które ciągle za mną chodziło.

W pewnym sensie sztuka była obecna w moim domu rodzinnym od 
lat dziecięcych. Moje rodzeństwo chodziło do szkół muzycznych, 
dużo mówiło się o twórczości, o muzyce. Przez te lata, stopniowo, 
rosła we mnie ta świadomość chęci tworzenia, aż w końcu w pełni 
zdałem sobie z niej sprawę. Nie żałuję.

Wspomniana muzyka, także klasyczna, miała na mnie ogromny 
wpływ od dzieciństwa. Odgrywała ważną rolę w moim domu ro-
dzinnym, co wpłynęło później na kształtowanie się moich gustów 
muzycznych. Ponieważ muzykę traktuję jako niezwykle abs-
trakcyjną sztukę, poczułem w pewnym momencie, że terminy 
muzyczne, nazwy form muzycznych, jak np. sonata, będą idealnie 
pasować do mojego malarstwa, które również jest abstrakcją. Więk-
szość pojęć związanych czy to z formami muzycznymi, czy tempem 
jest w języku włoskim i moim zdaniem brzmi to bardzo „płynnie”, 
podkreśla charakter obrazów.

Obecnie na moją twórczość wpływ ma szeroko pojęta abs-
trakcja. Abstrakcja, czyli coś nierzeczywistego. Wewnętrzny świat 
tego, co w sztuce uważam za najpiękniejsze i najbardziej wartościo-
we – wyobraźni. Już wtedy, gdy tworzyłem obrazy w duchu post-
impresjonizmu czy École de Paris czułem, że było w nich coś ponad 
rzeczywistością – mimo, iż było to malarstwo przedstawiające, np. 
portrety. Nie był to jednak surrealizm, za którym nie przepadam. 
Było w tym malarstwie coś więcej. Dziś nazywam to uabstrakcyj-
nieniem rzeczywistości. Zresztą to moje wczesne malarstwo nie-
uchronnie zmierzało w kierunku abstrakcji. Abstrakcja była i jest 
naturalną drogą sztuki. Nie chodzi o to, że cenię sobie tylko takie 
malarstwo. Ale w swojej twórczości abstrakcję umiłowałem ponad 
wszystko. Ukierunkowałem swoje malarstwo w stronę ekspresjoni-
zmu abstrakcyjnego. To malarstwo gestu, w którym eksperymento-
wanie odgrywa główną rolę. Ale nie tylko. Jest również przestrzeń 
na kontrolowany przypadek. I poczucie, pewność – kiedy na-
leży skończyć pracę nad obrazem. Nie ma tutaj miejsca na pełną 
przypadkowość. Dalej: kolory. Kolory w malarstwie traktuję jako coś 
nadrzędnego w stosunku do formy. Forma jako taka również jest 
istotna. Ale w moim malarstwie forma to raczej faktura niż kształty. 
Materia wraz z barwami i ich kontrastami odgrywa pierw-
szoplanową rolę.

Proces tworzenia obrazu jest bardzo spontaniczny – tak jak samo 
malarstwo. Nie mogę jednak pozwolić sobie na pełną dowolność. 
Wtedy praca by nie powstała. Pewien zarys pojawia się wcześniej, 
ale lubię na początku oddać się w dużej mierze wyobraźni. Jest to 
przecież w pewnym sensie malarstwo gestu, ale w przeciwieństwie 
do chociażby Jacksona Pollocka, proces tworzenia jest o wiele wol-
niejszy. W kolejnych etapach pracy muszę bardziej zastanawiać się 
nad konkretnymi ruchami. Jakie kolory dodać na pierwszą warstwę 
farby tak by się ze sobą idealnie zgrywały. By nie powstało zwyczaj-
ne „błoto”. Moje obrazy są wielowarstwowe, więc z tego powodu 
nie mogą powstać w jeden dzień. Niestety!

Violin sonata, 2016, akryl, płótno, 150 × 120 cm

Fortissimo, 2016, akryl, płótno, 150 × 120 cm

Crescendo, 2016, akryl, płótno, 150 × 120 cm

Largo, 2016, akryl, płótno, 150 × 120 cm
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Children of 
nature 2016

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

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

Karolina Fox02 

Kobieta i ptaki 2016

olej, płótno, 80 × 120 cm (dyptyk), sygn. l. d.: monogram autorski

Ur. w 1985 r. w Rzeszowie, obecnie mieszka i tworzy w Belgii. Ab-
solwent Wydziału Sztuki UR, na którym uzyskał dyplom w pracowni 
malarstwa prof. S. Białogłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe, 
rysunek oraz grafikę. Główną tematyką obrazów są portrety, które 
w sposób niejednoznaczny zestawia z różnymi elementami. Inspiracje 
czerpie z obserwacji ludzi, ich zachowań, problemów, marzeń oraz 
codzienności. Artysta w swoich pracach łączy ze sobą mocne plamy 

oraz zdecydowane kształty. W malarstwie poszukuje prostoty i harmonii 
oraz indywidualnych wartości. Jego prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa 
indywidualna, Dom Polski, II deptak Polonii w Belgii, Bruksela; 2014 
– wystawa indywidualna, Teatr Juliusza Słowackiego, Kraków; 2013 – 
wystawa indywidualna, Art Bar 25, Kraków.

Paweł Porada01 
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Missa Libro 2016

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

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

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

Katarzyna Orońska03
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Big Orange 2016

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

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

Pejzaż morski III z cyklu Pejzaże 2015

akryl, płótno, 60 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1982 r. Uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki Warszawskiej ASP 
w pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. S. Wieczorka 
w 2010 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, oraz technikami kom-
puterowymi, krótkimi formami video. W większości prac malarskich 

punktem wyjścia jest doświadczenie pejzażu. Artystę szczególnie zaj-
muje zjawisko horyzontu. Prezentowany na aukcji obraz był pokazany 
na indywidualnej wystawie w Galerii Ratusz w 2015 r.

Piotr Majewski04 

Tomasz Chodkowski05 
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Kumiko się czesze  
(wg Goyõ) 2016

akryl, płótno, 73 × 50 cm, sygn. p.d.: MK oraz na 
odwrocie

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

Marta Kurczyńska06 

Toskania 
LXVI 2016

olej, płótno, 
80 × 100 
cm, sygn. na 
odwrocie: Jacek 
Malinowski olej 
2016

Absolwent LSP 
w Bielsku–Bia-
łej. Autor takich 
projektów jak: 
Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej, 
Magazyn Sztuk, 
CAT3W – Cen-
trum Aktywności 
Twórczej Trzeciego 
Wieku. W Magazy-
nie Sztuk prowadzi 
zajęcia z rysunku 
i malarstwa dla do-
rosłych. Realizuje 
projekty społeczne, 
artystyczne i kultu-
ralne w ramach 
Stowarzyszenia 
Wspierania Ak-
tywności Twórczej 
FreeArt, którego 
jest prezesem.

Jacek Malinowski07 
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Kompozycja liniowa VI 2012

technika mieszana, płótno, 140 × 100 cm, sygn. l. d.: N. Karasińska

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu 
(specjalizacja z malarstwa w architekturze i urbanistyce; aneks z grafiki 
warsztatowej). Laureatka 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych „Promocje 2012” pod Patronatem MKiDN, Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendystka 
Rektora ASP we Wrocławiu (2011–2012). Wybrane wystawy: 2014 
– Wystawa indywidualna, Back Door Gallery, Katowice; 2014 – Wy-

stawa zbiorowa Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie, 
galeria „Za szkłem”, Wrocław; 2013 – Wystawa zbiorowa „Breslau 
– Florencja” z oakzji jubileuszu 25-lecia allerArt w Bludenz, Austria; 
2012 – Wystawa indywidualna, „KOMPOZYCJE LINIOWE: ślady, tropy, 
znaki”, Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza; 2012 – Wystawa 
indywidualna, „PODĄŻAJĄC ZA PUNKTEM”, Galeria g.44A, Katowice; 
2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne Sztuki”, Galeria U, Wrocław.

Natalia Karasińska08 
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Bez tytułu 2016

olej, płótno, 120 × 110 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w Rybniku w 1988 r. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach pod kierunkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje się 
malarstwem mało- i wielkoformatowym. Uczestniczka wielu wystaw 

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

Anna Jarzymowska09
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Impasto 2014

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

Ur. w 1986 r. w Gdańsku. Jest absolwentką 
gdańskiej ASP. Na swoim koncie ma udział 
w konkursach, wystawy oraz rezydencje i sty-
pendia artystyczne. Maluje głównie abstrakcje 
oraz obrazy mobilne, składające się z kilku pod-
obrazi, które można układać według własnego 
uznania lub instrukcji artystki.

Chabry 2016

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

Zajmuje się malarstwem, grafiką 
i aranżacją przestrzenną wystaw. 
Jest absolwentką gdańskiej ASP, gdzie 
skończyła wydział Edukacji Artystycz-
nej i Animacji Kultury. Jej prace moż-
na było obejrzeć na kilkudziesięciu 
wystawach, zarówno zbiorowych, 
jak i indywidualnych, w kraju i za 
granicą (m.in.: w Szwecji, Niemczech 
i Japonii). W 2013 r. była laureatką 
I Triennale Sztuki Pomorskiej, orga-
nizowanego przez Państwową Ga-
lerię Sztuki w Sopocie. Od wielu lat 
ważne miejsce w jej dorobku zajmuje 
malarstwo marynistyczne, aktywnie 
wspiera działania stowarzyszenie Ma-
rynistów Polskich.

Beata Nowak-
-Majewska10

Agnieszka 
Nagórska11
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Agnieszka 
Nagórska

Aglomeracja 
XXXVII 2016

olej, płótno, 38 × 55 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1989 r. 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. Ożó-
ga. Wielokrotnie nagradzany i wyróż-
niany w konkursach artystycznych, 
m.in.: 2014 – Grand Prix, II Między-
narodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż 
współczesny”, Częstochowa 2014; 
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fun-
dacji im. Franciszka Eibisch, Warszawa; 
2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda 
pisma „Format” w 23. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Malarstwa Młodych „Pro-
mocje”, Legnica. Wybrane wystawy: 
2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Ob-
raz/Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 
2014 – Wystawa indywidualna „Bios-
fera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – 
Wystawa indywidualna „Aglomeracje”, 
Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – 
Wystawa indywidualna „Pejzaż”, Gale-
ria of Art, Częstochowa.

Juliusz Kosin12 

Człowiek walczący 
nr 24 2016

akryl, suchy pastel, węgiel, płótno, 
70 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988. W 2014 obroniła dy-
plom magisterski oraz aneks z ma-
larstwa na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. Stypendystka 
rektora UMCS. Nagrody i wyróżnie-
nia m.in.: I miejsce w konkursie na 
plakat promujący rozwój technologii 
gazu skroplonego (LNG), wyróżnie-
nie w I Międzynarodowym Konkursie 
Kaszubskiej Sztuki Wizualnej CASSU-
BIA VISUALES. Udział w wystawach, 
m.in.:  24 Biennale Plakatu Polskiego 
Katowice 2015, Grand Prix Młodej 
Grafiki Polskiej Kraków 2015, IV Prze-
gląd Młodej Sztuki Świeża Krew Gale-
ria SOCATO, Wrocław 2014. W swo-
ich obrazach podejmuje zagadnienia 
dotyczące człowieka i przestrzeni 
społecznej oraz kulturowej, w jakiej 
na co dzień on funkcjonuje. Przed-
stawia to w sposób metaforyczny. 
Poprzez zastosowanie różnorodnych 
układów form geometrycznych stara 
się stworzyć iluzję trójwymiarowej, 
abstrakcyjnej przestrzeni. W pracach 
występuje zróżnicowana materia ma-
larska - zestawienie fragmentów lase-
runkowej podmalówki i węglowego 
szkicu z gęstą fakturą farby. Obrazy 
cechuje zawężona gama barwna.

Iwona 
Gabryś13 
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Czekając na Don Kichota 2016

olej, akryl, płótno, 80 × 50 cm, sygn. p. ś.: J. Misztal 2016

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich 
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (cerami-
ki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych odcieni 

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

Joanna Misztal14 
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Na straży  
z cyklu Śniło mi się 2015

olej, płótno, śr. 30 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1984 r. w Ostrówku (woj. lu-
belskie). W 2008 roku ukończone stu-
dia na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem 
z malarstwa pod kierunkiem K. Bart-
nika, nagrodzony nagrodą Rektora. 
Mieszka i pracuje niedaleko Lublina. 
Nagrody i osiągnięcia: 2015, 2014 – 
Stypendium Marszałkowskie w dzie-
dzinie twórczości artystycznej; 2008 – 
Wyróżnienie dziekańskie w konkursie 
Autograf, Lublin; 2006 – Wyróżnienie 
w Międzynarodowym konkursie stu-
denckim Autoportret, Stalowa Wola; 
2006 – Finałowa 100, Obraz Roku 
2005, Warszawa. Wystawy indywidu-
alne: 2015 „Śniło mi się”, malarstwo, 
Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 2009 
„I love You…” malarstwo, Galeria Bia-
ła, Lublin; 2008 „Deja vu”, malarstwo, 
Galeria Es, Międzyrzec Podlaski; „Deja 
vu”, malarstwo, Galeria Podlaska, Biała 
Podlaska; 2007 „Między nami”, malar-
stwo; Galeria Podlaska, Biała Podlaska.

Solo 2016

akryl, olej, płótno, tondo 
śr. 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1988 r. w Jaworze. 
Absolwentka Wydzia-
łu Malarstwa i Rzeźby 
na ASP we Wrocławiu. 
Dyplomowana Stylistka-
-Projektantka Ubioru. 
Zwyciężczyni konkursów 
malarskich oraz konkur-
sów dla młodych pro-
jektantów. Autorka kilku 
wystaw indywidualnych. 
Obrazy artystki znajdują 
się w kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą.

Angelika Milaniuk-Mitruk15 

Sabina 
Maria 
Grzyb

16 
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Żurawie śpiewające 2016

akryl, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.: J.P. |’16 oraz 
na odwrocie

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

Motyl 2016

olej, panel malarski, 50 × 50 cm, sygn. p.d.: 
ŁSzymerkowski 16 oraz na odwrocie

Ur. w 1981 r. w Gdyni, uczęszczał do Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, absol-
went Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
i Akademii Medycznej w Gdańsku. Członek 
Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. 
prof. M. Mokwy w Gdańsku. Autor stale po-
szukuje techniki malarskiej w drodze różnych 
eksperymentów umożliwiającej najpełniejszy 
odbiór i zrozumienie przedstawianego tema-
tu przez odbiorcę. Inspirację do swoich prac 
czerpie z natury będącej niewyczerpywalnym 
źródłem wzorów. Oprócz fascynacji naturą 
interesuje się marynistyką oraz twórczością 
XVIII/XIX w mistrzów. Wybrane wystawy: „Na 
brzegu” Fundacja Alegoria Kultury GDT, zbio-
rowa wystawa prac warsztatowych w Galerii 
„Za murami” w Gdańsku.

Joanna Półkośnik17 

Łukasz 
Szymerkowski 18 
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Łąka I 2015

linoryt, papier, 100 × 70 cm, sygn. d.

Ur. w Bydgoszczy. Studentka ASP w Gdań-
sku. Oprócz malarstwa zajmuje się rysun-
kiem, sztuką video oraz grafiką warsztato-
wą: linorytem i litografią. Należy do grupy 
16deko mobilizującej kulturalne życie 
Trójmiasta poprzez organizację wystaw 
i warsztatów artystycznych. Ma na koncie 
trzy wystawy indywidualne (Bydgoszcz, 
Gdynia, Sopot) oraz szereg wystaw grupo-
wych w Trójmieście. Ważniejsze wystawy 
i wydarzenia: wywiad autorski dla Dzien-
nika Bałtyckiego, 2014; wystawa ‚Najlepsi 
na Najlepszych’, Galeria PUNKT, Gdańsk, 
2014; wystawa indywidualna ‚Biskupie Ob-
razy’ na festiwalu SLOT Pomorze w Gdyni, 
2015; udział w Targach Sztuki, Designu 
i Idei, Gdańsk, 2015. Działania w przestrzeni 
publicznej: współautorstwo wielkoformato-
wego malowidła ściennego wykonanego na 
zlecenie Gdyńskiego Centrum Filmowego, 
2015; współpraca z Fundacją Życie i Pasja 
polegająca na kulturalnym aktywowaniu 
mieszkańców gdańskiej dzielnicy Biskupia 
Górka poprzez warsztaty grafiki artystycz-
nej, 2015.

Alicja Kubicka19

Ulotność chwili 2016

olej, szlagmetal, płótno, 
100 × 140 cm, sygn. p. d.: Alicja 
Kappa 2016 r.

Absolwentka ASP im. Eugeniusz Ge-
perta we Wrocławiu, którą ukończy-
ła w 2000 r. Malarstwo studiowała 
w pracowni prof. W. Gołkowskiej 
i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze 
wystawy: 2014 – Ogólnopolska Wy-
stawa Marynistyczna „BARWY MO-
RZA”, Gdynia; 2014 – Finalistka Mię-
dzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 
i 5 rundy, USA; 2014 i 2013 – Prix de 
Peinture de L’Ebouillanté, Paryż; 2014 
– Muzeum Sztuki Współczesnej we 
Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, 
Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa 
„Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ, 
Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs 
Malarski, Przestrzeń Publiczna – Kon-
teksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; 
Triennale malarstwa młodych, wystawa 
finalistów konkursu, Częstochowa.

Alicja Kappa20 
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Przenikalne 2016

akryl, płótno, 90 × 90 cm, 
sygn. p.d.

Ur. w 1981 roku w Szczecinie. 
Absolwent Liceum Plastycznego 
w Szczecinie na kierunku formy 
użytkowe. Absolwent Wyż-
szej Szkoły Sztuki Użytkowej 
w Szczecinie na kierunku grafika 
– obrona dyplomu w listopadzie 
2006 pod kierunkiem prof. Lesz-
ka Żebrowskiego. Stypendysta 
miasta Szczecina (2006 r.). Na-
leży do ZPAP. Obecnie zajmuje 
się malarstwem (sztalugowym, 
naściennym, autorskie, kopie, 
portrety itp.), ilustracją, iden-
tyfikacją wizualną, plakatem, 
zdobnictwem mebli oraz po-
lichromią wolnostojących ele-
mentów rzeźbiarskich.

Miasto XXX 2016

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

Ostatnie wystawy i projekty: 2015 – 
Kortez „Bumerang”, sesja okładkowa 
płyty „Bumerang”, teksty na płytę, 
videoklipy („Od Dawna Już Wiem”, 
„Zostań”, „Krótki film o Imbirze”, reje-
stracje live), projekty okładek „Jazzboy 
Session EP” i „Od Dawna Już Wiem EP”; 
2013 – wystawa Miami SCOPE Art Fair 
– grafika komputerowa; 2012 – Ania 
Dąbrowska „Bawię się świetnie” – zdję-
cie okładkowe, teksty na płytę; 2012 – 
wystawa zbiorowa (rzeźba), Gallery Le 
Logge, Assisi (Włochy); 2012 – wystawa 
fotografii w ramach projektu Art Takes 
Times Square, New York.

Maciej Wierzbicki21 

Magdalena 
Karwowska22 
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Rytm 2010

olej, płótno, 2 × 160 × 85 cm

Ur. w 1984 r. w Ostrowie Wlkp. W latach 
1998–2003 uczęszczała do Liceum Plastyczne-
go im. P. Potworowskiego w Poznaniu a następ-
nie w roku 2008 ukończyła studia na wydziale 
malarstwa ASP w Poznaniu. Artystka tworzy 
abstrakcyjne kompozycje operując raz silnie na-
syconą raz monochromatyczną i spokojną gamą 
barwną. Interesuje się w sztuce różną tematyką, 
od analiz przestrzeni miejskich po pejzaże in-
spirowane rytmem przyrody, pory dnia, roku, 
co niesie dużą różnorodność użycia środków 
wyrazu plastycznego. Brała udział w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Natalia 
Sipurzyńska23 

Remake Gifford 2014

akryl, olej, płótno, 60 × 100 cm, sygn. 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, fo-
tografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go problem 
wielorakości perspektyw postrzegania świata. Posługując się różnymi 
stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) stara się wy-
razić złożoność widzenia czy lepiej nadawania znaczenia zdarzeniom 
czy obrazom. Jego malarstwo pozwala się tłumaczyć na wiele sposo-
bów 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 Współcze-
sny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”, Poznań; 2012 – „Trien-
nale 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 – in-
dywidualna wystawa malarstwa, Pałac Pod Blachą, Warszawa.

Franciszek Ledóchowski24
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Fragment 366 2016

akryl, technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p. d.: S.J.A. Tomalak oraz na odwrocie nalepka autorska

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

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

Stanisław Tomalak25 
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Notturno 1 2016

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

W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa PAT w Krakowie 
pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednar-
skiego. W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na Politechnice 

Krakowskiej z dziedziny Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz 
Obiektów Sakralnych. Uczestniczył w wielu krakowskich wystawach 
oraz w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie w 2007 r.

Dominik Smolik26
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Zen 2 2015

olej, płótno, 100 × 150 cm, 
sygn. p.d.: TATAI

Absolwentka ASP we Wrocła-
wiu, gdzie obroniła dyplom 
z malarstwa w pracowni 
prof. K. Skarbka na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. Uprawia 
malarstwo sztalugowe, rysu-
nek i fotografię. Malarstwo 
jest dla niej podróżą, poszuki-
waniem i osobistą reakcją. In-
spiruje się głównie miejscami 
granicznymi w kondycji czło-
wieka, na styku różnorodnych 
kultur, pomiędzy realizmem 
i symbolizmem. Nie utożsa-
mia się z żadnym nurtem. 
Bierze udział w wystawach 
pokonkursowych i indywidu-
alnych w kraju i za granicą.

Codzienna 
mantra 2013

olej, płótno, 115 × 150 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Rabce. W 2004 
podejmuje naukę na krakowskiej 
ASP na dwóch kierunkach rów-
nolegle. Na Wydział Malarstwa 
zostaje przyjęty od razu na drugi 
rok studiów. W 2009/10 roku 
Stypendysta Małopolskiej Fun-
dacji Sapere Auso za szczególne 
osiągnięcia artystyczne. Dyplom 
z malarstwa otrzymuje w 2011 r. 
w pracowni prof. St. Rodzińskie-
go z aneksem w pracowni Obra-
zowania Cyfrowego u prof. W. 
Węgrzyna. Studiował malarstwo 
także u prof. A. Rzepki i prof. St. 
Wiśniewskiego. W 2014 obronił 
dyplom na. Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. 
W przeciągu ostatnich ośmiu lat 
swoje prace prezentował na 
dwunastu wystawach zbioro-
wych i dwóch indywidualnych. 
Jego prace znajdują się w kolek-
cjach prywatnych w kraju i za-
granicą.

TATAI27

Mikołaj 
Stompór28 
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Bataliony 2013

akwaforta, akwatinta, mezzotinta, papier,  
wym. 70 × 50 cm, sygn. p.d.: bataliony 
|Zdzichowska s. |2013

Ur. w 1990 r. w Augustowie. W 2007 roku stypendyst-
ka Marszałka województwa podlaskiego dla uczniów 
uzdolnionych artystycznie. W 2010 roku ukończyła 
Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży, 
otrzymała dyplom i tytuł plastyka o specjalności grafi-
ka warsztatowa. W tym samy roku rozpoczęła studia 
w Gdańskiej ASP na wydziale malarstwa. W 2013 
roku zrealizowała program MOST na Łódzkiej ASP im. 
Władysława Strzemińskiego na wydziale malarstwa 
i grafiki. W 2015 roku otrzymała dyplom oraz tytuł 
magistra sztuki. Dyplom z malarstwa realizowała pod 
kierunkiem prof. Teresy Miszkin. Zrealizowała dwa 
aneksy – z grafiki warsztatowej i witrażu.

Zbiór 2016

rysunek piórkiem, papier, 31 × 40 cm, 
sygn. l.d.

Ur. w 1987 r. w Namysłowie. LP im. St. 
Wyspiańskiego w Jeleniej Górze o specja-
lizacji: snycerstwo ukończyła w 2007 roku. 
Absolwentka UŚ: Wydział Artystyczny 
Instytut Sztuki w Cieszynie na kierunku 
grafika. Dyplom licencjacki zrealizowany 
w pracowni druku płaskiego – litografii, 
pod kierunkiem dr hab. K. Pasztuły oraz 
w pracowni projektowania graficznego 
u prof. UŚ dr hab. R. Pielesza oraz prof. zw. 
J. Hołarda. W 2015 roku uzyskała tytuł 
magistra sztuki. Udział w wystawach: 
„Graficy z południa” Bydgoszcz, 2012; 
wystawa Koła Artystyczno-Naukowego 
Litografów „Kurant” w galerii „Na Starów-
ce”, Żory, 2013; „Od matrycy naturalnej do 
cyfrowej” – wystawa prac studentów Ka-
tedry Grafiki Instytutu Sztuki w Cieszynie, 
Katowice, 12.2014 – 01.2015; I Przegląd 
Twórczości Studentów „A Rt+”, Cieszyn, 
2015; Tokyo International Mini – Print 
Triennial, Tokio, 2015; Międzynarodowy 
Festiwal „Jazz w Ruinach”, Ruiny Teatru 
Victoria w Gliwicach, wystawa plakatu 
„Młody jazz”, 2015 r.

Sylwia 
Zdzichowska29 

Maria 
Domalewska30 
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Sok 2016

olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. 
p. ś.: Czechowski 2016

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

Mikołaj 
Czechowski31

Instrumental street 2016

olej, płyta, 103 × 61 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1979 r. w Sandomierzu. Od zawsze pasjonowało 
go malarstwo i odkąd pamięta próbował swoich sił w tej 
dziedzinie. Samouk, wciąż dopracowuje i rozwija swoje 
techniki, szukając tej optymalnej. Na swoim koncie ma 
około kilkaset prac, które znalazły swoich odbiorców i fa-
nów. Jego marzeniem od zawsze było zaistnienie w kręgu 
ludzi wybitnych i bycie zauważonym jako artysta, oraz 
możliwość utrzymania się ze sztuki, bo to ona daje mu 
największe spełnienie.

Mirosław Nowiński32 
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Karmnik 2016

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

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

Grzegorz Kamiński33 

I don’t think they’re coming 2012

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

Mieszka i tworzy w Warszawie. W swoim malarstwie często sięga 
po motywy ze świata dziecięcego oraz po taki sposób obrazowania, 
łącząc to z zamiłowaniem do żywej kolorystyki. Obecnie tworzony 

cykl opiera się na kompozycji enigmatycznych przestrzeni ze śladami 
obecności i działań człowieka.

Diana Fict34
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Fluo Line 2016

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

Artysta wszechstronny. Interesuje się różny-
mi dziedzinami twórczości artystycznej. Poza 
malarstwem sztalugowym zajmuje się graf-
fiti, fotografią oraz site-specific. W swoich 
pracach poszukuje ciekawych kontrastów, 
zarówno formalnych jak i ideowych. Brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz 
konkursach sztuki współczesnej.

Campio35

Rekin 2016

olej, płótno, 71 × 101 cm, sygn. na odwrocie: ŁUKASZ KAMIŃSKI 2016

Artysta znany również jako „Kresopotomek Malowniś na diamen-
towym szlaku”. Zajmuje się działalnością o charakterze plastycznym 
odkąd pamięta. Rdzeniem jego twórczości jest malarstwo ścienne. 
Zajmuje się również rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Bezpo-

średnio po ukończeniu edukacji podjął pracę złotnika. W malarstwie 
sztalugowym reprezentuje bezkompromisową odmianę surrealizmu 
symbolicznego, w życiu umiarkowany caravaggionizm.

Łukasz Kamiński36 
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Funky 
Town 2016

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

Absolwent malarstwa 
w Kolegium Sztuk Pięk-
nych UMCS w Kazimierzu 
Dolnym. Dyplom w 2012 
pod kierunkiem dr hab. 
Mariusza Drzewińskiego. 
Studia drugiego stopnia 
na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie. 
W 2014 uzyskał tytuł ma-
gistra sztuki w pracowni 
dr hab. Wiesława Procia. 
Zajmuje się głównie ma-
larstwem. Tworzy obrazy 
na płótnie oraz w prze-
strzeni miejskiej. Od wielu 
lat interesuje się szeroko 
rozumianym street artem.

Wezuwiańskie 
popiersie 2016

akryl, płótno, 120 × 100 cm, 
sygn. l.d.

Malarstwo Jakóbczaka odnajduje 
swoje korzenie w surrealizmie. 
Malarstwo jest dla niego pasją 
i drogą życia. Samotną przygodę 
z malarstwem rozpoczął w 2011 r. 
Od tamtego czasu jego warsztat 
wzbogacił się o wiele doświad-
czeń. Tworzy zarówno w technice 
olejnej jak i akrylowej. Inspiracje do 
twórczej pracy czerpie ze świata 
przyrody. Również dużą rolę w ma-
larstwie odgrywa spontaniczny akt 
twórczy. W swoich pracach nie 
ogranicza się do utartych poglą-
dów na sztukę, stara się ukazywać 
świat z różnych perspektyw.

Marcin 
Błach37 

Kamil 
Jakóbczak38 
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Shining Star ✶ 2016

akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. p. d.: 
D.Cosma 2016

Absowlent Wydziału Sztuki Akademii J. Dłu-
gosza w Częstochowie. Damian Cosma to 
artysta, który patrzy na świat przez pryzmat 
sztuki i najnowszych osiągnięć fizyki kwanto-
wej. Za pomocą duchowej technologii oraz 
środków plastycznych buduje więź pomiędzy 
wyobraźnią i rzeczywistością. Uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych i poplenerowych.

Damian Cosma39

Ręce 2015

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p. d.: logo 
artystki oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1992 r. w La Garnne-Colombes pod Pa-
ryżem. Przez wiele lat mieszkała w Krakowie 
i Warszawie. Obecnie studentka malarstwa 
IV roku na ASP w Łodzi. Zajmuje się malar-
stwem, tatuażem, ilustracją. Działa artystycz-
nie głównie na terenie Łodzi i Warszawy. W jej 
twórczości najważniejszy jest człowiek, jego 
emocje i relacje z otoczeniem. Prace artystki 
stanowią postmodernistyczne „zlepki” rzeczy-
wistości o sennej, surrealizującej poetyce i ży-
wym kolorze. W 2015 r. została wyróżniona 
w konkursie im. W. Strzemińskiego otrzymując 
nagrodę Kwartalnika Artystyczno-Literackiego 
ARTERIE. Otrzymała także Nagrodę Miasta Ło-
dzi. Reprezentuje Łódź na międzynarodowym 
festiwalu w La Ferte Bernard we Francji. Wy-
brane wystawy zbiorowe: 2015 – „School of 
art” VI edycja, Drezno, Niemcy; 2015 – galeria 
„Nasza ściana”, ASP, Łódź; 2015 – „Wojna 
się skończyła, ale nie dla wszystkich”, IPN; 
2015 – „BAŁUTY XXI”, Łódź; 2014 – galeria 
Pod Napięciem, Łódź; 2014 – galeria Pod Na-
pięciem, Łódź. Wystawy indywidualne: 2014 
– „Pinezka”, Warszawa; 2013 – „Tamkafe”, 
Warszawa; 2013 – „Meta”, Łódź.

Angelika 
Korzeniowska40 
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THE HOT XV 2016

akryl, płyta HDF, 60 × 30 cm, sygn. na odwrocie certyfikatem autentyczności

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Jest stypendystką Fundacji Joana 
Miro (Hiszpania), laureatką IV edycji programu stypendialnego Młoda 
Polska MKiDN i stypendystką MKiDN. Uczestniczyła w wielu wysta-
wach indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezenta-
cji grafiki współczesnej. Jest artystką multimedialną – uprawia grafikę 
warsztatową, malarstwo, wideo, instalację. Prace artystki znajdują się 
m.in. w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 

Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesnego Wrocław, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych. W 2014 r. obrazy artystki 
były licytowane na aukcji w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie. 
Dom Aukcyjny Sotheby’s ufundował stypendium dla artystki za nie-
konwencjonalne techniki graficzne.

Viola Tycz41
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Bez tytułu 2016

olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1982 r. w Warszawie. Absolwentka kursu malarstwa i rysunku 
w Autorskiej Pracowni L. Michny (2006–2013). Ukończyła ASP w Łodzi 
na wydziale Rysunek i Malarstwo (dyplom 2014).

Anna Kołakowska42 
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Akt 2015

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Ukończył grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 
w 2014r. gdzie pełni obecnie obowiązki asystenta w pracowni ry-
sunku i malarstwa. Sztuką zajmuje się od 7 lat, od kiedy rozpoczął 
studia. Jego prace ciągle wyraźnie ewoluują. Artystę interesuje głów-
nie sposób odbioru rzeczywistości przez ludzką percepcję. Za pomocą 
ekspresji stara się odnaleźć możliwie najwłaściwszy sposób zasto-

sowania w obrazie, ale również rzeźbie, sygnałów, które percepcja 
wykorzystuje do budowania obrazów. Tematyka jest odrębną sprawą. 
Jej wybór powodowany jest jego własnym poczuciem piękna, dlatego 
maluje głównie kobiety, nieraz konie. Wystawia od 3 lat, poza wy-
stawami zbiorowymi miał wystawy indywidualne w Lublinie, Paryżu 
i Luksemburgu.

Marcin Ziółkowski43
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Składak 2015

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

Absolwent wrocławskiej ASP. Dyplom w pracowni 
K. Wałaszka w 2016 r. Studiował ceramikę w pra-
cowni prof. G. Płocicy i ceramikę użytkową w pra-
cowni prof. Drzewieckiego. Magister filozofii UWr.

Brygada do zadań 
specjalnych 2016

akryl, olej, plótno, 100 × 81 cm, sygn. p.d.: Pbetlej

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu. Należy do Maison des Artistes we Fran-
cji. Reprezentowany przez Emart Gallery w Nowym 
Jorku. Należy do trzech grup artystycznych: Buisso-
nances (Francja), The Emotionalists (USA), Plaja (Pol-
ska). Brał udział w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się 
malarstwem i rysunkiem. Nagrody: 2013 – nagroda 
Miasta Asnieres sur Seine za malarstwo na IV Biennale 
„D’ArtsurScene” (Francja); 2012 – nagroda „G.N.Fi-
nez Planard” Salon Artystyczny Art Capital Grand 
Palaise (Paryż, Francja); III nagroda w kat. Praca na 
papierze, Salon Artystyczny Bois Colombes (Francja); 
2011 – Brązowy Medal w kat. Malarstwo, Salon Ar-
tystyczny Art Capital Grand Palaise (Paryż, Francja); 
2010 – I nagroda w kat. Malarstwo, Salon Artystycz-
ny Bois Colombes (Francja); 2009 – nagroda w kat. 
Oryginalność tematu, Salon Artystyczny „D’Art sur 
Scene”, Asnieres sur Seine (Francja); 1998 – nagro-
da Burmistrza Miasta Jasła za działalność kulturalną

Piotr Pachecki44 

Piotr Betlej45 
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Woody 2016

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

Ur. w 1975 r. Mieszka i tworzy w Sanoku. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. Wziął 
udział w kilkunastu wystawach zbiorowych m.in.: 
2015 – Skład Doczepiony, Galeria Łaźnia, Radom; 
2015 – XV Łemkowskie Jeruzalem „AUTOPOR-
TRET POTRÓJNY”; 2015 – Stan podgorączkowy 
– wystawa Otwartej Pracowni 37,1, BWA, Sanok; 
2015 – ART INN – Targi Młodej Sztuki, Galeria 
Labirynt, Lublin; 2014 – Skład Doczepiony, Re-
sursa Obywatelska, Radom; 2014 – Industrial! 
Festiwal Sztuk, Starachowice; 2013 – Człowiek 
istota energetyczna”, Karpackie Biennale Sztu-
ki, RCKP, Krosno (wyróżnienie); 2013 – Koniec 
człowieka, 2 Piotrowskie Biennale Sztuki, Galeria 
ODA, Piotrków Trybunalski. Jest także autorem 
wystaw: 2015 – Femininum, Galeria MDK, Sanok; 
2013 – Lynchowanie, Galeria MBP, Sanok.

Daniel Białowąs46 

New York 1 2016

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

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

Arkadiusz 
Mężyński47 
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Muzeum XXXIII 2016

olej, płótno, 120 × 75 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium 
fundowanego im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidu-
alną w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie 
prezentowany był cykl obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2015 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Mło-
dych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 – Wy-
stawa finalistów ogólnopolskiego konkursu im. Wojciecha Fangora, 

Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa Najlep-
sze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI 
PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA, Zamość; 2015 – Wysta-
wa finalistów konkursu na DZIEŁO, Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci ASP w Krakowie, MNiSW, 
Warszawa; 2014 – Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji 
im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, War-
szawa; 2013 – WYRÓŻNIENI, Centrum Wystawowo – Konferencyjne 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków.

Mateusz Maliborski48 
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Postać z książką 2016

olej, płótno, 70 × 50, sygn. na odwrocie: Maria Danielak |POSTAĆ Z KSIĄŻKĄ |2016

Ur. w 1987 r. Absolwentka filozofii na UW. Zajmuje się malarstwem od 
2013 roku. Listopad 2015 – indywidualna wystawa w Coffee Karma 
w Warszawie.

Maria Danielak49
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Gejsza 2013

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

Ur. się w 1982 r. W 2010 r. ukończyła studia na Wy-
dziale Malarstwa krakowskiej ASP (dyplom w pracowni 
prof. J. Waltosia). Absolwentka Podyplomowych Studiów 
„Zarządzanie Kulturą” w Instytucie Kultury UJ. Maluje, pro-
wadzi warsztaty artystyczne, bierze udział w wystawach. 
Od kilku lat współpracuje z Krakowską Pracownią Stawo-
wiaków, zajmując się rekonstrukcją polichromii malarskich 
we wnętrzach zabytkowych obiektów. Jest członkiem 
i współtwórczynią grupy artystycznej Atraktor. Wystawy: 
2014–2015 – cykl wystaw „Kobieta w malarstwie i grafice” 
w ramach międzyregionalnego Programu Derby Artystycz-
ne, m.in.: Pałac w Nakle Śląskim; Galeria Sztuki Współcze-
snej „Elektrownia”, Czeladź; Muzeum Lotnictwa Polskiego, 
Kraków; 2013 – wystawa Grupy Atraktor „Historia pewne-
go wydarzenia”, Dwór Czeczów, Kraków; 2013 -wystawa 
indywidualna „Ruch-taniec-kreacja”, Galeria Klubu 303, 
Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa „Miodosytnia sztuki 
pełna”, Apart Hotel Miodosytnia, Kraków; 2011 – wystawa 
zbiorowa w ramach projektu „Kraków dla Japonii”, NCK, 
Kraków; 2010 – najlepsze Dyplomy ASP, Pałac Sztuki TPSP, 
Kraków; 2010 – Anna Cichoń i Halina Mrożek, malarstwo 
i rzeźba, Galeria Światłocień, Kraków; 2007 – wystawa 
zbiorowa „Landschaft als suggestive Vision von Licht und 
Raum”, Steyr (Austria).

Skrępowana dziewczyna 
i martwa natura 3 2016

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

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku 
malarstwo. W okresie studiów rozwijał umie-
jętności w zakresie malarstwa abstrakcyjnego 
oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która 
była tematem dyplomu. Po ukończeniu studiów 
kontynuował ścieżkę artystyczną poszukując roz-
wiązań artystycznych i technicznych, obejmują-
cych także tematykę ekspresji w pejzażu miej-
skim. W 2014 r. przeniósł wartości techniczne 
wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na 
malarstwo surrealistyczne. W ostatnim czasie 
wyklarował swój charakterystyczny styl, łącząc 
ze sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilu-
stracyjne z formami ekspresywnymi i abstrak-
cyjnymi. Bryły, kolor i przestrzeń traktuje lekko, 
utrzymując kierunek gestu oraz zachowując 
warunki poprawnego operowania kompozycją.

Anna Cichoń50 

Maciej Cieśla51 
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Bez tytułu 2016

olej, płótno, 81 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS, 
gdzie w 2015 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Ma-
larstwa Sztalugowego. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidu-
alnych oraz zbiorowych. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, 

rysunkiem oraz instalacją. Motywem przewodnim jej prac są wizerunki 
jej własnego obuwia, prywatnych przedmiotów oraz szersze ujęcie 
postaci w postindustrialnym krajobrazie.

Milena Brudkowska52
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F.M.N. 2016

akryl, płótno, 120 × 60 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych UR. Dyplom z wyróż-
nieniem w 2005 r. w pracowni malarskiej prof. T.G. Wiktora. 
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. 
Laureatka Nagrody Specjalnej Cris Country Museum w Ora-
dea, Rumunia – Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regio-
nu Karpat „Srebrny Czworokąt 2015”; Węgierskiej Nagrody 
Krajowej na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu 
Karpat „Srebrny Czworokąt 2009”, Przemyśl; Nagrody Prezy-
denta Miasta Przemyśla na Międzynarodowym Triennale Ma-
larstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt 2006”, Przemyśl; 
Nagrody Art&Business w konkursie „Obraz, grafika, rysunek, 
rzeźba roku 2006”, BWA Rzeszów; Wyróżnienia na Ogólno-
polskim Konkursie „Autoportret Inspirowany Twórczością Olgi 
Boznańskiej”, Stalowa Wola 2003. Należy do ZPAP. Obecnie 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotoreportażem dla 
redakcji Rzeszów News.

Pracownia 2015

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

Ur. w 1992 r. Obecnie student IV roku 
malarstwa naWydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. Inspiracji malarskich 
– rytmów, światła, koloru poszukuje 
w naturze. Na płótnach przedstawia 
bliskie sobie wnętrza (pracownię, 
mieszkanie), krajobraz zaobserwowa-
ny w drodze do nich, a także martwe 
natury. Obrazy maluje dość długo, 
ciągle je przemalowując, gdyż rzadko 
kiedy obraz jest w stanie w pełni go 
zadowolić. Wybrane wystawy: 2015 – 
wystawa zbiorowa „Przestrzeń inter-
medialna“, Galeria Kont, Lublin; 2014 
– wystawa indywidualna, Galeria Jed-
nego Obrazu, Lublin; 2014 – wystawa 
zbiorowa Koła Malarskiego „Nie pa-
miętam“, ACK „Chatka Żaka“, Lublin; 
2014 – wystawa zbiorowa „Pokaż co 
masz“, Kazimierski Ośrodek Kultury 
Promocji i Turystyki, Kazimierz Dolny; 
2013 – wystawa zbiorowa Koła Ma-
larskiego LSP im. C.K. Norwida „Krój 
niezdefiniowany“, Lublin.

Urszula Chrobak53

Jan 
Chwedoruk54 
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Spotkania 2015

olej, płótno, 110 × 150 cm, sygn. na 
odwrocie

W 2005 r. ukończyła PLSP w Nałęczowie. 
Jest absolwentką Wydziału Malarstwa 
gdańskiej ASP z pracowni prof. M. Świe-
szewskiego, ze specjalizacją malarstwo 
ścienne i witraż w pracowni prof. J. Zdy-
bla. Zajmuje się malarstwem ściennym 
i sztalugowym. Jest laureatką ogólno-
polskich i międzynarodowych konkur-
sów plastycznych. Uczestniczyła w eu-
ropejskich plenerach i festiwalach ma-
larstwa monumentalnego. Swoje prace 
prezentowała na wystawach zbiorowych 
m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Francji. 
Stypendystka Ministra Kultury, Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego oraz 
Fundacji K.E. Lewkowskiego. Do naj-
ważniejszych realizacji ściennych należą: 
mural na ulicy Ogarnej w Gdańsku, in-
spirowany tematyką Czasu (2016), mural 
na ścianie fabryki farb Talens, Apeldorn, 
Holandia (2015), mural nawiązujący do 
tradycji rzemiosła z regionu Pogranicza, 
Chutor Gorajec (2014), mural na Gale-
rii Krakowskiej, Kraków (2013), murale 
w Kiszyniowie i Bukareszcie, realizowane 
w ramach Gsm (2013), mural na Gdań-
skiej Zaspie poświęcony 70 rocznicy po-
wstania Dywizjonu 303, sgraffito i ma-
larstwo na elewacji Teatru Witkacego 
w Zakopanem (2011).

Stadko 
w szarościach 2007

olej, płótno, 81 × 100 cm, sygn. 
l. i p. g.: 2007 SKRZYPEK

Ur. w Sosnowcu. Absolwent ASP 
w Krakowie. Dyplom z malarstwa 
sztalugowego obronił w pracowni 
prof. W. Kunza, aneks z rysunku 
w pracowni prof. S. Karpowicza. 
Członek ZPAP i dąbrowskiej grupy 
artystycznej „GOŁONÓG”. Nauczy-
ciel rysunku i malarstwa w ZSP 
w Dąbrowie Górniczej. Tworzy 
cykle pastelowych i olejnych mar-
twych natur oraz pejzaży, a także 
malarskie i rysunkowe przedstawie-
nia „KONIOSTWORÓW”. Szalony 
świat „KONIOSTWORÓW” to kom-
pozycje wykreowane w wyobraźni 
artysty, na których przedstawione są 
pełne dźwięku, ruchu i formy isto-
ty zamknięte w swych intymnych 
światach.

Justyna 
Posiecz- 
-Polkowska

55 

Grzegorz 
Skrzypek56 
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Tymczasem we Florencji 2016

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

Ur. w 1977 r. W 2001 r. ukończyła studia w Instytucie Plastyki 
WSP w Częstochowie. Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej 
prof. W. Maszkowskiego. Od 2005 r. należy do Związku Pastelistów 
Polskich w Nowym Sączu. Zajmuje się również ilustracją książek dla 
dzieci, m.in.: „O jamniku” (Wyd. Fama), „Czterolatek kocha przedszko-
le” (Wyd. Edukacyjne), „Wesoła szkoła i Przyjaciele” (WSiP). Wybrane 

wystawy: 2012 – wystawa zbiorowa „Wątki Maryjne w twórczości”, 
Galeria Konduktorownia, Częstochowa; 2008 – wystawa indywidualna 
„Ilustracje”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2008 – wystawa 
indywidualna „Recycling”, Galeria Gaude Mater, Częstochowa; 2008 
– wystawa indywidualna „Koty”, Filharmonia Wrocławska; 2008 – wy-
stawa zbiorowa, Wrocławskie Centrum Prasowe Galeria 62a, Wrocław.

Sylwia Perczak57 
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Anastasija 2016

olej, płótno, 55 × 73 cm, sygn. p.d. oraz opisany na odwrocie

W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuki UR, gdzie uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. S. Białogłowicza. 
Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 
autorką 13. wystaw indywidualnych, brała udział w ponad czterdzie-
stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerach między-
narodowych. Laureatka nagród, m.in.: 2012 – Nagroda „Obraz Roku 
2012”, Łańcut; 2012 – Biennale Młodych – Sztuki Piękne – nagroda 
w kategorii malarstwo, Radomsko; 2012 – I miejsce Artist Event „Belle 

Époque” Bad Gastein, Austria; Nagroda Specjalna Muzeum Sztuki 
w Miszkolcu; 2010/2011 – Nagroda im. Jerzego Panka – I wyróż-
nienie za dyplom artystyczny Wydziału Sztuki UR; 2011 – II nagroda 
za zestaw obrazów w pokazie poplenerowym „Żar” – I Europejskie 
Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu. Jest członkiem ZPAP oraz Redak-
tor Naczelną biuletynu informacyjnego rzeszowskiego okręgu ZPAP 
„Sztuka i Życie”.

Barbara Porczyńska58
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Kto pójdzie? 2015

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

Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat 
specjalizuje się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynami-
kę i kontrasty buduje obrazy niczym reżyser teatralny spek-
takle. Surrealistyczną akcję, napięcie, uzupełnia kolorem, 
walorem kreski, formatem i kompozycją. Malarstwo jest dla 
niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce naryso-
wać, ale najciekawsza jest dla artysty improwizacja prowa-
dząca do niespodziewanego wizerunku obrazu. O swojej 
twórczości nie lubi rozmawiać, bo, jak mówi: „po to maluję, 
by widz sam mógł sobie je interpretować i opowiadać”. 
Autor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Wykonał szereg projektów plakatów 
dla Opery Wrocławskiej.

FREDERICK AGAIN 
SPILLED WINE 2016

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

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

Aleksander Korman59

Piotr Ignacy 
Kopczyński60 
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Skok 2016

olej, płótno, 61 × 50 cm, sygn. d.

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną 
i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych 
wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii, 

Niemczech i Belgii. W latach 90-tych tworzył w nurcie realizmu fan-
tastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika 
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987–1990.

Andrzej Wroński61
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Odbijająca 2015

akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. l.d.

Ukończyła studia na Wydziale Wzornictwa 
i Architektury Wnętrz w ASP im. Wł. Strze-
mińskiego w Łodzi. Zajmuje się szeroko po-
jętym projektowaniem – grafika użytkowa, 
design, architektura wnętrz, przestrzenne 
formy rzeźbiarskie, malarstwo sztalugowe, 
malarstwo ścienne, ilustracja.

Monika Synak62

Pętelka II 2016

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie

Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa w Łodzi. Dyplom 
w 2013 roku w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych po kierunkiem 
prof. K. Wawrzyniaka, aneks w Pracowni Malarstwa I Otwarta Księga 
prof. A. Bartczaka, uzyskała z wyróżnieniem. W 2012 roku zdobyła 
II Nagrodę w 6.Konkursie na Małą Formę Graficzną dla studentów 
łódzkiej ASP w Galerii Amcor Rentsch, a w 2013 Nagrodę Międzynaro-
dowego Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino w XXX Konkursie 
im. Władysława Strzemińskiego Sztuki Piękne. Udział w Sympozjum 
graficznym w Urbino we Włoszech w 2012, Staż graficzny w Kaus, 

Urbino, Włochy 2013, oraz warsztaty graficzne Komplementarność 
Technik Graficznych w druku artystycznym, prowadzonym przez 
prof. J. Kobayaschi w 2013 roku. Wystawa indywidualna w Galerii 
Bałuckiej w 2014. Wystawa Najlepszych Dyplomów 2013 roku w Cen-
tralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Udział w innych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, m.in.: Urbino 
z Wiszącego Ogrodu 2, Galeria Baucka; Hommage a Strzemiński, 
2013; The Rape of Europe, Lisbona 2013; Rhinos are coming, Brazil, 
Poland, South Africa 2014; Zgierz Tkacz, Dom Kultury w Łęczycy.

Joanna Aninowska63 
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Amazonki 2015

akryl, płótno, 115 × 65 cm, sygn. l.d.: Pelipas

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

piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal 
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; Wystawa 
Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa 
ściana, Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kosty-
urinsky zaułek, Charkow: Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury, 
Przyjaciele w kontakcie.

Olga Pelipas64
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Koguty dwa 2016

akryl, olej, płótno, 50 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie: Domański

Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP 
w Łodzi w 1994 r. w pracowni 
grafiki warsztatowej (aneks ma-
larstwo).

Witold 
Domański65 

Proces 2016

technika mieszana, płótno, tryptyk, 3 × 30 × 30 cm, sygn. i dat. na odwrocie

Ur. w 1989 r. Ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, Wydział Sztuki. Dyplom obroniła z wyróżnieniem w pracowni 
prof. AJD, dr hab. Włodzimierza Kuleja oraz ad. Dariusza Słoty. Zajmu-
je się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Ważniejsze wystawy: 

The Bru Sale, Bruksela– wystawa przedaucyjna; Dyplomy 2014, Regio-
nalny Ośrodek Kultury, Częstochowa; Przegląd Współczesnej Litografii 
Polskiej, Biuro Wystaw Artystycznych: Kielce, Rzeszów, Sieradz

Amelia Augustyn66 
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Żubr model Zombie 2016

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona, 22,5 × 17,5 × 14,5 cm, sygn. od spodu logiem autora, numeracja 122/2016

Ur. w 1979 r. Po ukończeniu działu Meblarstwo Artystyczne w PLSP 
w Tarnowie, dostał się na wydział rzeźby krakowskiej ASP, którą 
ukończył w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej 
Grupie Artystycznej Jacka Kucaby „Ruchome Święto”. W trakcie stu-
diów brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na 
zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg w projektach 
malarskich „Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po 
ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów 
z cyklu www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. W roku 
2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa w którym 
wykonał wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, 

reklamy, muzeum Trasy Turystycznej Kopalni Soli w Wieliczce, Mu-
zeum Miasta Krakowa pod płytą Rynku Głównego, Bazyliki Św. Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem 
Blajerskim). Od roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice 
odlewanej, które tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz 
z drugim inwestorem powołał do życia projekt Dydodecor, który ma 
na celu promować markę oraz artystów zaproszonych do jej budowy. 
Jest autorem projektu figur do wielkopomnikowego założenia archi-
tektonicznego dla Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczo-
ści inspiruje się liniami przecięć mitologii i sztuki, tradycją mistrzów 
i wizytą w hipermarkecie.

Mariusz Dydo67
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Warcaby z Mondrianem 2016

relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm, sygn. 
na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (ma-
larstwo, informel, fotografia) Prace w zbiorach Mu-
zeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych. 
Od początku lat 70-tych związany ze sztuką i śro-
dowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomy-
słodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji 
Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi 
Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce 
w stanie wojennym niezależnej, samofinansującej 
się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 
20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaści-
ciel podziemnego wydawnictwa Zakaz Zawracania 
1985–1986, w którym ukazały się m.in. dwie książki 
Czyszczenie Dywanów, książka Razem czy Osobno, pły-
ta gramofonowa – Bądź honorowym dawcą krwi, oraz 
kilka numerów gazetek Mersapon. Inicjator Instytutu 
Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzi-
bą w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane 
zbiory i dokumentacja Galerii Czyszczenie Dywanów. 
Prace wróciły do Polski i następnie zostały przekazane 
Muzeum Sztuki w Łodzi, w 2011 r. zostały zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosła-
wa Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która 
odbyła się w ramach Festiwalu Sztuka i Dokumenta-
cja. Kuratorzy: Aleksandra Jach, Maciej Cholewiński. 
W 2011 r. odbyła się również wystawa „Dywaniarze 
chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa Galerii 
Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka 
„Sen o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser 
(Galeria Klimy Bocheńskiej) projekt wystawy: Galeria 
622 upadki Kurator: Andrzej Pałys.

Słowa otwarte II 2014

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

Ur. w 1986 r. w Warszawie. Absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie oraz studiów pody-
plomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk; studiowała również w Accademia 
di Belle Arti w Wenecji. Doktorantka w Instytucie 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Zajmuje się malarstwem, sztuką w prze-
strzeni publicznej, tworzy obiekty przestrzenne. Ku-
ratorka wystaw, producentka spektakli teatralnych, 
projektantka przestrzeni ekspozycyjnych, anima-
torka kultury, autorka opracowań teoretycznych 
o opiece konserwatorsko – kuratoryjnej sztuki 
współczesnej. Brała udział w wystawach w kraju 
i zagranicą, współpracowała m.in. z Teatrem Polo-
nia, Akademią Sztuk Pięknych w Wenecji, Galerią 
Krytyków Pokaz, Galerią STUDIO, Galerią Bardzo 
Biała, Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, 
Galerią Promocji Młodych BOK Rondo, Muzeum 
Lniarstwa, Galerią Kuratorium. Stypendystka Fun-
duszu Popierania Twórczości ZAiKS. Jej geometrycz-
ne obrazy są pełne związków z rzeczywistością, to 
wizualizacje pewnych pojęć, rejestracje powidoków 
osobistej przestrzeni. Uwidaczniają konflikt, nie-
pokój, niepewność, próbę zamknięcia w sztywne 
ramy obrazu czegoś, co wymyka się definicjom.

Radosław Sowiak68

Natalia 
Andrzejewska69 



47

W godziny zachodu 2016

linoryt, papier, 60,5 × 60 cm, sygn. p.d.

Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie w rodzinie 
artysty. W l. 2002–2008 studia na Wydziale Gra-
fiki Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki 
w Charkowie. Od 2012 r. członek Narodowego 
Związku Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Rosji, Szwajcarii, Australii, 
Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Wystawy indywidu-
alne: 2010 – Miejska Galeria Sztuki, Kremenczug, 
Ukraina; 2011 – Sala Wystawowa Związku Artystów 
Fotografików, Zaporoże, Ukraina; 2014 – „Estampe”, 
Dom Norymbergi, Charków, Ukraina. Wybrane wy-
stawy zbiorowe: 2006 – Triennale „Grafika – 2006”. 
Kijów, Ukraina; Biennale Akwareli Krymu, Simferopol; 
2006, 2007, 2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa 
Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaques, Bar-
celona, Hiszpania; 2009 i 2013 – II Międzynarodowe 
Biennale Grafiki, Guanlan, Shenzhen, Chiny; 2010, 
2011, 2012, 2014 – I Międzynarodowe Biennale 
Akwareli, Belgrad, Serbia; 2011 – XIV Międzynaro-
dowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 
2013 – IV Międzynarodowe Biennale Akwareli „Woda 
+ farba”, Połock, Białoruś.

W lesie 2016

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.

Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu 
Dolnym, które ukończył z wyróżnieniem. 
Studia magisterskie na Wydziale Malar-
stwa krakowskiej ASP. W 2009 r. otrzymał 
dożywotnio pracownię twórczą w Krako-
wie. Laureat konkursu na plakat filmowy 
Pokochać Kino (2005). W 2012 r. zdobył 
I miejsce w nadsańskim plenerze malar-
skim. W 2014 r. otrzymał wyróżnienie 
Kwartalnika Artysta i Sztuka na Triennale 
Animalis. Uczestnik wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą. Ma-
luje obrazy utrzymane w różnorodnej sty-
listyce, inspirując się poszczególnymi epo-
kami w sztuce. Najchętniej uprawia ma-
larstwo pejzażowe w technice olejnej, ale 
także pastisze i kopie obrazów dawnych 
mistrzów. Zajmuje się konserwacją ma-
larstwa sztalugowego i ściennego. Autor 
multimedialnego projektu artystycznego 
SOCIAL ART. Współpracuje z galerią Ether 
w Warszawie. W l. 2011–2014 r. uczest-
niczył w pracach konserwatorskich wielu 
obiektów, m.in. w Kolegiatcie w Łasku, 
Bazylice Dominikanów w Lublinie, Belwe-
derze, płockiej Małachowiance (nagroda 
najlepszej pracy konserwatorskiej 2014 r.).

Artem Smorodin70 

Jakub 
Podlodowski71 
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Martwa natura 
z rybami 2015

akryl, płótno, 30 × 40 cm, sygn. p.d. oraz na 
odwrocie

W latach 2000–2006 uczęszczała do Pań-
stwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Często-
chowie – specjalizacja jubilerstwo. Studiowała 
w Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie w latach 2006–2011, gdzie obroniła dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
prof. Wernera Lubosa (2011). Zajmuje się ma-
larstwem oraz projektowaniem graficznym. 
Prace artystki znajdują się w zbiorach prywat-
nych i muzealnych, w kraju i za granicą. Brała 
udział w wystawach zbiorowych: 14. Festiwal 
Sztuki Wysokiej 2013 – „To, co Cię napędza...” 
Galeria Sztuki Użytkowej Stalowe Anioły, By-
tom (2013), 1st International Art. Symposium 
– Kolto (Colta), Rumunia (2011), Wystawa 
poplenerowa Hadle Szklarskie 2009 – „Zaczyn 
sztuki”, Galeria Wyższej Szkoły Informatyki i Za-
rządzania, Rzeszów (2009–10), Wystawa pody-
plomowa, Gaude Mater, Częstochowa (2006).

Sonia 
Wojtysek72 

Fala 2014

akryl, płótno, 73 × 116 cm, sygn. na odwrocie

Ukończyła PLSP w Bielsku-Białej i studia artystyczno-pedagogiczne na 
UŚ w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, witrażem oraz edukacją 
artystyczną. Jest kierownikiem Magazynu Sztuk w Warszawie i instruk-
torką młodzieżowej grupy „Forma i wyobraźnia”. Wybrane wystawy: 

2013 – wystawa malarstwa – GCK Mrozy, Mrozy; 2011 – wystawa 
malarstwa, Hotel Hilton, Budapeszt; 2008 – wystawa malarstwa, 
Northrup King Building, Minneapolis (USA).

Joanna Sułek-Malinowska73 
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Taller de 
Proyectos 2013

akryl, deska, 37 × 52 cm, 
sygn. p.d. oraz certyfikat 
na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Płocku. 
W roku 2006 ukończył 
LP im. M. Rościszewskiej 
w Płocku. W latach 2009–
2012 pracował nad serią 
obrazów „Havana”. Głów-
ne inspiracje to architektura 
kolonialna, renesansowa, 
klimat starych historycznych 
miast, małych miasteczek. 
Tematami prac jest prze-
strzeń miejska i architektura 
oraz sceny rodzajowe z róż-
nych stron świata.

Michał 
Janicki74 

Rua em sol 2016

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. l. d.: monogramem autorskim oraz na odwrocie pieczęć autorska

Absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. W 2000 r. 
uzyskał dyplom z wyróżnieniem dziekańskim z malarstwa pod kie-
runkiem W. Wróblewskiego. W l. 1997–2005 pracował jako plastyk 
w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. 
związany z Trójmiastem. Uczestnik wystaw indywidualnych: Galeria 

31; Lublin, Karczma Złoty Osioł, Lublin oraz zbiorowych: „Autograf 
2001”, Teatr Osterwy, Muzeum Lubelskie; „Polsk Konst”, Malmö. Prace 
artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Szkocji i Niemczech.

Andrzej Tuźnik75
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Pałac Stocleta 2016

technika mieszana, płótno, 
70 × 50 cm, sygn. p.d.: APawlikowska 
oraz na odwrocie

Ur. 1988 roku w Warszawie. Absolwentka 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego, ukończonego z wyróżnieniem. 
Obecnie studentka IV roku grafiki na war-
szawskiej ASP. Stypendystka Accademia di 
Belle Arti di Bologna w 2015 roku. Autorka 
artykułów poświęconych twórczości Jana 
Bulasa, uczniowi Stanisława Wyspiańskie-
go. Interesuje się sztuką polską końca XIX 
wieku, a w swojej działalności zajmuje się 
przede wszystkim malarstwem.

Bez tytułu 2016

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie: 
M. Mieszkowicz |2016

Ur. w 1989 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego – Sztuki Wizualne. Dyplom 
z wyróżnieniem w 2015 roku w pracowni malarstwa 
prof. Stanisława Białogłowicza. Podczas studiów czło-
nek Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego „Ra-
zem”. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych: „Po-
między”, Wypożyczalnia Muzyczna WiMBP – Rzeszów 
(2015); „Nieobecność”, Pub – Galeria „Stara Drukarnia” 
– Rzeszów (2013–14); „W drodze”, Galeria pod ratuszem 
– Rzeszów (2013); „Malarstwo i rysunek”, Samorządo-
wy Ośrodek Kultury i Sportu – Chorzelów (2005) oraz 
brał udział w kilkudziesięciu zbiorowych. Laureat nagród 
i wyróżnień m.in.: I nagroda w kategoriach: malarstwo, 
rysunek – I Konkurs Miniatury Plastycznej „W krainie in-
dustrii” (2012), Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu – II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM 
UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH „Szymbark 
2013” (2013). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz 
metaloplastyką.

Aleksandra 
Pawlikowska76

Michał 
Mieszkowicz77 
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Śródziemnomorskie klimaty 2016

akryl, płótno, 59,5 × 84 cm, sygn. p. d.: D. Piekut 2016 oraz opisany na odwrocie

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

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

Dariusz Piekut78



52

Imagine 2016

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

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

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

Renata Magda79 
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Wiadomość 2016

akryl, płótno, 100 × 80 cm, 
sygn. p.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1983 r. w Częstochowie. 
Ukończył tam studia na Akade-
mii Jana Długosza, otrzymując 
w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni malarstwa prof. W. 
Lubosa (2007). Członek ZPAP 
Okręgu Częstochowskiego. W la-
tach 2008, 2011 i 2012 został 
stypendystą Prezydenta Miasta 
w dziedzinie plastyki. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i projek-
towaniem graficznym.

Tomek 
Wojtysek80 

Błękitne 
śniadanie 2016

olej, akryl, płótno, 46,5 × 55 
cm, sygn. p.d.: White 2016

Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. 
Studiowała na Wydziale Malar-
stwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP 
we Wrocławiu. Dyplom obroniła 
z wyróżnieniem. Tworzy abstrak-
cyjne kompozycje inspirowane na-
turą, muzyką, pejzażem. Maluje 
także martwe natury i portrety. 
Posługuje się różnymi technikami, 
m.in. akwarelą i mozaiką szklaną. 
W swojej twórczości wykorzystuje 
doświadczenia dotyczące materii 
oraz struktury obrazu. Kolor, ma-
teria, kompozycja to podstawowe 
zagadnienia, którymi się zajmuje.

Inez White81 
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Lea Avenue 2015

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

Ur. w 1987 r. Absolwentka Wydziału 
Artystycznego UMCS w Lublinie, który 
ukończyła w 2011 r. Po studiach wyje-
chała do Brazylii, gdzie spędziła czas na 
poszukiwaniu malarskich i życiowych 
inspiracji. Po powrocie do Polski, stwo-
rzyła cykl obrazów prezentujących indyj-
skie życie uliczne. Prace zaprezentowała 
na wystawie indywidualnej „Indie-za 
kulisami” w Forty Kleparz w Krakowie 
(2013). Wyróżniona nagrodą dziekańską 
za obraz „Kashmir Strajk”, będący, jak 
większość prac artystki, malarskim od-
niesieniem do rzeczywistości przepełnio-
nej okrucieństwem, strachem i bólem. 
Artystka o niespotykanej wrażliwości 
emocjonalnej i zdumiewającej techni-
ce. Obrazy artystki stanowią reakcję na 
tragiczne wydarzenia, które stale mają 
miejsce w świecie.

Monika 
Parobczak82

Bez tytułu 2016

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

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, gdzie 
w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa ściennego u prof. A. M. Łu-
bowskiego i malarstwa sztalugowego u prof. W. Sadley’a. Uprawia 
malarstwo i malarstwo na jedwabiu, zajmuje się projektowaniem 
graficznym. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za 

granicą m.in.: w Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Środo-
wiska Wybrzeża Gdańskiego, w CSW „Elektrownia” w Radomiu. Jest 
członkiem ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Zdobył 
trzecią nagrodę w konkursie międzynarodowym organizowanym 
przez www. artperiscope.com.

Maciej Zabawa83 
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Nieznanego poznawanie 2016

technika mieszana, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: M.Rybka ‚16 oraz opisany na odwrocie: M.Rybka -2016- „Nieznanego poznawanie”

Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum 
Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż 
poszukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, 

m. in.: „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011); 
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).

Mateusz Rybka84
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Nocte ambulare 2016

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

Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysu-
nek. Brał udział w 39 wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie, 
Toruniu, Koszalinie, Słupsku, Bydgoszczy, Włocławku, Ciechocinku, 
Paryżu, Detroit, Chicago, a także w około 90 wystawach zbiorowych 
w Polsce i za granicą (Dania, Czechy, Niemcy, Włochy, Holandia, 

Serbia, Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 50 konkursów 
o charakterze ogólnopolskim, regionalnym, jak również międzyna-
rodowym. Na swoim koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia, a jego 
prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w instytucjach pań-
stwowych i muzealnych.

Andrzej Fronczak85 
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Bazylika Mariacka 
w Gdańsku 2016

olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. p.d.

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Obecnie współpracuje ze studiem Break-
Thru Films, przy produkcji pełnometrażo-
wej animacji malarskiej „Loving Vincent”, 
opartej na twórczości Vincenta van Go-
gha. W latach 2012 – 2015 pracował jako 
malarz w Teatrze Wielkim – Operze Na-
rodowej w Warszawie, gdzie brał udział 
w realizacji elementów scenografii do 
wielu spektakli operowych i baletowych.

Bartosz 
Armusiewicz86 

Rondo ONZ 2015

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.: 
Gniazdowski |2015 oraz na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Warszawie. Jest inicja-
torem i współtwórcą nieformalnej grupy 
malarskiej, działającej w l. 2010–2012 
pod nazwą Tymczasowa Robocza Grupa 
Akwarelowa.

Karol 
Gniazdowski

87 
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Spacery Bozinek 2016

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

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

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

Tomasz Tajak88 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

500 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

Powyżej 20 000 2 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.
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ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
60 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

Warszawa, 23 czerwca 2016 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosi-
my czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: mlodasztuka@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:  
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

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



Andrzejewska Natalia  ----------------  69

Aninowska Joanna  --------------------  63

Armusiewicz Bartosz  ------------------  86

Augustyn Amelia  -----------------------  66

Betlej Piotr  -------------------------------  45

Białowąs Daniel  ------------------------  46

Błach Marcin  ----------------------------  37

Brudkowska Milena  -------------------  52

Campio  -----------------------------------  35

Chodkowski Tomasz  -------------------- 5

Chrobak Urszula  ------------------------  53

Chwedoruk Jan -------------------------  54

Cichoń Anna  ----------------------------  50

Cieśla Maciej  ----------------------------  51

Cosma Damian  --------------------------  39

Czechowski Mikołaj  -------------------  31

Danielak Maria  -------------------------  49

Domalewska Maria  --------------------  30

Domański Witold  ----------------------  65

Dydo Mariusz ----------------------------  67

Fict Diana  ---------------------------------  34

Fox Karolina  -------------------------------- 2

Fronczak Andrzej  -----------------------  85

Gabryś Iwona  ---------------------------  13

Gniazdowski Karol  --------------------  87

Grzyb Sabina Maria  --------------------  16

Jakóbczak Kamil  ------------------------  38

Janicki Michał  ---------------------------  74

Jarzymowska Anna  --------------------- 9

Kamiński Grzegorz  ---------------------  33

Kamiński Łukasz  ------------------------  36

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

Karasińska Natalia  ----------------------- 8

Karwowska Magdalena  --------------  22

Kołakowska Anna  ---------------------  42

Kopczyński Piotr Ignacy ---------------  60

Korman Aleksander  --------------------  59

Korzeniowska Angelika  --------------  40

Kosin Juliusz  -----------------------------  12

Kubicka Alicja  ---------------------------  19

Kurczyńska Marta  ------------------------ 6

Ledóchowski Franciszek  --------------  24

Magda Renata  --------------------------  79

Majewski Piotr  ---------------------------- 4

Maliborski Mateusz  -------------------  48

Malinowski Jacek  ------------------------ 7

Mężyński Arkadiusz  --------------------  47

Mieszkowicz Michał  -------------------  77

Milaniuk-Mitruk Angelika  -----------  15

Misztal Joanna  --------------------------  14

Nagórska Agnieszka  -------------------  11

Nowak-Majewska Beata  -------------  10

Nowiński Mirosław  --------------------  32

Orońska Katarzyna  ----------------------- 3

Pachecki Piotr  ---------------------------  44

Parobczak Monika  ---------------------  82

Pawlikowska Aleksandra  -------------  76

Pelipas Olga  -----------------------------  64

Perczak Sylwia  --------------------------  57

Piekut Dariusz  ---------------------------  78

Podlodowski Jakub  --------------------  71

Porada Paweł  ------------------------------ 1

Porczyńska Barbara  --------------------  58

Posiecz-Polkowska Justyna  ----------  55

Półkośnik Joanna -----------------------  17

Rybka Mateusz  --------------------------  84

Sipurzyńska Natalia  -------------------  23

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

Smolik Dominik  -------------------------  26

Smorodin Artem  -----------------------  70

Sowiak Radosław  -----------------------  68

Stompór Mikołaj  -----------------------  28

Sułek-Malinowska Joanna  ----------  73

Synak Monika  ---------------------------  62

Szymerkowski Łukasz -----------------  18

Tajak Tomasz  -----------------------------  88

TATAI  --------------------------------------  27

Tomalak Stanisław  ---------------------  25

Tuźnik Andrzej  --------------------------  75

Tycz Viola  ---------------------------------  41

White Inez  -------------------------------  81

Wierzbicki Maciej  ----------------------  21

Wojtysek Sonia  -------------------------  72

Wojtysek Tomek  ------------------------  80

Wroński Andrzej  ------------------------  61

Zabawa Maciej  --------------------------  83

Zdzichowska Sylwia  -------------------  29

Ziółkowski Marcin  ---------------------  43

INDEKS ARTYSTÓW

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Ewa Kozak, Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU: Ewa Kozak, Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jędrzej Łoś, Activa Studio  DRUK: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
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AUKCJA VARIA (12)

Zegar karetowy Jaeger-LeCoultre, l. 30. XX w., 
szkło, mosiądz złocony; wym. 20 x 12 cm



IS
BN

 9
78

-8
3-

94
50

50
-3

-5

cena: 10 zł

Barbara Porczyńska
Anastasija   2016

POZ. 58

Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.pl
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