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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z katalogiem 4 Au-
kcji Sztuki XXI wieku. Jak zawsze dokonaliśmy selekcji wśród 
najciekawszych artystów i artystek obecnie tworzących. Ze 
względu na Państwa różne oczekiwania estetyczne nasza 
oferta jest niezwykle zróżnicowana i jesteśmy przekonani, że 
odnajdziecie w niej Państwo coś dla siebie.

Katalog otwiera wielkoformatowy obraz Zofii Błażko (poz. 1), 
która po długiej przerwie aukcyjnej spowodowanej wyjazdami 
stypendialnymi i wystawami, powraca na naszą aukcję z bar-
dzo ciekawym, melancholijnym obrazem „Cisza”. W ostatnich 
latach, to właśnie do Błażko należały rekordowe wyniki na ryn-
ku sztuki najnowszej w Polsce i dlatego jest to pozycja, którą 
zdecydowanie warto polecić.  Chcielibyśmy również zwrócić 
Państwa uwagę na inny wspaniały obraz z oferty aukcyjnej. 
Autorką tej pracy jest Aleksandra Hońko (poz. 7), absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artystka ta od kilku 
lat konsekwentnie maluje i rozwija cykl prac „Basen”. Jest to 
malarstwo skupione na formie, wysmakowane kolorystycznie. 
Na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie abstrakcyjnych 
kompozycji, lecz przy dłuższym oglądzie ujawnia zdeformo-
wane sylwetki ludzi, zanurzonych pod wodą. Przy okazji Au-
kcji Sztuki XXI wieku staramy się pokazać szerzej twórczość 
artystów, rzadko (lub w ogóle) pojawiających się na aukcjach, 
lecz reprezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny. Jed-
nym z takich artystów jest Andrzej Żygadło, który ukończył 
Akademię Sztuki Pięknych w Krakowie. Jego kolaż „Implant-
ka” (poz. 26) to przykład niezwykle interesującej sztuki kry-
tycznej, zwracającej uwagę na problem „ekshibicjonizmu sek-
sualnego” gwiazd współczesnej popkultury. Nie jest to praca 
łatwa, lecz z pewnością bardzo oryginalna i zasługująca na 
duże wyróżnienie. Dla miłośników najnowszej polskiej sztuki 
z pewnością dużym rarytasem będzie praca bardzo rozpo-
znawalnej grupy anonimowych artystów The Krasnals. Twór-
cy ci, często posługując się czarnym humorem, zajmują się 
kontestowaniem działalności wielu uznanych i popularnych 
artystów współczesnych oraz komentowaniem sytuacji spo-
łeczno-politycznej w Polsce i na świecie. Warto podkreślić, 
że „Super Sasnal” (poz. 47) to obraz, który wystawiony był 
na głośnej i szeroko komentowanej wystawie „Czułem skur-
cze Twojego przełyku”, która odbyła się na przełomie lutego 
i marca br. w Galerii Miejskiej we Wrocławiu.

Zdajemy sobie sprawę, że w tak krótkim wstępie nie mamy 
możliwości przybliżenia Państwu sylwetek wszystkich artystów 
z naszej oferty. Dlatego też gorąco zachęcamy do przestudio-
wania całego katalogu, w którym zawarliśmy wiele interesują-
cych informacji na temat oferowanych prac oraz ich autorów. 
Pozostaje nam tylko zaprosić Państwa do udziału w aukcji 
i spędzenia letniego weekendu w Sopocie. Życzymy Państwu 
samych owocnych licytacji!

Dilan Abdulla  
Katarzyna Dąbrowska  

i Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern



01 Zofia Błażko 
(ur. 1986)

Cisza  2016

olej, płótno, 175 × 80 cm, sygn. p.d.: zB

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – studiów ma-
gisterskich kierunku Malarstwo oraz studiów pierwszego stopnia 
kierunku Fotografia. Prace dyplomowe na obu kierunkach obroniła 
w 2010 roku. Ukończyła także studia podyplowowe na kierunku Art 
therapy na Akademii Medycznej w Gdańsku.W 2012 roku rozpoczęła 
podróż artystyczną po świecie. Okres 2012–2014 spędziła w Paryżu, 
uczestnicząc w programach stypendialnych w Jour et Nuit Culture 
oraz Rivoli 59, – centrach kultury tworzących świat bohemy Paryża 
XXI wieku. W 2013 roku pobierała lekcje u profesora Paryskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych – Jacqua Yankiela Kikoine (wykładowcy Akademii 
Sztuk Pięknych w Paryżu oraz przyjaciela S. Beauvoire i J.P. Sartra). 
W 2015 roku przebywała na rezydencjach artystycznych w Village 
des Arts w Dakarze (Senegal) oraz w Shangyuan Art Museum w Pe-
kinie (Chiny). Prace młodej malarki były prezentowane na licznych 
wystawach indywidualnych organizowanych nie tylko na terenie 
Europy, ale również w Afryce i Azji. Mimo młodego wieku, na swo-
im koncie ma już osiem wystaw indywidualnych (m. in. wystawę 
malarstwa w Galerii Teatru im. St. I. Witkiewicza (Zakopane 2016), 
Jour et Nuit Culture (Paryż 2012) i w Sopockim Domu Aukcyjnym 
(Warszawa 2011) oraz udział w osiemnastu wystawach zbiorowych 
(m.in. w Shangyuan Art Museum (Pekin 2015) oraz w Musée Théo-
dore Monod D’art Africain (Dakar 2013).

Zofia Błażko to jedna z naj-
ciekawszych polskich malarek 
młodego pokolenia.  Precyzyj-
na kreska oraz zachwycająca 
lekkość kontrastu nie pozwa-
lają oderwać wzroku od jej 
portretów nawiązujących do 
barwnego stylu Art Deco.

Fragment tekstu do wystawy „Zofia Błażko. Malarstwo”,  
Galeria Teatru Witkacego, Zakopane
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02 Krzysztof Rapsa 
(ur. 1959)

Bez tytułu  2014

akryl, karton, 39 × 29 cm (w oprawie 60 × 50 cm), sygn. 
p.d.: 'Rapsa'

Mieszka i tworzy w Koszalinie. Artystyczna przygoda z kolorem 
prowadzi go przez szereg wystaw w kraju i za granicą. W Seulu 
został okrzyknięty „poetą koloru”, a najbardziej znaczące czasopi-
sma i magazyny o sztuce zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje 
zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa Rapsy 
w Galerii Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu spowodo-
wały, że stał się on najbardziej znanym współcześnie tworzącym 
polskim malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień 
m.in. nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Eu-
ropejskim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; nagrodę Era -Art 
na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej 
w Gdyni; nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina „Artysta Roku”; Gran 
Prix Publiczności, EXPO MILANO 2015 Galeria Hernandez, Mediolan. 
Twórczość Krzysztofa Rapsy została zaprezentowana w Teatrze Na-
rodowym w Restauracji Sun & Moon podczas Global Cross Culture 
Exchange 2015 Poland – Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego arty-
styczna podroż po galeriach świata. W 2014 roku swoją twórczość 
prezentował w Galerii Samsunga i Galerii Foret w Seulu; w Muzeum 
w Dageu i Muzeum Mosan; w Qatar Fine Arts Society w Doha (Ka-
tar). Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery 
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania wierszy 
i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rapsodia”. To 
projekt łączący malarstwo, poezję i muzykę, gdzie poeci z rożnych 
krajów świata inspirowani obrazami polskiego abstrakcjonisty na-
pisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Polski muzykę do poezji 
inspirowanej obrazami polskiego malarza. Zagraniczna premiera al-
bumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 30 kwietnia 2015r. w Mediolanie 
podczas indywidualnej wystawy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO 
MILANO 2015 w Galerii Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana 
została w filmie „Na szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patro-
natem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obrazy Krzysztofa Rapsy 
użyte zostały przy realizacji produkcji filmowym i telewizyjnych, m.in. 
przez telewizję koreańską TV KBS czy przez liczne wydawnictwa. Jest 
autorem okładek wydawnictw literackich. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzeów, galerii sztuki współczesnej i kolekcji prywatnych 
w kraju i zagranicą.

Abstrakcja pozwala mi zwiedzać świat mojej wy-
obraźni, mój wyimaginowany świat form i ko-
lorów. Lubię go malować, tworząc kameralną 
relację między mną  a obrazem. Jednak dopiero 
wtedy, gdy docierają do mnie zadziwiające emo-
cje i interpretacje widzów, czuję się artystą, a wi-
dzowie stają się współtwórcami  mojej sztuki. 

Krzysztof Rapsa

Realistycznie ukazuje metaforę, która sięga da-
leko poza odzwierciedlanie wizerunku. Potęgą 
i urokiem Krzysztofa Rapsy jest przeciwstawianie 
splotów języka dynamiki i liryzmu w postaci naj-
wyższej jakości estetyki kolorów. Dlatego znaj-
duje się on w gronie wielkich artystów świata. 

Ryu Seok Woo, krytyk i redaktor naczelny  
„The Art Magazine Misoolsidae”, Seul 

Krzysztof Rapsa jak w wierszu Zbigniewa Her-
berta „lekkim krokiem przechodzi od plamy do 
plamy”, zamyka swój świat w wielobarwiu, ale 
i wielokolorowości. A sam artysta jest kolejną 
gorąca bestią w sztuce, której żywiołem jest 
kolor. 

Justyna Hofman-Wiśniewska,  
krytyk sztuki, Warszawa 
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03 Magdalena Pela 
(ur. 1989)

Bez tytułu z cyklu „Plaża”  2016

akryl, płótno, 89 × 130 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku (dyplom w 2015 roku w pracowni profesora J. Ostrogórskiego). 
Ukończyła również kulturoznawstwo na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego (2011). Zajmuje się malarstwem, sztuką 
włókna oraz malarstwem ściennym. Wraz z Gdańską Szkołą Muralu, 
Pracownią Malarstwa Ściennego i Witrażu ASP w Gdańsku oraz w ra-
mach asystentury na Międzynarodowym Festiwalu Monumental Art 
namalowała kilkanaście murali (m.in. w Gdańsku, Rumunii, Wiźnie, 
Zakopanem, Mołdawii). W przestrzeni publicznej realizuje również 
swój autorski projekt będący kontynuacją dyplomowego cyklu prac 
„All-over. Struktura tłumu”. W 2014 roku otrzymała Stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka VII Ogólnopolskiej 
Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2015. 
Finalistka V Ogólnopolskiego Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża krew” 
w 2015 r. organizowanego przez Galerię Socato we Wrocławiu. 
Finalistka konkursu „Granice Malarstwa / z cyklu Granice Sztuki” 
w 2014 r. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbio-
rowych m.in.: 2016 – Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź; 2015 – „VII Ogól-
nopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 
2015”, Wielka Zbrojownia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Gdańsk; 2015 – V Ogólnopolski Przegląd Młodej Sztuki „Świeża 
Krew” 2015, Galeria Socato, Wrocław; 2015 – „All – over. Strukura 
tłumu”, Gdańska Galeria Miejska 2, Gdańsk; 2015 – „Wszystko/na/
nic”, Europejska Noc Muzeów, ASP w Gdańsku, Gdańsk; 2015 – „Site 
Specific”, Blokfit, Gdańsk; 2014 – „Monochromatyzm, Kowalew-
ska, Pela, Majewska”, Stacja Orunia – Gdański Archipelag Kultury, 
Gdańsk; 2014 – „Granice Malarstwa” III Niezależna Wystawa z cyklu 
Granice Sztuki, Galeria STYK, Warszawa; 2014 – „PELA/WARWAS 
– malarstwo”, SFINKS700, Sopot; 2014 – „Street Delivery, Train 
Delivery”, wystawa Gdańskiej Szkoły Muralu, Bukareszt, Rumunia; 
2014 – „Eksperyment”, międzynarodowa wystawa tkaniny artystycz-
nej, Slippery Rock University, Pensylwania, USA; 2014 – „Kontrasty”, 
Galeria Refektarz, międzynarodowa wystawa tkaniny artystycznej, 
Kartuzy; 2014 – „Noc”, Europejska Noc Muzeów 2014, Aula Wielkiej 
Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk; 2013 – 
„Mural nas otacza”, wystawa Gdańskiej Szkoły Muralu, ETC, Gdańsk; 
2012 – wystawa Gdańskiej Szkoły Muralu i pracowni malarstwa 
ściennego i witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław. 

Interesuje mnie funkcjonująca w historii sztuki od czasów naro-
dzin nurtu action painting, malarska zasada all-over. Pozbawiona 
„wymaganego” ładu, harmonii, punktu centralnego, podziału 
na plan pierwszy i drugi pozwala na poszerzenie wypowiedzi 
autora – granice płócien zatarły się a pojedyncze obrazy są tyl-
ko częścią większej, niezamkniętej całości. W cyklu kilkunastu 
obrazów badam strukturę tłumu – nawarstwiam figury ludzi/
znaków. Moim celem nie jest namalowanie konkretnej sylwet-
ki ludzkiej lecz wtłoczenie jej w opresyjny tłum społeczeństwa 
nadmiaru. Maluję masą, a nie pojedynczym znakiem. Figury 
multiplikuję, odbijam, rysuję w nieskończoność. Ważne jest dla 
mnie poczucie mantrycznego działania. 

Magdalena Pela, komentarz do wystawy „All over – struktura tłumu”
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04 Agnieszka Korybut-Daszkiewicz 
(ur. 1982)

Spięty  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'AKD'

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2009 roku 
obroniła dyplom w pracowni grafiki wydawniczej prof. L. Majewskie-
go, za który otrzymała wyróżnienie rektorskie. Ma w swoim dorobku 
obrazy olejne, grafiki oraz plakaty filmowe. Źródłem inspiracji są dla 
niej kultura popularna i życie codzienne. Centrum jej zainteresowania 
stanowi człowiek. W swoich pracach poddaje reinterpretacji zdjęcia 
z Internetu, kadry filmowe, fotografie z prasy. Odwołuje się także 
do osobistych doświadczeń. Wybrane wystawy i nagrody: 2014 
– Nominacja w kategorii „Plakat” do 7. edycji Nagród Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej (za plakat do filmu „Miłość” Sławomi-
ra Fabickiego); 2014 – Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska 
BWA, Bydgoszcz; 2013 – Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska 
BWA, Bydgoszcz; 2008 – Wystawa zbiorowa plakatu, Centrum Ło-
wicka, Warszawa; 2007 – Wystawa zbiorowa plakatu, Centre du 
Graphisme, Echirolles, Francja; 2007 – wystawa zbiorowa rysunku, 
Galeria Aspekt, Warszawa.

Centrum zainteresowania Agnieszki Korybut-Daszkiewicz sta-
nowi człowiek. Inspirują ją zarówno osobiste doświadczenia, 
bezpośrednie otoczenie jak i przypadkowe osoby i sytuacje. 
Często poddaje też reinterpretacji zdjęcia z Internetu, kadry fil-
mowe czy też fotografie z prasy. Wszystkie te fragmentaryczne 
wypowiedzi składają się na autorską opowieść o otaczającej ją 
rzeczywistości.
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05 Bartłomiej Koter 
(ur. 1984)

Rainwalk  2016  

olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d. Bartłomiej Koter oraz 
na odwrocie: bartłomiej koter, 'RAINWALK', 2016

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

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

Bartłomiej Koter
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06 Łukasz Jacek 
(ur. 1978)

Miasto 3  2015

olej, płótno, 90 × 145 cm, sygn. l.d.: 'Łukasz Jacek 
2015 r.'

W 1998 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie (dyplomy z fotografii oraz z projektowania przestrzennego). 
W 2010 roku obronił dyplom licencjacki z malarstwa, na Krakowskiej 
Akademii, w pracowni profesora Stanisława Wiśniewskiego (nama-
lował wówczas cykl niemal abstrakcyjnych obrazów, zatytułowany 
„Pejzaż”). W 2012 roku obronił dyplom magisterski z malarstwa 
sztalugowego, na tej samej uczelni, w pracowni prof. Teresy Kot-
kowskiej-Rzepeckiej. Dyplom stanowił cykl obrazów abstrakcyjnych, 
pod wspólnym tytułem „Materia Ducha”. Aneks wykonał w pracowni 
malarstwa ściennego profesora Romana Łaciaka. Brał udział w róż-
nych wystawach, między innymi w Teatrze Stu, w klubie „Kazimierz”, 
w pubie „Wręga”, w galerii „M.” klubu „Kuźnia” oraz w galerii „Za-
jazd” Dworku Białoprądnickiego. Uczestniczył też w „Sztukobraniu” 
oraz w „Nowohuckim Festiwalu Sztuki”. Współpracuje z kilkoma kra-
kowskimi galeriami sztuki. W swojej twórczości porusza się zarówno 
w zakresie malarstwa przedstawiającego jak i abstrakcji.

„Miasto 3” to kontynuacja cyklu pejzaży, będącego rodzajem 
osobistego dziennika. Nie jest to zwykłe przedstawienie rodzin-
nego miasta, ale próba zapisu stanów emocjonalnych odczuwa-
nych podczas nocnych przejażdżek, odbywanych bez wyraźnego 
celu. Mieszają się tu wrażenia płynące z jazdy z postrzeganiem 
przestrzeni, nieograniczonej z góry zaplanowaną trasą. Narze-
czona robi zdjęcia przez przednią szybę, z których jedno na sto, 
może posłużyć do namalowania takiego obrazu. Przychodzi wte-
dy czas, na malarską interpretację, tego utrwalonego ułamka 
sekundy, na rozegranie kolorystyczne i formalne, które nada 
obrazowi jeszcze głębszy związek, z powstającym w umyśle, 
doświadczeniem miejskich przestrzeni.

Łukasz Jacek
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07 Aleksandra Hońko 
(ur. 1984)

Bez tytułu z cyklu „Basen”  2016

akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu oraz edukacji 
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie. Laureatka Nagrody Artystycznej 
Prezydenta Ebląga za rok 2013. Zawodowo związana z Liceum Pla-
stycznym w Gronowie Górnym. Pochodzi z Młynar, aktualnie od paru 
lat elblążanka, czynnie działająca na rzecz kultury i sztuki regionu. 
Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych 
w Polce i za granicą, m.in.: 2015 – Wystawa malarstwa, Galerie 
Sandhofer, Salzburg; 2014 – Wystawa malarstwa, Lisa Norris Galle-
ry, Londyn; 2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej, Warszawa; 2013 – Wystawa malarstwa, Centrum Sztuki, 
Galeria EL, Elbląg; 2011 – „Pistolety”, Galeria Rynek, Olsztyn.

Aleksandra Hońko w swoich pracach zamraża ruch w komikso-
wej kresce. Wybrane spośród setek ujęć, syntetyczne kadry ze 
zniekształconą przez wodę sylwetką pływaka to świetny przy-
kład twórczości sięgającej po środki wykorzystywane w pop-ar-
cie do zrealizowania realistycznych założeń malarskich. Artystka 
uzyskuje efekt trójwymiarowości dzięki umiejętnemu zestawie-
niu płaskich plam barwnych.
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08 Mateusz Rybka 
(ur. 1986)

Ciężar wrażeń  2016

technika mieszana, płótno, 130 × 97 cm, sygn. p.d.: 
'M.Rybka '16' oraz opisany na odwrocie: 'M.Rybka -2016- 
„Ciężar wrażeń”'

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.: 
2014 – „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 2012 
– KCK, Kostrzyn nad Odrą.

Moja przygoda z malarstwem zaczęła się w liceum plastycznym. 
Nienawidziłem tego przedmiotu, męczył mnie, nie potrafiłem 
znaleźć swojego sposobu malowania. Sam z siebie, na począt-
ku tylko dla siebie, zacząłem malować 6 lat temu. Bawiłem się 
wtedy w szablony, które na długo zagościły w moich obrazach. 
Inspirowałem się sztuką ulicy. Od vlepek i tagów po wielkie 
murale, które powstawały jeden po drugim jak grzyby po desz-
czu. „Ulica” dalej jest mi bliska lecz znikła z moich obrazów. 
Malowanie sprawia mi wiele radości i chwilę odpoczynku od 
świata codziennego. Bawię się nim, ciągle szukam swojej drogi, 
swojego sposobu malowania. Staram się by moje malarstwo 
było przyjemne dla oka. Nie narzucam odbiorcy jakiegoś  kon-
kretnego przekazu. Niech każdy odbiera sztukę tak jak potrafi 
i tak jak czuje.

Mateusz Rybka

18–19





09 Michał Kubiak 
(ur. 1946)

Podróżny  2015

brąz, granit, wys. 65 cm, nalepka autorska na odwrocie 

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

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

Zofia Watrak, krytyk sztuk
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10 Katarzyna Gołębiowska 
(ur. 1982)

22.48  2015

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 
'Katarzyna Gołębiowska 2015'

Artystka i historyk sztuki. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
wnętrz. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obroniła 
dyplom w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. Gieragi (aneks 
w Pracowni Fotografii prof. L. Bartoszko). Ukończyła również stu-
dia z zakresu Historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia 
podyplomowe z Architektury wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki i Pro-
jektowania. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w latach 2007/2008. W roku 2008 przebywała na stypendium 
w Accademia Albertina delle Belle Arti w Turynie. W latach była 2009 
– 2013 asystentką w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wybrane wystawy 
w Polsce i za granicą: 2016 – Indywidualna wystawa malarstwa 
„Czasoprzestrzenie”, Galeria Nowa, Łódź; 2015 – Drugi Niezależny 
Salon Łódzkich Młodych Twórców, Centralne Muzeum Włókiennic-
twa, Łódź; 2015 – Wystawa zbiorowa „Kontynuacja”, Ośrodek Dzia-
łań Artystycznych, Piotrków Trybunalski; 2014 – Wystawa zbiorowa, 
Muzeum Miasta Łodzi, Łódź; 2010 – Wystawa zbiorowa, Muzeum 
Włókiennictwa, Łódź; 2010 – Wystawa indywidualna, Nhasan Stu-
dio, Hanoi; 2009 – Wystawa zbiorowa, Accademia Albertina delle 
Belle Arti, Turyn; 2008 – Wystawa zbiorowa, Happen Studio, Berlin; 
2005 – Wystawa zbiorowa, Galeria Chimera Miejska, Łódź.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Czasoprzestrzenie”, Galeria Nowa, ŁDK, 18.03 – 06.04, Łódź

Obraz pochodzi z realizowanego od 2014 roku cyklu, którego celem jest ukazanie rozwiązań for-
malnych w aspekcie mijającego czasu. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań kolory-
stycznych, mierzę się w swojej twórczości z pojęciem czasu i pojęciowo traktowanego pejzażu. 

Godziny i minuty, którymi nazywam swoje obrazy, są zatrzymaniem konkretnego momentu patrze-
nia i obserwowania przeze mnie świata, czy może raczej pewnej umownej przestrzeni. Tworzone 
kompozycje są  próbą uchwycenia chwili, która zostaje powiązana ze ściśle określoną kolorystyką, 
poprzez nadanie im jednoznacznego, spójnego wyrazu. 

Od początku bliska była mi także idea współcześnie pojmowanego pejzażu, gdzie zaznaczona linia 
horyzontu, zmieniała się w zależności od  światła, pory dnia czy emocji. Świadome odejście od de-
finiowania, a co za tym idzie zwrócenie się ku bardziej abstrakcyjnym formom,  jest też nieustającą 
próbą nadania moim obrazom bardziej uniwersalnego wymiaru. Nieustającą, gdyż podejmowaną 
wciąż na nowo w kolejnych płótnach. Zestawiając ze sobą kolejne obrazy, czy to w pracowni, czy 
na wystawach, staram się tworzyć pewną sumę zatrzymanych momentów, ale też chwil, które 
znajdują się gdzieś „pomiędzy”. 

Katarzyna Gołębiowska
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11 Michał Węgrzyn 
(ur. 1989)

Waldenburger 001 | Wałbrzyski 001  2016

akryl, płótno, 160 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Otox | 
Michał Węgrzyn | Waldenburger 001 | 2016'

Absolwent ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2014 r. 
obronił dyplom na kierunku malarstwo w pracowni prof. Krzysztofa 
Skarbka oraz dyplom z projektowania malarstwa w architekturze 
i urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego. W trakcie 
studiów współpracował z Gdańską Szkołą Muralu i jej prowadzą-
cymi – Rafałem Roskowińskim i Jackiem Zdyblem z gdańskiej ASP. 
Zrealizował tam m. in. autorski mural poświęcony 70. rocznicy 
powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W 2013 r. zdobył I nagrodę 
w międzynarodowym konkursie na projekt i realizację muralu pt. 
„Brama do Nadodrza”. W tym samym roku nagrodzony stypen-
dium artystycznym prezydenta Wrocławia. Bierze udział w akcjach 
artystycznych wychodzących poza tradycyjne malarstwo sztalugo-
we (np. w Gestach Malarskich w Galerii Entropia i w Samonośnych 
Uniwersalnych Wystawach autorstwa Kamili Wolszczak i Galerii 
MMXIII). Do eksperymentów należy również instalacja stworzona 
w Galerii Sztuki Współczesnej MD_S we Wrocławiu. Powstały obiekt 
był rozszerzeniem estetyki dwuwymiarowych abstrakcyjnych prac 
malarskich w przestrzeń trójwymiarową. W ostatnim roku swoich 
studiów stworzył serię prac przy użyciu szablonów i farb w aerozolu. 
Zaowocowało to uzyskaniem nowego stylu malarskiego. Powstałe 
prace zaprezentował na wystawie dyplomowej w przestrzeni starego 
browaru we Wrocławiu (Klub Pralnia). Oprócz obrazów na płótnach 
ukazana została instalacja bazująca na koncepcji z Galerii MD_S, 
poszerzona o wideo mapping. Po ukończeniu edukacji na ASP we 
Wrocławiu nadal udziela się w różnorodnych projektach. W styczniu 
2015 r. wykonał autorski mural w Bombaju w ramach największego 
azjatyckiego festiwalu naukowego Techfest 2015. Podobną inicja-
tywą było zaprojektowanie i wykonanie muralu dla Brave Festival 
2015 (edycja „Griot”) w centrum Wrocławia przy pl. Bema. W tym 
samym okresie odbyła się jego indywidualna wystawa w ramach 
projektu Galeria Jednego Obrazu w Lublinie. Inicjatywa objęta jest 
patronatem prezydenta Lublina, a kuratorem jest Małgorzata Ma-
jewska. Prezentowany obraz pt. „Freedom Race” został wykonany 
na podstawie dokumentacji z podróży po Indiach. Osiągnięcia te 
stały się impulsem do intensywnej pracy nad dalszym rozwojem 
własnego stylu malarskiego. Nadal tematem przewodnim obrazów 
są motywy urbanistyczne. Łączenie martwych architektonicznych 
brył z dynamicznym pierwiastkiem ludzkim ma na celu przedsta-
wienie organizmu, jakim jest zmieniające się miasto pod wpływem 
działalności człowieka.

Malarstwo to dla mnie kontakt z rzeczywistością, a tworzenie ob-
razów to sposób wypowiedzi, który pozwala mi się do niej odnieść. 
Według mnie jest to bardzo uniwersalny język. Niestety postrzeganie 
tej dyscypliny zostało zniekształcone przez niecelne opinie krytyków 
sztuki wypowiadane wszechwiedzącym tonem. Dlatego chciałbym 
opowiedzieć jak proces malarski wygąda z mojego punktu widzenia.

Każdy mój obraz zaczyna się od nieprzewidzianego impulsu, miejsca 
od którego nie ma ucieczki. Spotyka mnie to znienacka np. w piątek 
wieczorem podczas jazdy samochodem przez miasto. Czasami jest 
to Fiat Brava rocznik '95, a z głośnikow płynie muzyka w tempie 
175 bpm. Moją uwagę przykuwają wtedy specyficzne kadry, które 
zapadają mi w pamięć. Wracam do tych ujęć nieco później, uzbro-
jony w szkicownik lub aparat i obserwuję. Są to proste narzędza 
pozwalające na zanotowanie istoty pomysłu.

To co najbardziej mnie interesuje to miejskie krajobrazy i sceny z ży-
cia mieszkańców oraz moich znajomych. Jest to skondensowana 
przestrzeń, w której widać wyraźnie zachodzące złożone procesy. Na 
przykład nakładają się na siebie ślady przeszłości z teraźniejszoścą. 
Często w swoich pracach upamiętniam właśnie stare monumentalne 
budowle – odarte ze swojej dawnej świetności, lecz wciąż dumne. 
Obecnie rozdeptywane są przez nienaturalnie pobudzone ambicje 
deweloperów. Postanowiłem rzucić sobie wyzwanie i próbować 
przedstawić te dynamiczne procesy na dwuwymiarowym płótnie. 

Tworząc dowolny obraz postępuję analogicznie do rzeczywistości 
– wielokrotnie nakładam na niego warstwy. Jest to odzwierciedle-
nie zjawisk zachodzących w mieście, a konstrukcja malowidła jest 
stworzona przy pomocy odpowiadających im mechanizmów. Trans-
parentne powłoki zacierają i zakłócają się wzajemnie, tak jak opa-
dające grube powłoki kurzu, spalin i powidoki świateł przesłaniają 
sceny, którę maluję. Dla każdej takiej kompozycji staram się znaleźć 
odpowiedni zestaw barw. Nie są to jaskrawe barwy podstawowe czy 
dopełniające. Dlatego pojawia się tam raczej „turbospalinowy błękit” 
lub „poranny jasnoszary z domieszką niechęci”. Każdy zestaw jest 
wyszukiwany indywidualnie, pod kątem danej kompozycji.

W rezultacie powstaje kolaż z fragmentów rzeczywistości. Tak jak 
półprawda jest kłamstwem, tak obraz stworzony z kawałków re-
czywistosci jest iluzją. Choć efekt ma twarde odniesienie w trójwy-
miarowym świecie, to dzięki wyobraźni nosi w sobie pierwiatek 
innego wymiaru. Dzięki temu działania malarskie są dla mnie tak 
pociągające.

Na razie nie zdecydowałem w jakim dokładnie celu tworzę swoje 
obrazy. Myślę, że nie ma na to jednej odpowiedzi. Dlatego uważam, 
że każdy artysta powinien dotrzeć do tego samodzielnie, a krytyczne 
teksty osób z zewnątrz nie muszą stanowić niezbędnego drogo-
wskazu.

Michał Węgrzyn

*Obraz prezentowany na Aukcji XXI w. został wykonany na podsta-
wie materiałów zebranych
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12 Rafał Podgórski 
(ur. 1984)

Czerwona koszula  2011

olej, płótno, 150 × 200 cm, opisany na odwrocie: 
'Podgórski Rafał | 2011 r. „Czerwona koszula” | olej na 
płótnie'

Mieszka i pracuje w Koszalinie. W 2009 ukończył Malarstwo na Aka-
demii Sztuki Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Jerzego Ostro-
górskiego (aneks do dyplomu zrealizował w pracowni Intermediów 
pod kierunkiem prof. Witosława Czerwonki). W 2015 uzyskał tytuł 
Doktora Sztuki na macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Marka 
Modela. W 2012 otrzymał Stypendium Marszałka Woj. Zachod-
niopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmującą się twórczością 
artystyczną w dziedzinie kultury. Uczestnik szeregu wystaw zbioro-
wych oraz autor wielu wystaw indywidualnych. Wybrane wystawy 
indywidualne: 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria 
na Piętrze, Koszalin; 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”, 
Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „Mythen und zahlen – uber das 
Wesen des Modernismus”. Germany/Karlsruhe/Poly Produzentenga-
lerie; 2014 – „Tożsamość architektoniczna secesji północy” Galeria 
Teatru Rondu, SOK, Słupsk; 2012 – „Tożsamość architektoniczna 
miasta Szczecina”, Sala Elżbietańska, Zamek Książąt Pomorskich, 
Szczecin; 2011 – retrospektywna wystawa indywidualna, „Stara Ko-
tłownia”, Koszalin; 2010 – wystawa indywidualna z cyklu „Gdański 
Klub Pejzażystów”, Galeria PiTiPa, Gdańsk. Wybrane wystawy zbio-
rowe: 2014 – „No title”, Galeria Art-Affairs, Gdańsk; 2012-2013 
– objazdowa wystawa zbiorowa 10 młodych malarzy z ASP Gdańsk 
„Junge Kunst aus Polen. Malarei aus Pommern”, Neusterlitz/ No-
rymberga/ Hilpoltstein.

WYSTAWIANY:

2012 – wystawa zbiorowa „Sztuka Młodych”, 
Galeria Sztuki Disegno/ Bałtycki Teatr Dramatycz-
ny, Koszalin
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13 Sandra Arabska 
(ur. 1977)

Bez tytułu  2016

olej, płótno, 110 × 185 cm, sygn. l.d.: 'Sandra Arabska 
2016r.'

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

Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, szczerym wyznaniem, moim odbiciem na płaszczyźnie 
płótna. Pragnę uchwycić nieuchwytne „wynajdywać rzeczy niewidzialne kryjące się pod wygląd 
prawdziwych i utrwalić je ręką, tak by udowodnić, że to, czego nie ma – istnieje” [Daniel J. Boorstin, 
Twórcy. Geniusze wyobraźni w dziejach świata, 2002]. Szukam znaku, formy osobistego przekazu, 
szukam czegoś co z jednej strony wyrażałoby mój sposób myślenia i równocześnie określało moje 
emocje. Życie to brzemię, które człowiek dźwiga od początku do końca, chcę by mój obraz stał 
się wizualną formą jego treści. 

Sandra Arabska
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14 Artur Wiernicki 
(ur. 1992)

Snowstorm  2015

technika olejno-żywiczna, 130 × 100 cm, opisany na 
odwrocie

Absolwent Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego 
w Częstochowie. Obecnie student V roku na wydziale Malarstwa 
i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mieszka i pra-
cuje we Wrocławiu. Ważniejsze wystawy i osiągnięcia: 2015 – „Kon-
tynent”, indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Socato, Wrocław; 
2015 – Postawy 2015, Galeria BrowArt, Wrocław (Nagroda Grand 
Prix); 2015 – III Piotrkowskie Biennale Sztuki, Ośrodek Działań Twór-
czych, Piotrków Trybunalski; 2014 – I Międzynarodowe Triennale 
Rysunku Studenckiego w Katowicach, Rondo Sztuki, Katowice; 2014 
– FIGURAMA 14, Galeria Gask, Kutna Hora, Czechy.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „Lincz”, Galeria MD_S, Wrocław

Artur Wiernicki jest wybitnie zapowiadającym się studentem pracowni prowadzonej przez prof. 
Stanisława Kortykę i ad. Michała Sikorskiego ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jako 
student IV roku kierunku Malarstwo, Artur obdarzony jest niezwykłym wyczuciem formy, posiada-
jącym dużą wyobraźnię kolorystyczną, a jego paleta niezwykle zgaszonych tonów szarości, brązów 
i czerni buduje niezwykłą aurę Jego obrazów. Są tu odniesienia do natury, do świata realnego, ale 
i sennych wizji, które poddawane subtelnej literackiej narracji, dają efekt własnego widzenia rze-
czywistości. Wiernicki, będąc świadomym, mimo młodego wieku, używanych środków malarskich, 
właściwych dla Jego artystycznej drogi, staje się malarzem poszukującym, którego doświadczanie 
dopiero otwiera przed nami świat do którego nas zaprasza. Wierzę, że Artur realizując swoje 
założenia, jako malarz, spełni przede wszystkim własne marzenia w sferze działań artystycznych, 
wystaw i projektów odwołujących się do najlepszych wzorów malarstwa europejskiego. 

ad. Michał Sikorski (ASP  im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
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Piotr Szwabe
(ur. 1975)

W oczekiwaniu  2015

technika mieszana, deska, 83 × 126 cm, sygn. p.d.: 'pisz' 
oraz opisany na odwrocie: 'piotr szwabe vel Pisz 15’ | 
„W oczekiwaniu” '

Malarz, poeta, instalator form przestrzennych, performer, wokalista, 
kurator. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Stypendysta College of Art 
w Londynie oraz absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.Pomysłodaw-
ca, organizator i uczestnik Europejskiej Galerii Malarstwa Ściennego, 
Węzeł Kliniczna 2000–2005. Twórca kolekcji malarstwa wielkoforma-
towego na wielkiej płycie (Gdańsk–Zaspa, os. Młyniec). Współtwórca 
trójmiejskiej formacji artystycznej „Pracownia Ludzie Gdańsk” oraz 
malarskiej grupy SAM im. Vincenta van Gogha.

Obrazy Piotra Szwabe sytuują się w obszarze napięcia miedzy sztuką figuratywną i abstrakcyjną, 
a ich konwencja podlega ciągłym przemianom. Luc Tuymans w jednym z wywiadów stwierdził, że 
obrazy, jeśli mają oddziaływać, muszą zawierać ogromną intensywność ciszy przed burzą. Ta cha-
rakterystyka doskonale oddaje specyfikę najnowszych prac Piotra Szwabe. (…) twórczości Szwabe 
daleko do jednomyślnego obrazu świata – w swoich pracach wciąż balansuje pomiędzy poetyckim 
komentarzem rzeczywistości, a jego całkowitym odrzuceniem. Ta równoległość teraźniejszości i za-
przeczenia jej ma swoje odzwierciedlenie w sposobie używania przez malarza koloru. Szare płótna 
i kolaże kwestionują możliwość uzyskania obiektywnego obrazu rzeczywistości. Sprowadzają go 
do jednego wymiaru. Odwracają uwagę od formy, koncertując się na treści. To egzystencjalna, 
refleksyjna strona sztuki Szwabe. Kolor pojawia się, gdy malarz chce opowiedzieć swoje historie 
inaczej, bardziej ekspansywnie, konkretnie i ironicznie. Ta powracająca, z różną intensywnością, 
rozpiętość buduje bogactwo jego malarstwa, powoduje że kompozycje Szwabe wciągają w głąb, 
hipnotyzują i pożerają emocjonalnie odbiorcę. Budzą niepokój niejednoznacznością i podskórnym 
napięciem – fascynują, choć trudno czuć się zaproszonym do tego świata. W efekcie twórczość 
Piotra Szwabe przede wszystkim prowokuje, a jego prace sytuuje w kategorii interaktywnego dzieła 
sztuki, o wartości definiowanej przez odbiorcę. Rola autora ogranicza się do zakreślenia pewnego 
pola interpretacyjnego, co jako pierwszy zasugerował Umberto Eco w „Dziele otwartym”. Szwabe 
z powodzeniem realizuje tę strategię w malarstwie, dając równocześnie świadectwo jego płyn-
ności, jak i własnych poszukiwań. A otwierając obraz na widza, czyni z niego swoje/jego własne, 
oryginalne medium komunikacji.

Przemysław Jędrowski
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16 Karolina Matyjaszkowicz
(ur. 1980)

Grusza z cyklu „Pejzaże Łowickie”  2014 

akryl, płyta, 100 × 100 cm, sygn. p.d.:  
'K. MATYJASZKOWICZ/2014 | „Z cyklu: Pejzaże Łowickie III 
| Grusza”'

W 2008 ukończyła studia z zakresu wzornictwa i projektowania tak-
niny na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. Praca dyplomowa: 
„Czy to Łódź” cykl tkanin inspirowanych pejzażem zurbanizowanym. 
Pracownia Druku Na Tkaninie pod kierunkiem prof. K. Jaguczań-
skej-Śliwińskiej, aneks: Pracownia malarstwa pod kierunkiem prof. 
J. Zduniewskiego praca pisemna „T-shirt. Kult, Ideologia, Sztuka” 
pod kierunkiem prof. K. Czajkowskiej. Jest trzykrotną laureatką 
konkursu Projekt im Jest trzykrotną laureatką konkursu Projekt im 
W. Strzemińskiego, podczas którego za swoje tkaniny otrzymała 
w 2005 roku nagrodę od firmy Polontex w Poraju, a dwa lata później 
od Zakładów Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A. i od firmy PW 
Grabczyk. W 2008 roku otrzymała nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace 
magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem 
łódzkim. Od ukończenia studiów artystka uczestniczy w działaniach 
środowiska artystycznego, prezentując na wystawach swoje prace 
malarskie i tkaniny. Wybrane wystawy: 2016 – wystawa zbiorowa 
„KREW-WERK”, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa; 2016 – Wystawa 
indywidualna „WIANEK. Karolina Matyjaszkowicz w Muzeum w Ło-
wiczu”; 2016 – Wystawa zbiorowa „[zoom] na Szczecin- punkty 
widzenia”, Filharmonia M. Karłowicza, Szczecin; 2015 – Wystawa 
indywidualna „Kalejdoskop”, Muzeum Regionalne, Brzeziny; 2016 – 
Wystawa indywidualna „Korzenie”, Galeria Gardzienice, Lublin; 2015 
– Wystawa zbiorowa „Palindrom”, PGS, Sopot; 2015 – Wystawa 
indywidualna malarstwa, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź; 
2015 – Wystawa indywidualna malarstwa, Filharmonia Kaszubska, 
Wejcherowskie Centrum Kultury, Wejherowo; 2014 – Wystawa ma-
larstwa, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Wianek. Karolina Matyjaszkowicz”, Muzeum w Łowiczu

2015 – wystawa indywidualna „Kalejdoskop. Karolina Matyjaszkowicz”, Muzeum Regionalne, 
Brzeziny 

2015 – wystawa indywidualna „Korzenie. Karolina Matyjaszkowicz”, Galeria Gardzienice, Lublin

2015 – wystawa indywidualna „Karolina Matyjaszkowicz. Malarstwo”, Filharmonia Kaszubska, 
Wejherowskie Centrum Kultury, Wejherowo

2015 – wystawa indywidualna „Karolina Matyjaszkowicz. Malarstwo”, Centralne Muzeum Włó-
kiennictwa, Łódź

2014 – Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców, Wytwórnia w Łodzi

(…) "Grusza" to niezaprzeczalnie alegoria obrzędowości i słowiańskości. To zawoalowane kompendium zwyczajów 
Polskich, poprzeplatane wspomnieniami i echami zapewne snów Artystki oraz jej artystycznymi wizjami. To także niezwykle 
ekspresyjna i abstrakcyjna droga do tytułowych "Korzeni". Taka nasza rdzenna Kalewala. Przemyślana w najdrobniejszym 
elemencie. Daje nam to obraz tego jak obfita w bogate motywy i elementy była niegdyś nasza sztuka ludowa. Malarstwo 
Karoliny Matyjaszkowicz w przeważającej mierze to radosne w przesłaniu prace z wyraźnymi wpływami polskiej 
kultury regionalnej. Cechuje je wewnętrzna różnorodność, jak również nieskrępowana wyobraźnia Artystki. Ale prace 
Karoliny Matyjaszkowicz to przede wszystkim pełne surrealizmu i metafor sceny rodzajowe z życia codziennego wiosek, 
świat podań i obrzędów. Mamy tu sielską faunę i florę, mamy drobne zabobony, mamy zawoalowane lęki i to co jest 
nieuchronne; śmierć i życie. Lecz na obrazach Artystki wszystko staje się jasne i piękne, lęk zostaje odsunięty na bok przez 
zachwyt. To co z pozoru demoniczne, mroczne w naszej ludowości tu staje się niemal bajkowe. Zastosowane na obrazach 
przedstawienia różnorakich zwierząt bądź też miejsc czy ludzi mają wiele cech wprost upodabniających je do dziecięcej 
i nieskrępowanej wizji świata.

Fragment tekstu Zuzanny Zubek-Gańskiej dotyczący wystawy „Korzenie”.
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17 Miłosz Wnukowski
(ur. 1986)

Toń  2015

olej, płótno, 150 × 180 cm, sygn.na odwrocie: Miłosz 
Wnukowski „Toń” 2015

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

Przedstawiona kolonia koralowców, którą odkryto w 2015 roku 
u wybrzeży Morza Bałtyckiego, stanowi jedną z nielicznych 
formacji ukwiałów odnotowanych w tym akwenie. Uważa 
się, że ten osobnik  z rodziny Octocorallia to stworzenie 
nieśmiertelne. Jego wiek szacuje się na 200.000 lat. Według 
naukowców wyjątkowy kształt przypominający wyciągnięte ku 
Słońcu dłonie wynika z doskonałego przystosowania tej istoty, 
chcącej jak gdyby dosięgnąć światła. Wydaje się, że organizm 
ten pogrążony w ponadczasowej medytacji zachował constans, 
pozostając obojętnym na drastyczne zmiany klimatyczne 
zachodzące na przestrzeni tysięcy lat. Sceptycy tej teorii twierdzą, 
iż podniesione w górę „ręce”, to wyraz kapitulacji odwiecznego 
zwierzokrzewa wobec ludzkiej aktywności przemysłowej na 
Ziemi. Upublicznienie znaleziska miało miejsce w galerii Pustej 
w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w 2015 
roku, podczas trwania wystawy Skarby Urojone. 

Miłosz Wnukowski
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18 Dariusz Syrkowski
(ur. 1966)

Konstrukcja XX  2015

olej, płótno, 97 × 130 cm, opisany na odwrocie:  
'D. Syrkowski | 2015 | Konstrukcja XX'

Studiował na PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafi-
ki. Dyplom z malarstwa obronił w 1992 roku w pracowni prof. 
Mieczysława Olszewskiego (aneks w zakresie grafiki warsztatowej 
w pracowni prof. Wiesława Dembskiego). Zatrudniony od 1993 roku 
w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2012 uzyskał tytuł doktora 
habilitowanego sztuki. Aktualnie prowadzi pracownię malarstwa i ry-
sunku na Wydziale Grafiki ASP Gdańsk. Wystawia od 1990 roku autor 
32 wystaw indywidualnych oraz uczestnik 130 wystaw zbiorowych; 
laureat kilku prestiżowych nagród głównych i wyróżnień w dziedzinie 
grafiki, malarstwa i scenografii. Wybrane wystawy indywidualne: 
2010– Akwaforty i linoryt, Galeria Jackiewicz w Gdańsku; 2003 – 
Malarstwo-grafika, Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria El w Elblą-
gu; 2000 – Malarstwo, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
Gdańskim; 1999– Malarstwo, GTPS w Gdańsku; 1996 – Malarstwo, 
Galeria Promocyjna, Pałac Opatów w Gdańsku. Wybrane wystawy 
zbiorowe: 1999 – „Silva Rerum”, Galeria Portal w Gdańsku; 1999 – 
Malarstwo, grafika i rzeźba- wystawa zbiorowa, Galeria 78 w Gdyni; 
1999 – Młoda grafika polska, Galeria Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie; 1996 – „33+3”, 5-lecie Galerii Promocyjnej, Pałac 
Opatów w Gdańsku.

Zaczęło się od wieży Babel… Tak właśnie się zaczęło, bo każdy z nas 
nosi w sobie pragnienie budowania i zmierzenia się z Niezmierzo-
nym, każdy z nas doświadcza niemocy i pomieszania języków…

Wieża jest symbolem wspólnym dla wielu kultur świata. Utożsamia 
się z ,,górą kosmiczną”, wyraża się ponad przeciętność, chęć dorów-
nania Stwórcy. Mnie jednak fascynuje nie tylko kwestia architekto-
nicznego i graficznego rozwiązania tego symbolu. Biblijny przekaz 
o wieży Babel przesuwa akcent z samej budowli na konflikt między 
budowniczym a Stwórcą. Wyznacza tym samym miejsce człowieka 
na świecie, czyniąc go zależnym od boskiej woli. Również to – od-
mienne odznaczenie symbolu wieży staram się przekazać w moich 
pracach.

Dariusz Syrkowski

Misterium zwątpienia i nadziei.

Przemijanie, niby bezduszny i nieunikniony symbol utraconego po-
czątku jest, jak się zdaje, wspólnym mianownikiem grafik Dariusza 
Syrkowskiego, kierującego swą uwagę ku przeszłości. To, co minione, 
staje się dla niego najistotniejszym, ważko wpisanym w teraźniej-
szość kapitałem – ciągle i wciąż współobecne, zaskakująco aktu-
alizowane, awansuje do rangi zasadniczego tworzywa wyobraźni.

Na skraj przecięcia teraźniejszości z przeszłością powracają te same, 
niepokojące motywy, rozsypujące się i scalające na przemian w au-
rze kontemplacji i refleksyjności, zaglądania na dno własnego “ja”. 
Promieniujące wewnętrznym światłem, kształtują świat budowany 
według nieomal kosmologicznych schematów, przejawiających się 
w zgrafizowanych  widokach wież, stanowiących wszak oś świata, 
obiecujących zbawienie i nadzieję, czy też studni, będących łączni-
kiem między światem żyjących a podziemnym królestwem zmarłych.

Oto subiektywny wymiar sacrum, odnajdywany w starych stodo-
łach, strychach i płotach – próba zmierzenia się ze światem w czasie 
i przestrzeni, próba wydarcia z jego wielości cząstek dających się 
oswoić, choć niekoniecznie zaakceptować. W swoich grafikach Da-
riusz Syrkowski zapisuje metafizyczne milczenie, które rozpościera 
się tuż za samym wyobrażeniem. Magia realizmu zostaje tu prze-
ciwstawiona pierwiastkom abstrakcyjnym a sugestia materialnego 
przedmiotu wpisana w struktury o silnie rozbudowanej zmysłowości. 
Wtedy fragment realnie zobaczonej rzeczywistości zwielokrotnia sfe-
rę znaczeniową graficznego zapisu, nawarstwiając to, co niezro-
zumiałe. Pojawia się czas z jego niszczycielską siłą, wydobywający 
z przedmiotów ich istotę i emocje z dokonującego syntezy artysty. 

(…)

Dotyka w ten sposób, bardzo zmysłowo, dwoistości naszego ist-
nienia, ociera o źródłowe tajemnice magii, próbując wyjścia poza 
fascynację formą – pokazuje wszak świat jako tajemnicę, prowokuje 
do jej rozwikłania, do rozwiązania ukrytej i nieodgadnionej natury 
człowieka, widzianego w jego egzystencjalnym dramacie poprzez 
resakralizację pozostawionych śladów istnienia.

Jerzy Kamrowski
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19 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Wnikliwość  2016

akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S.'

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna sty-
pendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom 
z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urba-
nistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych 
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Obec-
nie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa indywidualna „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Gale-
ria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regio-
nalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 
2012 – Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legni-
ca; 2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego 
„Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne 
sztuki”, Galeria U, Wrocław.

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

Sonia Ruciak
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20 Natalia Karasińska
(ur. 1987)

Bez tytułu z cyklu „Kompozycje liniowe”  
– „Struktury Miasta”  2016

technika mieszana, płótno, 80 × 160 cm, sygn. „NK” oraz 
opisany na odwroci: „NK Nkarasińska”

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu. Dyplom w Pracowni Malarstwa u Prof. Stanisława Korty-
ki. Specjalizacja z Malarstwa w Architekturze i Urbanistyki oraz Aneks 
z Grafiki warsztatowej (w Pracowni Sitodruku). W latach 2011/2012 
– była stypendystką Rektora ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy 
i osiągnięcia: 2014 – Indywidualna wystawa malarstwa, Back Door 
Gallery, Katowice; 2013 – Zbiorowa wystawa „Grubymi nićmi szyte”, 
Pałac Potulickich, Pruszków; 2013 – Zbiorowa wystawa „Breslau-
-Florencja” jubileusz 25-lecia allerArt w Bludenz, Austria; 2013 – 
Zbiorowa wystawa, Galeria DNA, Sky Tower, Wrocław; 2013 – Wy-
stawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych 
„PROMOCJE 2012”, Muzeum Regionalne, Jawor; 2012 – Laureatka 
22.Ogolnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 
2012”, Galeria BWA, Legnica; 2012 – Indywidualna wystawa Ma-
larstwa „KOMPOZYCJE LINIOWE”, PKZ, Dabrowa Górnicza; 2012 – 
Nominacja do II Przeglądu Młodej Sztuki „SWIEZA KREW”, Galeria 
Socato, Wrocław; 2012 – 7th International Trennial of Graphic „ART 
BITOLA 2012”, Macedonia; 2012 – “DYPLOMY 2012”, „Kompozycje 
liniowe: ślady, tropy, znaki”, BWA Awangarda, Wrocław; 2012 – 
Zbiorowa wystawa „SZTUKA POD LUPE”, Festiwal “Mironalia”, Gale-
ria Filtry, Warszawa; 2012 – Zbiorowa wystawa „BLISKOZNACZNIE”, 
ASP Gdańsk; 2012 – Indywidualna wystawa Grafiki „PODAZAJAC ZA 
PUNKTEM”, Galeria g.44A, Katowice; 2011 – Wystawa zbiorowa 
„KREATYWNY WROCLAW” Galeria Dominikańska, Wrocław. Trójdzielne przedstawienie największego miasta 

województwa zachodniopomorskiego Szczeci-
na. Zawiła struktura wielkiej powierzchniowo 
metropolii, zamieszkującej przez blisko 400 000 
mieszkańców. Szczecin jest swoistym biały kru-
kiem w swej złożoności. Obraz ukazuje orygi-
nalną strukturę, ośrodek gospodarczy regionu. 
Trójdzielny podział, to okno na miasto. Ukazany 
widok kryje w sobie trzy główne atuty Szcze-
cina. Jego atrakcyjność, wpływającą na liczbę 
mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. 
Położenie geograficzne, a w tym bliskość pomo-
rza i dużą liczbę zabytków, które niewątpliwie 
wpływają na atrakcyjność regionu. A także zbior-
niki wodne, port morski i stocznie. Przepływają-
cą przez miasto Odrę oraz jezioro Dąbie. Ciepłe 
tony oranżów i żółcieni symbolizują dynamikę 
miasta. Odzwierciedlają mieszkańców i urokliwe 
widoki miasta nocą. Uliczki skąpane w świetle 
latarni i odbijających się w tafli wody ciepłych 
tonów. Zimne odcienie, to żywioły wody, żaglo-
wej Odry i Zalewu Szczecińskiego. Piękne widoki, 
które potwierdza przynależność do Parku Kra-
jobrazowego i Rezerwatu Przyrody, dopełnia-
ją otwarte i dostępne dla wszystkich okno na 
Szczecin. Delikatne muśnięcia złotego brokatu 
odsłaniają odbiorcy wspomnienia letnich pro-
mieni słonecznych oraz symbolizują bliskość 
miasta z wybrzeżem. 

Natalia Karasińska

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „Zoom na Szczecin – 
Punkty Widzenia”, Filharmonia im. Mieczysława 
Karłowicza, Szczecin
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21 Agnieszka Pakuła
(ur. 1986)

Non omnis moriar  2015

akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygn. p.d.: 'APAKULA’15'

Malarka, zajmuje się także ilustracją, projektowaniem graficznym 
i muralem. W 2010 r. ukończyła Wydział Malarstwa na Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie. W 2013 r. otrzymała dofinansowanie 
z ramienia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, na swój autorski 
projekt polsko niemieckiej wystawy „Interferencje-Interferenzen”. 
Projekt realizowany był wspólnie z Agatą Czeremuszkin-Chrut, 
z udziałem 16 artystów z Polski i Niemiec, przy współpracy z Centrum 
Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie, Instytutem Germanistyki UW 
i galerią Second Home w Berlinie. Wybrane wystawy indywidualne: 
2015 – „P!NK”, Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2014 – „Dwa 
Pokoje”, Galeria Mostra, Warszawa; 2013 – „Think different”, DAP, 
Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – „Struktura cienia”, 
PROM Kultury Saska Kępa, Warszawa; 2015 – „Cree-moi un livre”, 
Mon’s livre Expo, Mons (Belgia); 2014 – „Interferencje/Interferen-
zen”, Galeria Secondhome Projects, Berlin; 2014 – Warszawskie Targi 
Sztuki (Galeria Mostra); 2014 – “Celtic – Slavic vision of woman”, 
8th Annual Polish Arts Festival, The Hunt Museum, Limerick, Irlandia; 
2014 – Gallery Weekend Poznań, Czapski Art Gallery, Poznań; 2013 
– “Interferencje/Interferenzen”, CS Fort Sokolnickiego, Warszawa; 
2013 – „Artysto przytul dzieciaka” – Tha Hunt Museum, Limerick, 
Irlandia; 2013 – „Babski Spęd vol.2”, Mile End Art Pavilion, Londyn, 
UK; 2013 – “The Materiality of Painting”, Lloyd Gill Gallery, Weston 
Super Mare, UK; 2012 – „Młodzi Sztuką w Przestrzeni myśli”, Galeria 
DAP3, Warszawa; 2011 – „Animalis”, II Triennale,Miejska Galeria 
Sztuki MM, Chorzów.

Non omnis moriar
Obraz inspirowany jest sarmackim portretem trumiennym; zjawiskiem popularnym w Polsce w XVII 
i XVIII w. wśród szlachty. Zadaniem portretu trumiennego było upamiętnienie zmarłej osoby, po-
przez przedstawienie jej podobizny na pięcio-, lub sześciokątnej płycie, mocowanej do wezgłowia 
trumny. W ten sposób zmarły mógł niejako uczestniczyć w całej ceremonii. Po zakończonej uroczy-
stości pogrzebowej dzieło często wieszano w kościele, jako upamiętnienie zmarłego. 

„Non omnis moriar”  nawiązuje do tej tradycji i czasów, kiedy świadomość śmierci i związane z nią 
obrzędy były głęboko zakorzenione w zbiorowej świadomości. Dziś śmierć jest tematem tabu, 
o którym staramy się nie pamiętać, żyjąc w kulcie piękna i wiecznej młodości. Jednak każdy z nas 
jest od urodzenia naznaczony jej piętnem, którego symbolem jest na obrazie motyw pięciokątnej 
ramy, powtarzającej kształt trumny. Proste, geometryczne linie kontrastują z ekspresyjnym wize-
runkiem człowieka, tak jak życie kontrastuje ze śmiercią. Oba elementy harmonizują się nawzajem  
tworząc całość, ponieważ nie ma pełni życia bez świadomości śmierci. 

Agnieszka Pakuła
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22 Anna Reinert
(ur. 1979)

Bez tytułu z cyklu „Fetysze”  2014

olej, płótno, 90 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Anna 
Reinert 2014

W 2004 roku obroniła dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego, a w 2005 ukończyła 
filozofię na UMK w Toruniu. Wykłada na macierzystej uczelni, gdzie 
w 2011 roku obroniła doktorat. Mieszka w Sopocie. Jest malarką 
i ilustratorką. Publikuje dla Newsweeka, Dużego Formatu i Wysokich 
Obcasów, gdzie regularnie publikuje ilustracje. Współpracuje z reno-
mowanymi galeriami w Polsce, Niemczech i Szwecji. Jej obrazy znaj-
dują się w kolekcjach m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 
Szwecji i Polsce. Laureatka licznych nagród, m.in.: w 2004 II Nagroda 
w konkursie “Samsung Art Master”, w 2011 Nagroda Gazety Wybor-
czej w kategorii Sztuki Wizualne “Sztorm Roku”, w 2015 Nagroda 
GrandFront za okładkę Dużego Formatu. Miała wiele wystaw indy-
widualnych, a najważniejsze z nich to: 2015 – „Anna Reinert, Ma-
larstwo”, Grodno; 2014 – „Fetysze” Galeria Młode Miasto, Gdańsk; 
„Anna Reinert – Ilustracje”, Galeria Pies i Róża, Gdańsk; 2013 – „Anna 
Reinert”, Galeria Kordegerda Warszawa; 2011 – “On the premises” 
Galeria ASPN Lipsk, Niemcy; „Transparentność” (doktorat) Instytut 
Sztuki Wyspa, Gdańsk; 2010 – “Crush for two” Galerie Elly Brose 
Eierman, Drezno, Niemcy; Kunstverein Lippe, Detmold, Niemcy; 2009 
– “She is not here” Galerie Elly Brose Eiermann, Berlin, Niemcy; 2008 
– “Gdzie jest Katarzyna” Galeria Le Guern, Warszawa; „Wzory” PGS 
Sopot; 2007 – “Niedziela, poniedziałek” Galeria ASPN Lipsk, Niemcy.

WYSTAWIANY:

2015 – „Północ – Południe”, Galeria Szyb Wilson, Katowice

2014 – „Fetysze”, Kolonia Artystów, Gdańsk

Wystawa "Fetysze" jest opowieścią o malarstwie, malarzach i obrazach. O nieustającej fascynacji 
procesem i technologią malowania. To obrazy o obrazach i tym wszystkim co za ich powstaniem 
się kryje: o pracowni, zapachu farb, strukturze płótna, fascynacji kolorem i konsystencją farb. O cią-
głym szukaniu inspiracji. Ta wystawa to także spojrzenie wstecz. Artystka debiutowała w Kolonii 
Artystów na terenie Stoczni Gdańskiej dokładnie 10 lat temu, wiele się w tym czasie zmieniło, Anna 
Reinert mówi dziś już innym malarskim językiem niż na początku drogi. Podejmuje inne tematy 
i wyraża się innymi środkami artystycznego wyrazu, ale jedno się nie zmieniło: miłość do malarstwa 
i miłość do malowania. Ta wystawa jest rodzajem hołdu dla tej najwspanialszej, zdaniem artystki, 
dziedziny sztuki.

materiały prasowe dot. wystawy

(...) W jej obrazach słychać język, który od czasu wystąpienia Grupy Ładnie na przełomie tysiącleci 
stał się obowiązującą mową nowego malarstwa: figuracja, plakatowe płaskie kładzenie koloru, 
fotograficzne kadry, krążenie wokół realizmu złamanego uproszczeniem i stylizacją. Reinert jest 
najbardziej znana z obrazów przedstawiających pejzaż nowoczesności – wyludnione ulice miast, 
autostrady, stacje benzynowe, i przede wszystkim modernistyczną architekturę, idealną w swojej 
zimnej, geometrycznej racjonalności. (...) pokazuje świetnie namalowane prace, sugestywne w na-
stroju, wciągające, w ramach przyjętej konwencji rozwiązane z inwencją i wyobraźnią. Wizualna 
rozrywka? Owszem, ale zrobiona z szacunkiem dla wymagającego widza. Rozrywka z górnej półki. 

Stach Szabłowski, Dziennik, dodatek Kultura, 25 maja 2007

46–47





23 Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 340 z cyklu „Wojna totalna”  2016

technika własna, płótno, 100 × 100 cm (w oprawie 
108 × 108 cm), opisany na odwrocie

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

Fragment 340 jest czwartym z kolei obrazem 
z cyklu „Wojna  totalna”. Intencją autora nie 
jest rekonstrukcja historycznych bitew, ani bu-
dowanie katastroficznych wizji. Cykl jest również 
całkowicie wolny od politycznych ocen i emocji, 
jakie na ogół towarzyszą wojnom rzeczywistym. 
Jego przesłaniem jest subiektywne wyrażenie  
niepokoju twórcy, postrzegającego współczesny 
świat, jako przesiąknięty coraz bardziej złożony-
mi konfliktami organizm, gdzie coraz trudniejsze 
do rozróżnienia są racje i idee. Wszystko staje 
się kłębowiskiem, magmą złożoną z coraz mniej 
czytelnych elementów. Człowiek zalewany jest 
strumieniem informacji  w którym prawie nie-
możliwe do odsiania są ziarna prawdy. Stanisław 
Lem nazwał ten proces „tykającą bombą mega-
bitową”. Setki plastikowych żołnierzyków zosta-
ło wklejonych w poliuretanową masę, tworząc 
burzliwą neobarokową strukturę, która nawet 
z niewielkiej odległości sprawia wrażenie taszy-
stowskiej abstrakcji. Dopiero przy całkowitym 
przybliżeniu zdumione oko postrzega kłębowi-
sko ciał i broni. Widz zadaje sobie pytanie bez 
odpowiedzi: O co w tym wszystkim chodzi?
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24 Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Próżnia  2016

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
'M.Mackiewicz „PRÓŻNIA” 2016'

Student malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Tworzy obrazy w oparciu o rzeczywistość, często poparte powierz-
chownie zwykłą codziennością, co czyni go bardzo wnikliwym obser-
watorem. W obrazach Mackiewicza dostrzegamy przede wszystkim 
układy organiczne i nieorganiczne (tak nawet tytułuje niektóre swoje 
prace). Obrazy przykuwają uwagę nadrealnością, przedmioty spra-
wiają wrażenie lewitujących nad płótnem, ale związanych z nim 
nieodłącznie. Szerokie płaszczyzny przenikają się wzajemnie w prze-
strzeni, czasem lekko, łagodnie, chwilami niepewnie i melancholijnie, 
przesuwają się między sobą. Są zatrzymane, zamrożone, może zła-
pane? Zaczynając kolejny obraz najpierw „dotyka papieru”, szkicując 
szuka kompozycji idealnej, w myślach układa kolory, światła i cienie. 
Do płótna podchodzi spokojnie, przetwarzając i celebrując każdy 
moment twórczy. Z niecierpliwością jednak pyta jakby sam siebie: 
„może kiedyś uda mi się namalować przynajmniej jeden obraz su-
biektywnie idealny – pytanie, czy nie będę wtedy tego żałował...?”. 
Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą.
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25 Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum XXXIX  2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Zajmuje się malarstwem, ry-
sunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego im. Sayeda 
(2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii Sztuki Ka-
tarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowany był cykl 
obrazów „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2016 – „7 young painters”, 
Gallery Katarzyna Napiorkowska, Bruksela; 2016 – Wystawa finali-
stów konkursu malarskiego „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, Ga-
leria Miejska Arsenał, Poznań; 2015 – Wystawa finalistów konkursu 
o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny 
Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – Wystawa finalistów 25. Ogólno-
polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2015”, Galeria 
Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 – Wystawa finalistów ogólnopolskie-
go konkursu malarskiego im. Wojciecha Fangora, Wielka Zbrojownia, 
ASP Gdańsk; 2015 – „Najlepsze dyplomy 2014/2015”, Pałac Sztuki, 
Kraków; 2015 – „Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W.”, Galeria 
STALOWA, Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, 
Galeria Promocyjna ASP, Kraków; 2015 – „Z PRACOWNI PROFESORA 
ADAMA W.”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 
– Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warsza-
wa; 2014 – Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warsza-
wa; 2013 – „WYRÓŻNIENI”, Centrum Wystawowo – Konferencyjne 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków. 

Tematem moich malarskich kompozycji już od 2014 roku są 
specyficzne wnętrza. Specyficzne, bo o rytualnym wręcz 
charakterze – przestrzenie muzeów sztuki. Gdy zaczynałem prace 
nad tym cyklem, moim zamysłem było pokazanie niezwykłości 
tych miejsc, zwrócenie uwagi na ich estetykę i specyficzny klimat 
– tajemnicy i sacrum. Ciekawa przestrzeń tych wnętrz, która 
zaprojektowana jest i przeznaczona do konkretnych celów stała 
się dla mnie główną inspiracją. Przestrzeń, w której zwiedzający 
przemieszczając się przez następujące po sobie pomieszczenia, 
oglądają kolejne dzieła i odgrywają pewien rytuał, w którym 
układ przestrzeni muzealnej, rozmieszczenie eksponatów, 
odpowiednio użyte oświetlenie, zapewniają zarówno dekorację, 
jak i scenariusz rytuału.

Mateusz Maliborski
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26 Andrzej Żygadło
(ur. 1988)

Implantka  2014

kolaż, długopis, płyta HDF, 100 × 70 cm, sygn. na 
odwrocie

Absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu. W 2014 roku obronił 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka, oraz aneks do 
dyplomu z rysunku w pracowni dr hab. Bogusławy Bortnik-Morajdy, 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie student VI roku 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Pola twórczo-
ści: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, publicystyka naukowa. 
Zajmuje się również: dokumentacją i konserwacją zabytków, historią 
sztuki oraz ikonografią zabytków Podkarpacia. Stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2011/12, 
i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013/14. Brał udział 
w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znaj-
dują się m.in. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku oraz 
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Wybrane 
wystawy: IX-XII 2008 – wystawa pracy dyplomowej (realizowanej 
wspólnie z Ewą Szozdą); Galeria kolegiacka, Jarosław; IX-X 2012 – 
wystawa w sali wystawowej Klubu Dziennikarzy; Kraków I-II 2014 
– wystawa „Chram”; Art Agenda Nova, Kraków; IX-X 2014 – wystawa 
dyplomowa z malarstwa pt. „D.O.M.”; Art Agenda Nova, Kraków; 
VI 2015 – wystawa „D.O.M.”; Galeria Klubu Adwokatów, Kraków.

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa dyplomowa malarstwa „D.O.M.”; Art Agenda Nova, Kraków

„Implantka”, manifest artystyczny
(...) Szkic do pracy powstał w maju 2012 roku. Praca ta podobnie jak świniorożec dotyczy budo-
wania popularności przez artystów/artystki na bazie wspomnianego wyżej ekshibicjonizmu seksu-
alnego, postrzeganego w tej pracy przez pryzmat przemijania. Ważnym elementem symbolicznym 
i zarazem główną zasadą kompozycyjną jest nawiązanie do ikony hagiograficznej. Pretekstem do 
tego rozwiązania jest wieloznaczność określenia IKONA: I. jako chrześcijański obraz o tematyce 
sakralnej powstały w kręgu kultury bizantyńskiej, II. jako synonim słowa symbol, wiąże się z osią-
gnięciem sukcesu jednostki lub zjawiska i wypracowaniem tzw. trwałego miejsca w historii np. 
ikona popkultury, seksu, lat – 90-tych.  Cechami wspólnymi dla tych dwóch znaczeń słowa ikona 
są określenia: symbol, oddawanie czci, szacunek, podziw. Żadne ze znaczeń nie odnosi się również 
do świata rzeczywistego, a do świata wyidealizowanego. W implantce posłużyłem się kompozy-
cją tradycyjnej ikony hagiograficznej z postacią centralną i bordiurą ukazującą żywot świętego. 
W centrum umieściłem jednak szczątki „ikony” popkultury w wykopie archeologicznym. Obrany 
z niegdyś powabnego ciała szkielet kobiecy leży na wznak z dłońmi zaplecionymi powyżej klatki 
piersiowej, w miejscu piersi znajdują się sylikonowe implanty, które nie uległy rozkładowi. W wy-
kopie znajdują się również inne przedmioty: listwa miernicza, strzałka określającą kierunek świata 
oraz tablica identyfikacyjna. Na tablicy umieszczony jest nr. stanowiska archeologicznego oraz 
nr. fotografii, (w obu przypadkach umieściłem liczby oznaczające nieskończoność). Wymienione 
powyżej przedmioty znajdują się w miejscu w którym na tradycyjnych ikonach widnieją atrybuty 
świętych. Bordiurę stanowi kolaż złożony w większości z wyuzdanych zdjęć nagich i półnagich 
„gwiazd” popkultury (piosenkarek, aktorek, modelek), będący niejako hagiografią dla szkieletu. 

Andrzej Żygadło
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27 Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Bez tytułu  2016

olej, płótno, 70 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'J. Kosin 
2016'

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. 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 Wklę-
słodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynaro-
dowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014; 
2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch, 
Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format” 
w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, 
Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa zbiorowa „Nowy Ob-
raz/Nowe Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014 – Wystawa indywidualna 
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013 – Wystawa indywidualna 
„Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2011 – Wystawa 
indywidualna „Pejzaż”, Galeria of Art, Częstochowa.

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

Juliusz Kosin
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28 Michał Warecki
(ur. 1970)

Bardzo późna wiosna  2016

akryl, płótno, 92 × 65 cm, sygn. p.d.

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył. Upra-
wia nadekspresjonizm oraz ekshibicjonizm. Jest malarzem żyjącym. 
Pytany o inspiracje ucieka. Uczestnik szeregu wystaw zbiorowych 
i autorów wielu wystaw indywidualnych. Wybrane wystawy indywi-
dualne: 2014 – Ekshibicja 0914, Fort Sokolnickiego, Warszawa; 2013 
– Centrum sztuki Cartonovia, Warszawa; 2012 – „Fort Wiosenny”, 
Fort Sokolnickiego, Warszawa; 2011 – Po Prostu Art, Warszawa; 
2010 – „X”, Biosfeera, Warszawa; 2009 – Domoteka, Warszawa; 
2009 – „Ekshibicja II”, Biosfeera, Warszawa; 2008 – „Ekshibicja”, 
Biosfeera, Warszawa; 2007 – „Nudy”, Dom&Home, Warszawa; 2002 
– „Wino gratis!”, Euro RSCG, Warszawa; 1998 – BWA, Skierniewice; 
1997 – Galeria Praska w Centrum Telekomunikacji, Warszawa; 1997 
– BWA, Skierniewice; 1996 – Galeria Stary Rynek, Łódź.

Warecki przenosi na płótno 
kwiaty, biblijne stwory i mon-
stra, zwierzęta, co do których 
pochodzenia niejeden zoolog 
miałby wątpliwości. Ale naj-
bardziej ulubionym tematem 
Wareckiego są kobiety: wesołe, 
roztargnione, smutne, czasem 
bezwstydne.

Lucjan Strzyga, „Młoda Sztuka jako inwestycja”,  
Polska The Times.

Zapytany o swoją twórczość 
Michał Warecki ucieka od jakie-
gokolwiek patosu. „Budzę się, 
palę papierosa, piję kawę i po 
prostu maluję (…) Takie bez-
pretensjonalne podeście widzi-
my w jego obrazach – pozornie 
prostych, operujących wyrazi-
stą kreską i kolorem i jednocze-
śnie  w zaskakujący sposób od-
noszących się do codzienności. 

Zuzanna Ducka –Lubas, „Michał Warecki. Malarstwo  
jest przyjemnością”, Nowy dziennik
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29 Alicja Kappa
(ur. 1973)

Złudzenia  2016

technika własna, akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie: 'Alicja Kappa'

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

Praca jest próbą zapisania rzeczy ulotnych. To poszukiwanie 
i odkrywanie przemijających stanów emocjonalnych. Owe 
stany, będące jedynie pretekstem do działań malarskich, 
wpisuję w pejzaż. Mój pejzaż jest bowiem ruchem, zmianą, 
wędrowaniem, wyruszaniem i powrotem, w zapatrzeniu po 
nigdy nie niknący horyzont.

Alicja Kappa
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30 Beata Murawska
(ur. 1963)

Wiosenne marzenie  2016

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Beata Murawska' 
oraz opisany na odwrocie

Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni 
prof. S. Gierowskiego. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 1988 
roku. Wybrane wystawy: 2010 – Galeria Amber Room PRB, War-
szawa; 2006 – Galeria Schody, Warszawa; 2005 – Galeria De Zon, 
Holandia; 2003 – Galeria Egon Sender, Frankfurt (Niemcy); 2003 
– Galeria Art, Warszawa; 2001 – Galeria Fundacji Exit, Warszawa; 
2000 – Galeria Avec, Bordeaux (Francja); 2000 – Galeria Art Office, 
Warszawa; 2000 – Galeria Promocyjna, Warszawa; 1999 – Galeria 
Karowa, Warszawa; 1998 – Galeria Bauman, Warszawa; 1996 – Ga-
leria Zepter, Warszawa; 1996 – Galeria East Art Kunsthandel, Berlin; 
1995 – Galeria Espace Degre, Luksemburg; 1995 – Galeria Rathaus, 
Neue Wulmsdorf, (Niemcy); 1994 – Galeria Abakus, Warszawa; 1990 
– Galeria Fabriken, Gotenborg (Szwecja). Prace artystki znajdują się 
w zbiorach prywatnych w Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Hong-Kongu, Irlandii, Kanadzie, Korei Pd., Luksemburgu, Niemczech, 
Nowej Zelandii, Polsce, Portugalii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii.

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

Bogusław Deptuła
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31 Bartek Buczek
(ur. 1987)

Czarny Charakter X  2015

olej, płótno, 50 × 50 cm, rama: 80 × 80 × 3 cm, sygn. 
na odwrocie,

Absolwent ASP w Katowicach. Kierunek malarstwo, z dyplomem 
obronionym w pracowni Andrzeja Tobisa. Ex członek grupy Ośmior-
nica. Bukinista. Mistrz wielkich rzeczy z małym budżetem, kocha hip 
hop jak własną matkę. Wystawy solowe: 2014 – „Za drogie, za słabe, 
zbyt trudne” Bunkier Sztuki, Kraków, 2013 – „Czarny romantyzm” 
– BWA Sokół, Nowy Sącz, 2013 – „Czarny Charakter” – Bank Pekao 
PROJECT ROOM / CSW Warszawa, 2011 – „Panic room” – CSW 
Kronika, Bytom; 2011 – „Jaskółczy niepokój” – Art Agenda Nova, 
Kraków.

WYSTAWIANY:

2015 – Wystawa zbiorowa w ramach Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, edycja VIII Bałtycka Ga-
leria Sztuki Współczesnej, Słupsk

Kiedy malowałem te obrazy, byłem zainteresowany psychologiczną 
prawdą portretowanych twarzy oraz – bardziej uniwersalnie 
– relacją pomiędzy widzem i namalowanym podobieństwem. 
Moją intencją było sportretować te osoby dobrze, wykreować 
efekt niesamowitości, połączony ze strachem przed starciem 
z pięknymi ludźmi.

Bartek Buczek
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32 Katarzyna Piotrowicz
(ur. 1989)

New York Taxi  2016

olej, płotno, 90 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 
K Piotrowicz 2016

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w pra-
cowni malarstwa prof. I. Walczaka obroniła z wyróżnieniem. Wie-
lokrotna stypendystka Rektora ASP w Katowicach. Nagrody za 
osiągnięcia artystyczne: 2013 – Nagroda Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego 23 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych 
PROMOCJE 2013, Legnica; Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy – sta-
tuetka Srebrna Ostroga za odwagę i dowcip wypowiedzi artystycz-
nej 23 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 
2013, Legnica; Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT, 23 Ogólno-
polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013, Legnica; 
nominacja do drugiego etapu konkursu malarskiego Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, War-
szawa; zakwalifikowanie prac dyplomowych na wystawę Najlepsze 
Dyplomy 2013, Gdańsk; wyróżnienie w konkursie malarskim G.PART; 
zakwalifikowanie pracy graficznej konkurs Grafika Roku, Kraków; 
2012, 2011 – zakwalifikowanie pracy graficznej na Biennale Grafi-
ki Studenckiej, Poznań. Wybrane wystawy: wystawa indywidualna 
„Re_transmisje”, Galeria Melina, Gliwice; „Dywersyfikacja sztuki” 
galeria Extravagance w Zamku Sieleckim, Sosnowiec; wystawa indy-
widualna „Print_SCREEN”, Galeria Aya, Katowice; udział w projekcie 
O!braz – Galeria Bilbordowa, ulica Kopernika, Katowice.

Katarzyna Piotrowicz w swej twórczości skupia się na człowieku, jego przeżyciach i radosnych 
wspomnieniach. Artystka przedstawia obraz jako hybrydę komputerowych pikseli, prześwietlo-
nych zdjęć cyfrowych, obrazów z telefonów komórkowych czy wibrujących ekranów telewizyjnych 
i w nich doszukuje się pewnej deformacji, rozmyć, przejaskrawień, które generują obraz wspomnień. 
W malarstwie odwołuje się do osobistych przeżyć, używając w tym celu obrazów zarejestrowanych 
przez różne nośniki cyfrowe. Inspiracją stają się najbliższe osoby z jej otoczenia. To wszystko tworzy 
intymną przestrzeń, trudną do zweryfikowania przez innych. Płótno poddane jest transformacji 
i przekształceniu zdjęcia na własny język malarski, a reprodukcja nie jest tylko mechanicznym 
powtarzaniem obrazów, a próbą własnej interpretacji osobistych doświadczeń. Autorka traktuje 
obraz jak niekończącą się historię, możliwą do ciągłych przeobrażeń. Jej obrazy charakteryzuje się 
intensywną, jaskrawą kolorystyką, co dodatkowo potęguje rekonstrukcję i transpozycję.
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33 Edyta Hul
(ur. 1986)

Hydrofity 7  2015

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

Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Dyplom uzyskała 
w 2012 roku. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP. Zajmuje się 
głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką, ilustracją. Przez kilka lat 
artystka gdańskiego środowiska. Obecnie mieszka i działa na Podhalu 
gdzie organizuje i realizuje wydarzenia artystyczne. Współtworzy 
Fundację na rzecz sztuki i kultury – OTWARTA. Wybrane wystawy: 
2016 – „X Triennale Małych Form Malarskich” – Nagroda specjalna, 
Wozownia w Toruniu; 2016 – Międzynarodowy Festiwal sztuki i stre-
et artu „STREETS”, wystawa malarstwa – Kunst Raum, realizacje stre-
etartowe, Remscheid/Niemcy; 2016 – „A co ty tam robisz?” – Wild 
Art Weekend- międzynarodowy Festiwal Sztuki; Dworzec Tatrzański,/
Zakopane (2016), Galeria Przy Sławkowskiej/Kraków; 2014 – Nomi-
nacja do nagrody artystycznej „Nowy Obraz – Nowe Spojrzenie, to-
warzyszące wydarzeniu wystawy na UA w Poznaniu oraz Galerii BWA 
w Gorzowie Wlkp.; 2013 – „VIII Olsztyńskie Biennale Sztuki „O Medal 
Prezydenta" ¬ BWA Olsztyn; 2013 – „I Pomorskie Triennale Sztuki” 
– PGS w Sopocie; 2013 – „Hortus Conclusus ¬ Ogród Szalony” – wy-
stawa zbiorowa w Galerii Pionowa w Gdańsku; 2012 – „Studencka 
Grafika Roku” – wystawa zbiorowa nagrodzonych prac 2012 r na 
auli ASP w Gdańsku; 2012 – „Opowieści Niesamowite II” – zbiorowa 
wystawa efemeryczna w gdańskim lesie, Gdańsk; 2012 – „Wizerunki 
Zoomorficzne” dyplomowa wystawa indywidualna w Galerii Pionova 
w Gdańsku; 2012 – „Bliskoznacznie” wystawa zbiorowa malarstwa 
w Muzeum ASP we Wrocławiu; 2011 – Ogólnopolska Wystawa 
Rysunku UMK w Toruniu.

WYSTAWIANY:

2016 – Galeria Iluminatis, Noc Muzeów, Zakopane

W swojej pracy intensywnie inspiruje się organicznymi formami i strukturami. Najczęściej łączy 
techniki by uzyskać nietypowe i niepowtarzalne faktury. Świadomy eksperyment z malaturą jest 
jej metodą na poszukiwanie indywidualnego języka wizualnego. 

Zarówno w malarstwie, jak i rysunku  interesuje mnie swoboda w wykorzystaniu materii, prze-
mieszczanie się w bogatym gąszczu form, świadome posługiwanie się monotonią barwną, mani-
pulowanie światłem, malowanie połyskiem oraz matem.

Edyta Hul
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34 Paulina Zalewska
(ur. 1981)

Piraci z Karaibów
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: PZ 2016

W 2007 r. ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Łodzi. 
W 2008 r. obroniła dyplom pod kierunkiem prof. K. Wawrzyniaka 
– Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, aneks do dyplomu pod 
kierunkiem prof. R. Hungera – Pracownia Malarstwa. W 2007 r. 
odbyła stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej Kaus w Urbino 
we Włoszech. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych:2015 – „Drugi 
Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa, Galeria Urzędu Miasta Łodzi; 2014 – „ELart”, Mu-
zeum Miasta Łodzi; 2014 – „Pierwszy Niezależny Salon Łódzkich 
Młodych Twórców”, Wytwórnia, Łódź; 2014 – „ Filmowe Inspira-
cje”, Muzeum Kinematografii w Łodzi; 2014 – „Elanie – ze zbiorów 
Rodziny Majdas”, Galeria Urzędu Miasta Łodzi; 2012 – „Gorące 
kasztany”, Galeria Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki Kamie-
nica 56, Łódź; 2011 – XXIV Międzynarodowe Biennale Małej Formy 
Graficznej i Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski – nominacja do nagrody; 
2009 – ASP rocznik 2008 – najlepsze dyplomy, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi;2008 – Urbino – miasto grafiki, Ośrodek 
Propagandy Sztuki, Łódź; 2008 – Grafika studentów i pedagogów 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z lat 2003 – 2008, ASP Katowice; 
2007 – Urbino z wiszącego ogrodu, Galeria Bałucka, Łódź. 

Poprzez moją twórczość kontynuuję moje dociekania i fascynacje z okresu studiów o postrzeganiu 
świata realnego, otaczającego nas w korelacji z wyobraźnią i marzeniami sennymi. Świadomie 
używając archetypicznych przedstawień staram się budować „pierwsze” emocje odbiorcy, jednak 
to użycie koloru jest czynnikiem dominującym. Gra kolorów  w zestawieniu z wyrazistością ale i sur-
realizmem kompozycji ma fascynować. W moich pracach  staram się łączyć realizm przedstawienia, 
surrealizm kompozycji oraz kolor będący „czystą formą” mojej wyobraźni. Prostota przedstawienia 
w zestawieniu z nadrealną kompozycją na granicy jawy  i snu oraz wyrazista kolorystyka mają 
„wciągnąć” widza w inny świat, świat „równoległy” 

Paulina Zalewska
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35 Magdalena Solich
(ur. 1989)

Bez tytułu  2016

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

Absolwentka Malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
runiu oraz Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania 
Odzieży w Toruniu. Dyplom z malarstwa sztalugowego uzyskała 
w 2015 roku, pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego. W roku 2016 
artystka dostała wyróżnienie do wystawy DYPLOMY 2015 w CSW 
w Toruniu oraz Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK za cykl obrazów „Afirmacja życia i natury”. Jeden 
z obrazów tego cyklu dostał się do finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. Malarka ma na swoim 
koncie kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych w Toruniu, 
Kowalewie-Pomorskim, Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu, Biel-
sku-Białej oraz Bydgoszczy.

Inspiracją do tego obrazu była przyroda słonecznej Barcelony 
i związane z nią przeżycia, emocje i wspomnienia. Przedstawione 
formy nawiązują do mikroskopowych zdjęć roślin oraz kropli 
wody. Płótno ma kształt kwadratu, który jest symbolem 
przestrzeni, zatrzymania się, chwili, która trwa. Kompozycja 
jest otwarta, pokazany jest tylko wycinek, fragment. Budowana 
jest za pomocą form organicznych nawiązujących do natury. 
Przenikają się wzajemnie, tworząc nowe wartości. Uzyskany 
został efekt ruchu i przestrzeni. Praca namalowana jest na żółtej 
podmalówce. Barwa żółta symbolizuje energię, światło, ciepło 
oraz radość, dobroć i szczęście. Kompozycja pełna jest dużych 
form o  kontrastowych barwach. Jest to przekaz atmosfery 
miejsca pełnego życia, energii i radości. Artystka poprzez obrazy 
chce przekazać swoje wspomnienia i przeżycia natury.
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36 Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Sonic Gravity  2015

technika mieszana, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na 
odwrocie 

W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Le-
cha Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel mianowany 
i prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Państwowym Liceum 
Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. Od 1996 roku 
współtworzył polską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestni-
czył w działaniach polskiej sceny street-artowej. W 2015 r. otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej. W 2014 r. był nominowany do olsztyńskiej 
nagrody artystycznej im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzy-
mał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko 
Mazurskiego. Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – wystawa 
indywidualna, 886Geary Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „G40 
Art Summit” – wystawa zbiorowa, Artwhino Gallery, Washington, 
USA; 2015 – „Cosmogramma” – wystawa indywidualna, Inoperable 
Gallery, Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa, 
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 5 Year An-
niversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gallery, San Francisco, 
USA; 2015 – „1AM Revolution” – wystawa zbiorowa, 1AM Gallery, 
San Francisco, USA; 2014 – „Polish Urban Art” – wystawa zbiorowa, 
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin – Batumi – Lwów 
– Kijów – Mińsk – Lublin – Sztockholm; 2014 – „Jednakowo/Różni” 
– wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, Newcastle, UK; 2014 – 
„Arturbain” – wystawa zbiorowa, dom aukcyjny Tajan, Paryż; 2014 
– „Cieślak/Syruć/Świątecki” – wystawa zbiorowa, galeria Kuratorium, 
Warszawa; 2014 – „Urbstractions” – wystawa zbiorowa, PrettyPortal 
Gallery, Duseldorf; 2014 – „PropaStuff” – wystawa zbiorowa, Do-
wnstairs at Mother Gallery, Londyn; 2014 – „Spring art collection” 
wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Major 
Minority” – wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 
2014 – „PL group show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Do-
rtmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace 
Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom 
aukcyjny Rempex, Warszawa.

WYSTAWIANY: 

2015 – wystawa indywidualna „COSMOGRAMMA”, Galeria Inoperable, Wiedeń, Austria

Prace Bartka Świąteckiego łączą w sobie abstrakcję i graffiti. Sztukę wysoką i kulturę młodzieżową, 
modernizm i skateboarding. Jego obrazy opierają się na geometrycznych skupieniach i kanciastych 
formach, które odwołują się do futurystycznych projektów architektonicznych. Pozorna gładkość 
prac Świąteckiego często stoi w opozycji ze zniszczonym otoczeniem, w których są one umiesz-
czane. Wizualny język zastosowany w obrazach daje przelotne spojrzenie w śmiały, nowy świat, 
w którym graffiti i sztuki piękne wzajemnie się przenikają. Świat, w którym graffiti równie chętnie 
czerpie z De Stijl, co z Wu-Tang Clan. Prace Bartka prócz malarstwa obejmuje również rzeźbę i in-
stalacje przestrzenną. (...) We wszystkich jego pracach, niezależnie od wykorzystywanych w nich 
elementach klasycznego malarstwa, czy nowoczesnego graffiti,  znaleźć można odwzorowywania 
świata cyfrowego. Świątecki przywraca człowieczeństwo rzeczywistości, która powinna istnieć na 
monitorze komputera. I być może właśnie w tym tkwi największy paradoks. Graficiarz tworzący 
współczesne pejzaże rzeczywistości wirtualnej.

Cedar Lewisohn, Tate Modern, London 2011 (Cedar Lewisohn związany z Tate Modern Gallery w Londynie,  
autor publikacji „Abstract Graffiti” oraz „Streetart: The Graffiti Revolution”)
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37 Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Żubr XXL model Lines  2016

ceramika szkliwiona szkliwem transparentnym, malowana 
naszkliwnie, 44 × 53 × 33 cm, od spodu rzeźby logo 
autora i opis numeryczny: 9/2016

W latach 1994- 1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera w Tar-
nowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 2004 
obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pracowni 
rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997-2003 uczestniczył 
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby- „Rucho-
me Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla 
osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów I kościołów. Jest autorem 
wystroju rzeźbiarskiego, designu i wykonania mebli ołtarzowych dla 
Kaplicy Św. Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom, 
Słowacja (2011-2013). Figur kruka i smoka do Ruchomego teatru 
z baśniami krakowskimi według projektu Awiszaja Hadari (Muzeum 
historyczne miasta Kraków pod płytą rynku krakowskiego, 2012). 
W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt 
Dydodecor, który ma na celu promocję marki dla rzeźby kameralnej 
w oparciu o tradycje i technologie wykorzystywane w manufakturach 
porcelany. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko 
pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasyczną i pop 
kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub z dowcipem 
i lekkością. Ważniejsze nagrody: 2015 – Pierwsza nagroda ex-aequo 
dla rzeźby „Słodka jak cukierek” w konkursie Rozdroża Wolności. 
Gdańsk. Realizacja. Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku; 2014 
– Nagroda w plebiscycie publiczności dla najciekawszej realizacji 
w konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk; 2014 – Pierwsza nagroda 
dla instalacji artystycznej “ Ułóż sobie wolność: w Międzynarodo-
wym Konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk. Ważniejsze wystawy: 
2015 – „Pół żartem-Pół serio”, Mariusz Dydo- Emilia Gąsienica Se-
tlak, Galeria sztuki współczesnej „Miasto Sztuki”, Kraków; 2013 – 
„Żubromachia”, Galeria Lipowa 4, Kraków; 2010 – „Chopin, dialog 
przestrzeni”, Filharmonia Krakowska, Kraków; 2008 – „W Ogniu 
Tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku”, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie.

Poszukiwanie zoolatrycznej natury świata 
w twórczości paleolitu, synteza tematu w połą-
czeniu z deseniem liniowym, mistrzowskie opa-
nowanie warsztatu na usługach wizji łączącej 
artefakt z pop-kulturą i oto mamy Żubra XXL 
model Lines. Rzeźba ta jest częścią większego 
cyklu, w którym prymitywna magia świata zwie-
rząt dopełniona jest magią pop-kulturowych 
deseni. Jak dotąd jest też trzecim największym 
formatem dla rzeźby Żubra, którego obrałem 
sobie jako alter ego w poszukiwaniu rozwiązań 
dekoracyjnych i treści. Motywy animalistyczne 
często pojawiają się w mojej twórczości. Na dziś 
mogę je podzielić na trzy główne nurty w opar-
ciu o sposób budowy bryły:

AiRT Condition, podzielonego na cykle: „The 
Heroes”, w którym pamięć dziecka przeplata 
się z wizytą w hipermarkecie; „Air Wirgin” in-
spirowanym ofertą dmuchanych zwierząt z sex- 
schopu, w których docelowa funkcja obiektu 
ulega unifikacji i krytycznej obserwacji na równi 
z obiektami  dmuchanych zabawek dla dzieci; 
„Shunga Dogs” gdzie inspiracją były japońskie 
grafiki o tematyce miłosnej w transpozycji na 
dmuchany balonik, „Air Dogs” i „Flora Dogs”.

Rubik's Zoo, w którym z inspiracji zmienno-
kształtną dziecięcą zabawką powstają symbo-
le zwierząt o zoolatrycznym wymiarze ducha. 
Traktowane dosłownym deseniem z inspiracji 
zabawką oraz rozbijane wizualnie za pomocą 
deseni kolorystycznych i graficznych rozszcze-
piających wizualnie bryłę na elementy. W tych 
rozwiązaniach poszukuję punktu styku pomię-
dzy zoolatrią a realną bryłą. Prawdziwa istota 
tych poszukiwań polega na kamuflażu.

Synthesis, w którym forma jest podłożem dla 
wszelkich kamuflaży idei, które na sobie nosi. 
Formy tego cyklu są inspirowane sztuką paleoli-
tu bo to wtedy zwierzę miało wymiar duchowy 
równy dzisiejszym namiastkom szczęścia jakie 
oferują nam domy handlowe.

Mariusz Dydo
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38 Grzegorz L. Piotrowski
(ur. 1976)

Rusałka  2016

akryl, płotno, 100 × 80 cm, sygn. p.d: Piotrowski

Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pra-
cowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta 
Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. Prowadzi 
warsztaty artystyczne i akcje plenerowe. Tworzy obrazy, ceramikę 
i książki artystyczne. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W jego 
bogatej twórczości dominują trzy główne nurty tematyczne: akty, 
portrety i pejzaże. Aktywnie wystawia swoje prace w kraju i za gra-
nicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Opus, Łódź; 
2014 – Galeria Szklana, Zator; 2014 – Galeria Weissa, Kalwaria 
Zebrzydowska; 2011 – Galeria Rynek 7, Andrychów; 2011 – Gale-
ria BWA, Gorzów Wlkp.; 2011 – Galeria Zamek, Sucha Beskidzka; 
2009 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2009 – Galeria Lamus, Go-
rzów Wlkp.; 2008 – Galeria TEATR, Gorzów Wlkp.; 2008 – Galeria 
Porto Praga, Warszawa; 2007 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2007 
– Galeria Krakauer Haus, Norymberga; 2006 – Galeria Farbiarnia, 
Warszawa; 2004 – Galeria Pod Pocztową Trąbką, Gorzów Wlkp.

Przed laty świadomie wybrałem AKTY na temat swoich prac, szukając własnej formy wyrazu i ję-
zyka, znaku, kreski, plamy... To był mój świadomy wybór prostego i trudnego zarazem tematu, 
tak często pojawiającego się w historii naszej kultury i sztuki, będącego wyznacznikiem twórczości 
wielu wybitnych artystów. Współczesny świat mocno osłabił te dawne znaczenie aktu. Na każdym 
kroku atakowani jesteśmy nagością, która niewielu już zawstydza, szokuje czy przeraża. Stała się 
banalna. Stąd mój w pełni przemyślany wybór, by się z nią zmierzyć, wewnętrznie przeżyć i w ob-
razie ODNALEŹĆ WŁASNĄ FORMĘ. Czasem wydaje mi się, że gdy dojdę do granicy wyczerpania 
tematu, uda mi się odszukać samego siebie. Dlatego wciąż wędruję, próbuję, dociekam. W moich 
poszukiwaniach niejednokrotnie maluję ten sam obraz, tę samą postać kobiety. Kobiety pozba-
wionej rysów twarzy i rąk, których dosłowności celowo unikam, bo wprowadzają niepotrzebne 
emocje, zakłócając odbiór całości.

Grzegorz L. Piotrowski

Najciekawsi są artyści poszukujący. Nawet jak niekiedy wydaje się nam, że błądzą. Tacy artyści 
nigdy nas nie zawodzą, bo zawsze okazuje się, że ostatecznie ich twórczość jest świetna, świeża 
i przemawiająca, że to oni mieli rację. Liczne wolty stylistyczne to tylko ważny etap dojrzewania 
stylu, poszukiwań, znajdowania inspiracji. Bez nich nie byłoby mocnego i „czystego” efektu koń-
cowego. Do takich autorów należy Grzegorz Leon Piotrowski. (…) Interesuje go niemal wyłącznie 
kobiece ciało, a to jeden z najlepszych poligonów do takich eksperymentów. 

Agnieszka Gniotek, historyk sztuki
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39 Paweł Baśnik
(ur. 1992)

Post Mortem 25  2015

tusz, węgiel, papier, 50 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Ukończył LP im. K. Kobro w Zduńskiej Woli. Obecnie studiuje malar-
stwo na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gep-
perta. Laureat wielu nagród z dziedziny malarstwa: 2016 – 3 nagro-
da, Watercolor Biennale Belgrad, Gallery A, 2016 – 10 ARTE LAGUNA 
PRIZE, Arsenale di Venezia; 2015 – Grand Prix, fundacja im. Franciszki 
Eibisch, Galeria Napiórkowska, Warszawa; 2015 – wyróżnienie ho-
norowe, VII Triennale z Martwą Naturą, BWA Sieradz; 2015 – 3 na-
groda, V Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy im. Andriollego, 
NOK Nałęczów; 2015 – nagroda Dziekana, Postawy, ASP Wrocław. 
Brał udział w licznych wystawach m.in.: 2016 – Derwent Art Prize, 
Mall Galleries, Londyn; 2016 – Nach Dresden Nach Dresden, Galerie 
Oktogon, Drezno; 2016 – XIII Survival- Warsztat Pracy, FAT HACO, 
Wrocław; 2016 – Podwodny Wrocław Festival, Dworzec Świebodzki, 
Wrocław; 2016 – Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, 
BWA Bydgoszcz; 2016 – X Triennale Małych Form Malarskich, Galeria 
Wozownia, Toruń; 2016 – Rysować Naturalnie, Galeria Wozownia, 
Toruń; 2016 – Konkurs Malarski Nowy Obraz, Galeria Arsenał, Po-
znań; 2015 – Pomieniowanie Tła, Galeria za Szkłem, Wrocław; 2015 
– Struktura Czasu, Instytut Matematyczno Informatyczny we Wro-
cławiu; 2014 – International Biennial of Drawing Pilsen, Gallery of 
City of Pilsen, Pilzno; 2014 – VIII Triennale Rysunku Współczesnego, 
Muzeum Kresów, Lubaczów; 2014 – I Międzynarodowe Triennale 
Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych, Galeria Rondo, 
Katowice; 2014 – II International Student Drawing Biennial Sophia, 
National Academy of Art Sofia. Stypendysta Stypendium Rektora dla 
Najlepszych Studentów ASP Wrocław (2014, 2015) oraz Stypendium 
Prezydenta Wrocławia dla Najlepszych Studentów (2015). 

WYSTAWIANY:

2016 – RYSOWAĆ NATURALNIE – Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu rysunkowego, 
Galeria Wozownia, Toruń;

2016 – THINK TANK LAB TRIENNALE – Wystawa finalistów międzynarodowego konkursu rysunko-
wego, Galeria ArtTrakt, Wrocław.

W malarstwie najważniejsza nie jest forma ani kolor. 
Najważniejsza jest idea i to od niej wszystko powinno się 
zaczynać. W przeciwnym razie obraz staje się mniej lub bardziej 
sprawną malowanką, dekorującą ścianę.

Paweł Baśnik
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40 Janusz Orzechowski
(ur. 1982)

Surfer  2016

olej, płótno, 140 × 110 cm, sygn. p.d.: 'Janusz 
Orzechowski 2016' oraz opisany na odwrocie: 'Janusz 
Orzechowski „Surfer” 2016'

Ukończył studia na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytko-
wej w Szczecinie w 2006 roku. Dyplom obronił w Pracowni Plakatu 
i Ilustracji. Po studiach zajmował się projektowaniem graficznym. 
Obecnie jego działalność skupiona jest na malarstwie, tworzy fi-
guratywne obrazy będące kolażem stylów pop-artu, realizmu i sur-
realizmu. Kreuje kompozycje swoich prac na kształt wizji sennych, 
poszczególne fragmenty tego świata zaczerpnięte są z filmu, komik-
su, znanych obrazów wielkich malarzy oraz otaczającej nas rzeczywi-
stości. Rządzące się swoimi prawami pejzaże są bogate w szczegóły 
i symbole. Obrazy są ilustracją jego czasów i przeżyć. Wielokrotnie 
wyróżniany w konkursach artystycznych i projektowych. Wybrane 
wystawy: 2016 – wystawa indywidualna „Why So Serious?”, Offi-
cyna art & design, Warszawa; 2015/16 – wystawa zbiorowa „Przez 
czwartą ścianę dramat Witkacego na płótnie”, Officyna art & design, 
Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Produkt końcowy Produkt 
uboczny”, Galeria ZPAP, Szczecin; 2015 – wystawa zbiorowa „Sa-
lon Zimowy”, Galeria ORIENT – Filharmonia Szczecińska, Szczecin; 
2014/15 – wystawa zbiorowa „Jasiński & friends III”, Galeria Przy 
Teatrze, Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa, Sin City Gallery, Las 
Vegas; 2012 – wystawa zbiorowa, AssoPolonia, Bari (Włochy); 2010 
– wystawa indywidualna, Cafe 22, Szczecin.

Moja twórczość…
…to malarstwo bliskie pop-artowi. Charaktery-
zuje się różnorodnością i bogactwem tematyki, 
a także świadomym łączeniem elementów za-
czerpniętych z kultury masowej.  To, co wyróżnia 
pop-art od innych prądów w sztuce, to fakt, że 
często wykorzystywał do stworzenia dzieła coś,  
co już istnieje, na przykład znane zdjęcia rekla-
mowe. Takie same przykłady można odnaleźć 
w moim malarstwie – przerabiam popularne 
motywy tak, by świadomie podkreślić ich ba-
nalność, wręcz kiczowatość.

Inspiracje…
…czerpię z doświadczeń. Wszystko, co nas ota-
cza, może stać się inspiracją do stworzenia ob-
razu. Pomysły pojawiają się wszędzie. Inspirują 
mnie obejrzane filmy, zaobserwowane zdarzenia 
oraz elementy otaczającej rzeczywistości. Żeby 
uprawiać sztukę, trzeba też przyglądać się temu, 
co tworzą inni. Pomysły, technika, warsztat in-
nych artystów dają mi dużo motywacji.

Fragmenty rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Ewę Kozak
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41 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Nanna  2014

tempera żółtkowa, płyta, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: 
'KK|MM|XIV'

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo 
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym 
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa 
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra 
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka 
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona 
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach 
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Bry-
tania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair 
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowo-
czesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną 
symboliką i językiem wyrazu. 

Malarstwo dojrzewało we mnie długo. Gromadziłam w du-
szy obrazy ludzi, sytuacje emocjonalne, nastroje. Budowa-
łam prywatne archiwum symboli, będących dla mnie dro-
gowskazami i kamieniami milowymi w rozwoju duchowym. 
Z czasem symbole zaczęły przybierać konkretne kształty. 
Pojawiły się twarze, twarze kobiet, będące emanacją mojej 
wewnętrznej siły. Potrzeba dzielenia się tymi wizjami stawała 
się coraz silniejsza, zaczęłam więc szukać sposobu na zwi-
zualizowanie swoich przemyśleń. Początkowo jako medium 
wybrałam fotografię. Interesowało mnie odnajdowanie 
w twarzach napotkanych kobiet śladów emocji i stanów 
duchowych, które obserwowałam już wcześniej. Starałam 
się dopasować obrazy do swoich artystycznych wizji. Szybko 
zrozumiałam, że bardziej od rejestrowania realnego świata 
interesuje mnie niczym nieskrępowane, wolne od wszelkich 
kompromisów kreowanie własnego, intymnego uniwersum. 
Tak zrodził się świat „moich” kobiet. Zaczęły powstawać 
portrety, pełne ulotnej symboliki i metafor, które są dla mnie 

kluczem do zrozumienia zawartego w nich przesłania. Ko-
biety z moich obrazów przedstawiam na ogół w kluczowym 
dla nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub 
za chwilę się to stanie. Jest to magiczny moment, chwila 
kiedy zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje 
mieć znaczenie. Jest w tym coś z buddyjskiego “tu i teraz”. 
Fascynuje mnie moment decyzji, punkt, za którym wszystko 
jest już inne. Staram się przekazać tę tajemnicę kobiecej na-
tury. Prowadzę widza poprzez subtelne meandry kobiecego 
umysłu, pełne niedopowiedzeń i ukrytych oczekiwań. Lęk 
miesza się tam z nadzieją, zimne wyrachowanie z żarem 
uczucia. Jesteśmy skomplikowani i trudni; moje prace mają 
skłonić do refleksji nad tym, że każdy z nas nosi w sobie 
pragnienia ale nie każdy ma odwagę zmienić drogę, która 
kiedyś została wybrana. Od początku mojej drogi malar-
skiej wybrałam technikę tempery jajecznej. Jest to świadomy 
zabieg formalny. Pracochłonna i żmudna budowa obrazu 
– tysiące drobnych pociągnięć pędzelka czasami o średnicy 
milimetra zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną 
refleksję. Nie interesują mnie „krótkie formy”. Maluję powie-
ści, gdzie kartka po kartce zapisuję swoje stany emocjonalne. 
Kolejne warstwy pigmentu zawierają „fizyczny” kod mojego 
życia, czasu spędzonego przy pracy. To także pewna tajem-
nica, którą zaklinam w każdej pracy. Malarstwo wykonane 
egg temperą jest kapryśne, pełne pułapek technicznych. To 
kolejna jego cecha, która odpowiada fizycznie psycholo-
gicznemu profilowi portretowanych kobiet. Egg Tempera 
(tempera jajeczna) jest jedną z najstarszych metod utrwa-
lania obrazu. Sama przygotowuję emulsję, w której zgodnie 
z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka, 
dodaję do niej sypkie pigmenty, nie kupuję gotowych farb, 
jakość przygotowanej własnoręcznie tempery jest nieporów-
nywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie 
miękką szmatką to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego 
też nie werniksuję swoich prac, tempera którą stosuję nie 
wymaga tego. Temperą maluje się poprzez kreskowanie, nie-
osiągalne są tutaj łagodne przejścia tonalne jak np. w oleju. 
Uważam, że obrazy malowane temperą są jedyna w swoim 
rodzaju. Pozornie delikatne i ulotne w praktyce są niemal 
wieczne. Znoszą upływ czasu znacznie lepiej niż powszech-
nie stosowane farby olejne czy akryle. Obecnie podkłady na 
których maluję wykonywane są ręcznie, specjalnie na moje 
zamówienie, grunt przygotowywany jest również ręcznie 
specjalnie pod temperę, aby zapewnić trwałość i piękno 
moim pracom. 

Katarzyna Kołtan
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42 Marta Julia Piórko
(ur. 1981)

Portret owalny  2016

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Dyplom 
z malarstwa w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszewskiego. Zaj-
muje się malarstwem olejnym. W swoich obrazach łączy realistyczną 
technikę z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzuje 
aura mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace publikowane 
były w amerykańskich i polskich magazynach takich jak: „Fillgree”, 
„Catapuilt”, „Artysta i Sztuka”, „Art&Business”. Wybrane wystawy: 
2016 – „Ponad horyzontem zdarzeń – wizjonerzy malarstwa pol-
skiego”, Galeria Quantum – Dom Artysty Plastyka, Warszawa; 2014 
– „Zagadkowe niewyjaśnienia”, wystawa prac Grażyny i Marty Julii 
Piórko, Art Affairs, Gdańsk; 2014 – Wystawa zbiorowa „Strange 
Stories”, Galeria Stalowa, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa 
„Art Zoo – współczesny bestiariusz”, Adi Art, Łódź; 2013 – Wystawa 
zbiorowa „Sekrety wyobraźni”, DAP1, Warszawa; 2012 – Wystawa 
indywidualna „Koniec Niewinności”, Galeria 8Plus, Warszawa; 2011 
– Wystawa indywidualna „Marta Piórko – Malarstwo”, LOFT, Gdańsk.

Obrazy te są przesycone klimatem jaki odnajdujemy chociażby w powieści „Alicja w Karinie Czarów” 
– przemieszanie gatunków, zakłócenie praw natury i ogólne poczucie niepewności i niebezpiecznej 
magii towarzyszy większości z prac Piórko. Klimat jaki artystka osiąga w swoich obrazach jest bardzo 
bliski nie tylko tej książce, ale w ogóle kulturze Anglii wiktoriańskiej z całą dwoistością i skrywanymi 
żądzami. Stąd wiele postaci ludzko-zwierzęcych przedstawionych jest z maskami – atrybutem od-
wołującym się do skrywania prawdziwych emocji i szczerego oblicza. Atmosfera surowej moralnie 
XIX-wiecznej Anglii zostaje złamana przez sugestię prowokacyjnych, czasami obscenicznych scen.

Marta Królikowska, Krytyk Sztuki

Już na pierwszy rzut oka widać, że to malarstwo kobiety. Artystka obdarzona ogromną wyobraźnią, 
wielkim poczuciem estetyki i piękna. Wkraczając w jej świat zatapiamy się w świecie pełnym kwia-
tów, zwierząt, drzew, nocy, ale też starych pamiątek, koronkowych sukni i rodzinnych fotografii...

Samanta Belling, Samanty Belling rozmowy o sztuce
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43 Bartłomiej Radosz
(ur. 1988)

Bez tytułu  2014

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie

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

W malarstwie interesuje mnie brutalizacja życia, 
biologiczność procesów ludzkich, przedstawie-
nie człowieka pozbawione idealizacji i „sztucz-
ności” obecnej w popkulturze. Świadomie rezy-
gnuje z pozornej estetyzacji i zabiegów mających 
na celu „upiększanie” obrazu; tematyka jest dla 
mnie nadrzędna i decyduje poniekąd o zasto-
sowanych malarskich zabiegach. Moje obrazy 
to miejsce dla wykluczonych, chorych, odbiega-
jących od normy, pomijanych we współczesnej 
kulturze wizualnej. Życiowe, osobiste doświad-
czenia są dla mnie inspiracją i ukierunkowaniem 
działań, solidaryzowaniem się z ludźmi, których 
wstydliwa nieobecność w kulturze jest bardzo 
wymowna. Kulturze, dyktującej normy, moral-
ność i granicę między pięknem a brzydotą. Cho-
roba dermatologiczna, na którą sam cierpię jest 
ważną inspiracją zauważalną w obrazach, jednak 
nie chciałbym aby były one odczytywane jedynie 
w jej kontekście. Interesuje mnie swoisty dialog 
z historią sztuki, przedstawieniem człowieka 
i formalnymi zabiegami.

Bartłomiej Radosz
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44 Michał Chudzicki
(ur. 1983)

Baseball II  2011

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie

Ukończył ASP w Krakowie, dyplom w 2011 roku w pracowni prof. 
Leszka Misiaka. Współzałożyciel kolektywu Roboczogodzina. Twórca 
postaci Bruno Larek (1901-1936). Wybrane wystawy indywidualne: 
2013 – Opowieść o tych i o tamtych, Bunkier Sztuki, Kraków, 2013 
– Katalog dzieł nieistniejących, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 
2012 – Bruno Larek Podróż, eksperyment i zabawa, Galeria Biała, Lu-
blin, 2012 – Bruno Larek Den es nicht gab, Instytut Polski, Düsseldorf, 
2011 – Trudno to wyjaśnić, Galeria (-1) Centrum Olimpijskie PKOI, 
Warszawa, 2010-Okno, Art Agenda Nova, Kraków. Udział w licznych 
wystawach zbiorowych, m.in.: 2012 – Poznanie przyrody nie jest 
przyrodą, Park Jordana, Kraków (Kolektyw Roboczogodzina), 2012 – 
Grolsh Art Boom Festival, Kraków (Kolektyw Roboczogodzina), 2012 
– No Budget Show 4, MOCAK, Kraków, 2011 – Tribute to Fangor, 
BWA Warszawa, 2011 – In Dunkeln Wäldern, HangArt -7, Salzburg. 

Michał Chudzicki jest twórcą, który z każdą kolejną wystawą zaskakuje. A zaskakuje dość często, 
bo od czasu debiutu co roku odbywa się jakaś jego indywidualna prezentacja, która jest swego 
rodzaju odrębnym projektem, opowieścią skonstruowaną z obrazów. (...) „Artysta fenomenalnie 
wykorzystuje swobodę jaką daje ta potencjalna niewidzialność. Bo ostatecznie równa się ona 
nieskrępowanej niczym wyobraźni – wyobraźni, którą da się w dowolny sposób kształtować. (…) 
Zdaje się, że widzimy coś, co zostało złapane w toku przemian, coś co istnieje, o ile w ogóle istnieje, 
tylko przez chwilę, by za moment stać się zupełnie czymś innym. W moim przekonaniu, to właśnie 
w pewnej ulotności tego malarstwa możemy doświadczyć piękna.” – napisałam w katalogu do 
wystawy pokazywanej w IP w Düsseldorfie. Sztukę Michała Chudzickiego można opisać wieloma 
słowami, jednak musimy brać pod uwagę ciągłe dokładanie kolejnych określeń, bo artysta ten nie 
lubi się nudzić, za chwilę może się okazać, że znów pójdzie dalej – w głąb dzieciństwa, historii lub 
umysłu.

Agnieszka Chudzicka, cytat za portalem arttomorrow.pl
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Kompozycja termiczna nr 28  2016

akryl, płótno, 140 × 130 cm, sygn. p.d.: 'Skoczylas S 
2016' oraz opisany na odwrocie: 'Kompozycja termiczna 
nr 28 Sebastian Skoczylas 2016'

Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dy-
plom obronił w 2004 r. w pracowni prof. P. Błażejewskiego (aneks 
w Pracowni Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskie-
go). Wcześniej ukończył PLSP w Lublinie. Obecnie związany z War-
szawą. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych. W 2004 r. wyróżniony w konkursie Fundacji im. 
Franciszki Eibisch. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Slow”, 
Galeria Mito, Warszawa; 2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Warszawa; 2012 – „Układ wyżowy”, Galeria Elektor, Warszawa; 
2005 – Centrum Olimpijskie, Warszawa. Jego prace znajdują się 
w zbiorach w Polsce i zagranicą. 

¬Praca nad obrazem jest dla mnie poszukiwaniem odpowiednich względem siebie barw, nakła-
daniem kolejnych warstw i obserwowaniem, w jaki sposób ze sobą korespondują. W tym czasie 
obraz bardzo się zmienia – od geometrycznego ładu po ekspresyjny informel i z powrotem. Na 
zmianę intelekt 

i intuicja. Nie jestem w stanie przewidzieć efektu końcowego. Często wracam do punktu wyjścia. 
Kończę, gdy wszystko ze sobą gra, kolory zaczynają pulsować. To jest moment, gdy obraz zaczyna 
żyć własnym życiem, emitować swoje światło, emanować energią.

Istotą mojego malarstwa jest oddziaływanie na siebie poszczególnych kolorów, ich odcieni i półto-
nów. Najbardziej interesuje mnie to, co powstaje na granicy, na styku płaszczyzn ciepłych i chłod-
nych, jasnych i nasyconych, gładkich i chropowatych. Te miejsca są szczególne, bo skupiają uwagę. 
To tutaj wyzwala się energia, która następnie wypełnia cały obraz. Eksperymentuję z kolorem, 
a kompozycja pełni raczej funkcję dopełniającą, uspokaja nieco te barwne płaszczyzny. Staram się 
nie pozbawiać obrazu drobnych sprzeczności i kontrastów, ale jako całości nadaję mu umiarkowany, 
harmonijny charakter. 

Interesują mnie zjawiska przyrodnicze, wzajemnie oddziałujące na siebie żywioły. Fascynuje mnie 
zmienność, efemeryczność w naturze i wszystkie skrajne odczucia z tym związane. Moje prace 
zmieniają się w trakcie powstawania. Zanim ostatecznie się ukształtują, przechodzą liczne metamor-
fozy. Jest w nich pewne odniesienie do pejzażu. W kompozycji trzymam się typowych dla pejzażu 
podziałów: góra – dół i dzieląca je linia horyzontu. W warstwie kolorystycznej operuję światłem, 
które jest nieodłącznym elementem pejzażu.

Sebastian Skoczylas
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46 Anna Orbaczewska
(ur. 1974)

Psy, 2014
olej, płótno, 60 x 190 cm, sygn. na odwrocie

Zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem, tworzy również obiekty 
i murale. Ukończyła Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Hadze 
w 1999, a w 2000 roku gdańską ASP. Wielokrotna laureatka Stypen-
dium Kulturalnego Miasta Gdańska , Stypendium Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego dla Twórców Kultury. W 2011 roku otrzymała 
Bremenkunststypendium, a w 2014 została zaproszona na pobyt re-
zydencyjny do Muzeum Goa Chitra, Goa Indie. Od 2011 roku współ-
tworzy  wraz z japońską artystką Nobuko Hayshi projekt Meeting 
Point wystawiany min. w Galerie Herold Bremen (2011) i Gdańskiej 
Galerii Miejskiej (2015). Równolegle do Meeting Point tworzy własne 
projekty. Artystka zwykle pracuje w cyklach tematycznych ( np. m.in. 
„Emocje Prawdziwe”, „Podejrzane Pets”, „Nigdy nic nie wiadomo”, 
„Nie to chciałam powiedzieć”, „Nie oczekuj zbyt wiele”, „Wtedy”). 
Na uwagę zasługują również rysunki, które powstają w opozycji 
do jej malarstwa, są integralnym działaniem. Ważniejsze wystawy: 
2015 - „Meeting Point” (w ramach cyklu Dialogi), Gdańska Galeria 
Miejska, kurator Iwona Bigos; 2015 – „Wtedy” Galeria Wspólna, Byd-
goszcz; 2011 – „Ukryte Miejsca” Galeria Milano, Warszawa; „Nigdy 
nic nie wiadomo” Gdańska Galeria Miejska, kurator Iwona Bigos; 
2008 – „Podejrzane Pets” Austriackie Forum Kultury, Warszawa; 2006 
– „Emocje Prawdziwe” CSW Łaźnia, kurator Karolina Grabowicz. Do 
najważniejszych wystawa zbiorowych należą : 2016 - „Znajomi Znad 
Morza” – Rynek 25, Wrocław; 2016 - „Exporting Zagrzeb” Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk, kura-
tor Katarzyna Kosmala; 2015 – „Exporting Gdańsk” Gallery Barell, 
Zagrzeb, Chorwacja, kurator Katarzyna Kosmala; 2014 – Gdańskie 
Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska; Projekt Specjalny Sam nie 
jestem stąd, na terenie Stoczni w ramach festiwalu  Narracje, Gdańsk 
– kurator Jola Woszczenko; Projekty Majówka i Zimno Modelarnia 
przy Instytucie Sztuki Wyspa, kurator Grzegorz Klaman; “model ad 
hoc” Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk kurator Grzegorz Klaman.
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Prace Anny Orbaczewskiej powstają na kanwie fotografii. Celem artystki nie jest 
jednak precyzyjny fotorealizm. Wręcz przeciwnie. To raczej niedowierzanie tej obiek-
tywnej wizji. Ciągłe poszukiwanie właściwego obrazu tego co zobaczyła, przeżyła 
i zarejestrowała. 

Główne motywy obrazów przywodzą na myśl fotorelacje z rodzinnych wakacji – 
malownicze pejzaże, a na ich tle wizerunki bliskich, dzieci, domowych zwierząt. 
Sytuacje zwyczajne, kadry banalne, a jednak intrygują, wprawiają w lekkie zakło-
potanie.

Krępujące staje się poczucie, że są to historie podejrzane. Uchwycone przypadkiem, 
z ukrycia, z dystansu. Patrzymy zza pleców niczego nieświadomych postaci. Ludzie 
na tych obrazach wpatrują się w coś, co widoczne jest tylko dla nich. Zachowują 
się naturalnie, często jakby niezgrabnie,nie pozują. Zdają się być zanurzeni w pry-
watnym świecie, nie wiedząc, że są oglądani.

Ten naturalizm i perspektywa podglądacza intryguje, bo budzi w nas wstydliwą, 
a jakże ludzką ciekawość cudzego życia. Podsyca ją nastrój  prac – intymny, no-
stalgiczny i pełen napięcia.

Z obrazów Orbaczewskiej emanuje bowiem jakiś niewyjaśniony niepokój. Artystka 
podkreśla, że jego źródłem jest fotograficzny pierwowzór – zdjęcie z jakąś „barthe-
sowską raną”, która wręcz zmusza ją do malarskiej transpozycji. 

Maluje więc realistycznie, konkretnie, zmysłowo, lecz tylko do pewnego stopnia. 
Ostatecznie    zakłóca uchwyconą wizję – nienaturalnie rozświetla, wzmaga kontra-
sty, rozmywa kontury. Rzeczywisty obraz rozpływa się na obrzeżach,  uabstrakcyjnia, 
a miejscami całkowicie zanika.

fragment tekstu Justyny Gongały „Wtedy”



47 The Krasnals (Whielki Krasnal) 
(rok powstania: 2008)

Super Sasnal  2008

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

Anonimowa grupa artystów krytycznie odnosząca się do aktualnych 
zjawisk w sztuce współczesnej, do politycznej poprawności w sfe-
rze społecznej, politycznej, również w obrębie samej sztuki. Humor 
czasami ciężki do przełknięcia i dwuznaczność nie pozwalająca ści-
śle określić opcji, które popierają, powodują kontrowersje w wielu 
środowiskach. Główne miejsce działalności The Krasnals to ich blogi 
(polski i angielski), gdzie regularnie publikują posty, najczęściej ze 
swoimi obrazami i tekstami komentującymi zjawiska, które ich nur-
tują, fascynują lub wkurzają.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Czułem skurcze Twojego przełyku”, Galeria Miejska we Wrocławiu 

Obraz zainspirowany wypowiedzią Sasnala z przewodnika 
Krytyki Politycznej, s. 283: „Myślę zresztą, że w czasach których 
żyjemy, po prostu nie można nie mieć poglądów. Chyba, że jest 
się totalnym głąbem”. 

The Krasnals, cytat za: http://the-krasnals.blogspot.com/2008/06/super-sasnal.html

Jako prowokatorzy kultury udowadniamy panującą w niej 
hipokryzję, obłudę, mechanizmy władzy. Krytykujemy 
sprowadzanie sztuki do propagandy politycznej, tworzenie 
spektaklu sztuki i odarcie jej z autentyczności. Żądamy prawa 
do wolności sztuki, jej demokratyczności we wszystkich sferach, 
również ekonomicznej. Gdzie sczeźli artyści geniusze, zastąpieni 
stadem identycznych nosorożców lizodupów???!!!

The Krasnals, cytat za: The Krasnals. Whielki Krasnal. Czułem skurcze twojego przełyku, Galeria Miejska we Wrocławiu 2016, s. 26
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48 Andrzej Bator
(ur. 1951)

Dusze drzew  2013

akryl, płótno, 85 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dy-
plom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa 
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana 
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona 
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego, 
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku ma-
larstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową 
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem 
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wysta-
wiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych 
i prywatnych.

DUSZE DRZEW

Drzewo to przede wszystkim symbol życia. Jest też naszą 
ostoją bo nas chroni, jest naszym bezpieczeństwem,  karmi 
nas  swoimi owocami, domem, daje możliwości przetrwania  
itd., itp. Semantyka   drzew jest ujęta w aspekcie rytmu czasu- 
powtarzalności.  Jego przemijania wręcz  ubywania. Wiosna to 
pierwsze liście czyli odrodzenia. Lato bogata zieleń i owoce – my 
w kwiecie wieku. Jesień kolorowe opadające liście i odejście –
odpoczynek i przygotowanie do kolejnych odnowień, narodzin. 
W obrazie drzewa są nagie bez ubrań. Są kwintesencją będącą 
w nich  energii. DUSZY 

Energii jaką posiadamy my ludzie i która jest naszą  napędową 
siłą do przetrwania  i osiągnięcia celów. Jest naszą WOLĄ. Tak 
przedstawiłem  wiarę w zmartwychwstanie i reinkarnację.

Andrzej Bator
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49 Renata Brzozowska 
(ur. 1977)

Cobalto  2012

olej, płótno, 70 × 65, sygn. p.d. monogramem autorskim 
i datą

Ukończyła PLSP w Poznaniu. Na swoim koncie ma wiele krajo-
wych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się głównie 
malarstwem sztalugowym, olejnym, figuratywnym. Pasjonuje ją 
człowiek, taniec, ruch, wiatr we włosach. Taniec to dla niej uniwer-
salny język przekazywania świata ulatującego słowom. Porywa ją 
jego ogromna energia, którą jak się okazuje, przekazywać można 
w nieskończoność. 

Zajmuję się głównie malarstwem sztalugowym, olejnym, 
figuratywnym. Pasjonuje mnie postać , człowiek, ruch.  Staram 
się uchwycić taniec w różnych jego rodzajach.  Przeszywa mnie 
krwiste flamenco, pełne temperamentu i odgrywające prawdziwe, 
czasami bardzo trudne emocje, porywający balet - techniczna 
wirtuozeria ludzkiego ciała, odlot ... i tango argentyńskie, 
które transem partnerów przyprawia mnie o dreszcze. Taniec 
wytwarza we mnie tego rodzaju emocje i energię, że nie mogę 
mu się oprzeć, muszę go malować i przeżywać. To osobista 
wewnętrzna modlitwa do siebie i wszechświata, który  tańczy 
swój wieczny, archaiczny układ kroków. (...) Zapisuję też swoje 
stany medytacji, transu, obrazy widziane między snem a jawą, 
które nazywam bramą wewnętrznego kosmosu. 

Renata Brzozowska
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50 Natalia Rybka 
(ur. 1988)

Tkwiący w istocie  2016

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

Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Byto-
miu w 2007 roku. Aktualnie studiuje Malarstwo na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz 
scenografią teatralną (w latach 2012-2014 zaprojektowała i zreali-
zowała 8 scenografii do sztuk teatralnych). W 2015 została laureat-
ką prestiżowych konkursów malarskich „Artystyczna podróż Hestii” 
oraz „Obraz roku”. Wybrane wystawy: 2015 – wystawa zbiorowa 
konkursu „Artystyczna podróż Hestii”, Warszawa; 2015 – wystawa 
zbiorowa konkursu „Obraz roku”, Galeria Dagma Art, Katowice; 
2015 – wystawa zbiorowa „Figurama 2015”, Akademia Sztuk Pięk-
nych, Wrocław; 2014 – wystawa indywidualna, Klub Natura Art, Ka-
towice; 2013 – wystawa zbiorowa „Nowy obraz/ Nowe spojrzenie”, 
UAP, Poznań; 2012 – wystawa zbiorowa „Granice rysunku”, Poznań.

Manifest artystyczny
Jak mawiał Tertulian – łaciński teolog z Afryki Północnej: Wierzę, bo to jest absurdalne. ale poznając 
naturę Boga, przestaje to być takie absurdalne, a staje się prawdziwe. 

Wiara jest wyborem. Czasami wybieramy wierzyć z powodu tego co widzimy, a czasami pomimo tego. 

Żyjemy w czasach w których wiara wydaje się tracić swój sens. Mamy wtedy dwie możliwości, 
zostawić swoją wiarę, albo przypomnieć sobie, kim jest Bóg. W życiu każdego człowieka pojawia 
się tzw. moment decydujący. Związany jest on często z wyborami dnia codziennego albo wręcz 
przeciwnie ze śmiercią. Ów decydujący moment determinuje następstwo naszych działań. W sztuce 
staram się zaznaczyć bądź uwypuklić taki moment w moim życiu. Poprzez wykorzystanie motywu 
lasu, który może nasuwać wiele rozmaitych skojarzeń, ukazuję w nim człowieka jako cząstkę ele-
mentarną pewnego fragmentu rzeczywistości. Jest on jej naturalnym składnikiem, z niego wyrasta 
i go tworzy. Otoczenie, w które jest wpisany, wydaję się być chaotyczne i niezbadane, mogące 
wywoływać przeróżne emocje. Jednak daję poczucie pewnego spokoju i nie przytłacza ogromem 
znaczeń. Człowiek niemalże wynurza się ze splotu roślin, a nieraz w sposób niedający się odróżnić, 
stapia się z otoczeniem. Zarówno to otoczenie jak i człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają 
ślad w danej przestrzeni, miejscu. W przedstawieniu natury, doszukuję się cech Boga osobowego, 
zagłębiam się w Jego obecności, nabieram cech bożego charakteru. 

Natalia Rybka

Odnoszę wrażenie, że Natalia Rybka z lubością zagłębia się 
w detale obrazów, których skomplikowana struktura jest 
do tego stworzona. Natalia Rybka maluje drzewa, krzaki, 
gałęzie, pnącza, liście i to można dostrzec w pierwszym 
kontakcie z jej pracami. Nie do końca wiadomo czy jest 
to las, park czy dżungla. Gęsta tkanka roślin dopuszcza 
zaledwie majaczące gdzieniegdzie światło, nie dając nam 
możliwości na rozpoznanie konkretnego miejsca. Stojąc 
przed obrazem stoimy po prostu w bliżej nieokreślonym 
lesie. Zabieg kompozycyjny polegający na rozciągnięciu do 
marginesów, a nawet poza widoczny obszar płótna, leśnej 
struktury potęguje wrażenie wciągania widza w otchłań 
hipnotycznej zieleni. Przeprowadzone przez Liisę Tyrväinen 
w 2014 roku badania w Instytucie Zasobów Naturalnych 
w Helsinkach dowodzą, że stężenie hormonu stresu male-
je po spędzonym czasie w środowisku naturalnym nawet, 
jeśli jest to tylko zielony skwer w środku miasta. Bez wąt-
pienia obrazy Natalii Rybki mają charakter kontemplacyj-
ny, a emanująca z nich cisza powoduje we mnie, pewien 

rodzaj błogiego spokoju oraz chęć odczuwania natury 
wszystkimi zmysłami. 

(...)

Autorka podobnie jak ukryte postaci, kamufluje także treść 
obrazów. Bez informacji autorskiej trudno jest jednoznacz-
nie odnieść treść obrazów do religii i symboliki chrześcijań-
skiej. W szczególności może być to trudne dla osoby nie-
wierzącej. Niemniej jednak osobiście nie postrzegam tego 
jako wady, gdyż autorka sięga po język bardziej uniwersal-
ny niż symbolika związana z jakąkolwiek religią. Jest to wy-
rafinowany i klasyczny, a równocześnie bardzo współcze-
sny język malarski. Kontemplacyjna atmosfera w obrazach 
Natalii Rybki jest więc najprawdopodobniej wyczuwalna 
nie tylko dla osób modlących się. Równocześnie obrazy te 
wydają się być bardzo interesującą alternatywą dla źle po-
jętej współczesnej sztuki religijnej, czy może bardziej sztuki 
mówiącej o wierze.

Szymon Kobylarz
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Zainteresowania tematyczne artysty skupiają się na współczesnym 
pejzażu miejskim, składającym się z blokowisk, przestrzeni 
industrialnych, wyznaczonych miejsc relaksu i zabawy. Pierwszym 
wrażeniem dla widza jest kolor – mnogość zdecydowanych, 
intensywnych barw, mocno skontrastowanych. Dajemy się zwieść 
pozorom pozytywnego przekazu płynącego właśnie z użytych 
barw, by po chwili odkryć, że trochę to dziwny krajobraz - miasto 
u Kamińskiego jest jak plaster miodu – stworzone wg ściśle 
określonego porządku, żeby nie powiedzieć „drylu”, przeważają 
w nim nienaturalne linie proste, kompozycja geometryczna, 
rytm. Niepokój budzą elementy chaosu: płomienie w oknach 
porzucone sprzęty, fragmenty zasieków. I całkowity brak ludzi. 
Czy jest to wizja miejsc odhumanizowanych, bezosobowych, 
stworzonych dla nich samych, nie dla człowieka – użytkownika, 
czy też apokaliptyczna wizja świata po tajemniczej katastrofie, 
bez ruin i zgliszcz, w której zniknęli wszyscy zamieszkujący naszą 
planetę ludzie, a cywilizacja  wypierana przez bujną przyrodę już 
wkrótce ulegnie rozpadowi? Bez względu na kierunek literackich 
interpretacji tych obrazów, malarstwo Michała Kamińskiego 
zdaje się bardzo pesymistycznym głosem artysty na temat 
współczesności – wymogów cywilizacji i zagrożeń zeń płynących, 
zaniku wartości humanistycznych, bezradności człowieka wobec 
świata, który sam stworzył.

Joanna Matyja, tekst do wystawy „Michał Saturnin Kamiński. Miejsca”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Michał Saturnin Kamiński
(ur. 1979)

Bez tytułu, z cyklu Neon  2015

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie – specjalność malarstwo sztalugowe. 
Autor wystaw indywidualnych, uczestnik szeregu wystaw zbiorowych 
i konkursów artystycznych, m.in.: 2015 – 42. Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień 2015”; 2013/14 – 5. Ogólnopolski Konkurs na Obraz 
dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika (wyróżnienie honorowe); 
2014 – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZE-
SNY, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2010 - 4. Ogólnopolski 
Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika; 2010 
– Indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Mithos, Częstochowa; 
2009/10 – VII Triennale Sztuki Sacrum Dom –  droga istnienia, Miej-
ska Galeria Sztuki, Częstochowa.
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52 Aaron Beker (właść. Aleksander Bajger) 
(ur. 1985)

Wesoła infantka prosi o największe ciastko  2013

olej, płótno, 170 × 130 cm, sygn. p.śr. monogram a.

Artysta-malarz, podróżnik, deklamator, pisarz, kulturysta, wielbiciel 
francuskich jabłek. Rewolwerowiec, miłośnik Szekspira. Absolwent 
ASP w Gdańsku. Dyplom obronił w 2013 r. Uczeń prof. M. Olszew-
skiego – wybitnego artysty-plastyka, erudyty, reformatora, rekina pol-
skiego malarstwa. Laureat wielu prestiżowych konkursów artystycz-
nych w kraju i poza jego granicami. Przyjaciel bretońskiego rzeźbiarza 
Xaviera Tanguy. Szczęśliwy zdobywca I nagrody za najlepszą pracę 
malarską w XI Międzynarodowym Konkursie „Pole Sztuk” w 2011 r. 
Prace artysty prezentowane są obecnie na wystawie w Katalonii, 
organizowanej przez konsulat RP w Hiszpanii. Jego dzieła znajdują 
się w wielu prywatnych kolekcjach w Anglii, Portugalii i ZSRR.

Postać ludzka jest bodajże najbardziej pospolitym tematem 
w sztuce.  W rysunkowym i malarskim szkoleniu jest jednym 
z klasycznych  fundamentów nauki. W malowaniu postaci 
i portretu niby powiedziano  wszystko, a raz na jakiś czas 
pojawia się Gerhard Richter z portretami  grupy Baader 
Meinhof, czy Marlen Dumas ukazująca skrępowanych  isla-
mistów z opaskami na oczach, by ścisnąć mięsień sercowy 
i  zbombardować mózg potężną dawką impulsów. Obraz 
Jaques-Luis  Davida  Śmierć Marata tak namieszał w ludz-
kich mózgach czasów  Rewolucji Francuskiej, że zabroniono 
sprowadzenia do Francji truchła  jego genialnego autora. 
Malarstwo Aleksandra Bajgera dotyka raczej  portretów 
malowanych w tym czasie po drugiej stronie kanału La 
Manche, romantyczno-eklektycznych obrazów Reynoldsa, 
czy  Gainsborough. 

(...) Płótna są naciągnięte bez nadmiernej  troski o perfek-
cję, niektóre partie obrazów świecą werniksem,  inne nie. 
Mimo mniej czy bardziej pozornej niedbałości czuje się  dużą 
sprawność malarską. Widać zręczność oka, które w mimi-
krze  kompozycji fotograficznych z łatwością oddaje podo-
bieństwo i aurę  portretowanej osoby. Postaci są namalo-
wane w całości i wyłaniają się  z cienia przetrawionych ko-
lorów tła. Patrzący na obrazy słyszy szorstkie  przesuwanie 
się szczeciny oszczędnie zaopatrzonego w farbę pędzla po  
chropowatości płótna. (...)Ta, być może udawana, skrom-
ność emocjonalna portretowanych powoduje, że  istotą 
tego malarstwa stają się rozmalowania tła oraz przenikanie 
się tła  i postaci, a także gra – czy reżyseria – światła. Przy tak 
konserwatywnej  i uzależnionej od perspektywy fotograficz-
nej kompozycji przerysowania światłem momentami mają 
posmak niedoskonałości. Jeśli wyczuwa się  pasję malarską, 
to właśnie bardziej w drugim, niż w pierwszym planie –  
tam, gdzie abstrakcyjne plamy przenikają się, tam, gdzie 
twórca suchym  pędzlem kreśli wirtualne fałdy sukni, tam 
jest najbardziej malarski. (...)Malarstwo Bajgera ma  bardzo 
specyficzną aurę – nostalgia minionych czasów oprawiona 
w  bardzo sprawny warsztat malarski...

Dr hab. Robert Florczak, cytat za: Młode Malarstwo w Gdańsku. Dyplomy 2013, 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 
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I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 200 000 5 000

200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000

Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

Butle Alicja, proj. Zbigniew Horbowy, 1971 r.,  
Huta Szkła Sudety w Szczytnej Śląskiej
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Jan Stanisławski (1860–1907), W zielonej gęstwinie, olej, tektura, 32,5 × 24 cm sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI
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