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ARTYSTA NA START
Janusz Magiera 28

Maluje Pan od 20 lat. Jak zmieniła się Pana twór-
czość w tym czasie? Czy starsze prace można gdzieś 
obejrzeć  czy już dawno mają swoich szczęśliwych 
nabywców?

Początki były trudne. Uczyłem się (i nadal uczę) malowania 
różnymi technikami: pastelą tłustą, olejem, akrylem. Dużo 
też rysowałem tuszem. Inspirował mnie surrealizm Salvado-
ra Dali, ale też Modigliani, Van Gogh. Mało się wtedy sprze-
dawało. Trochę obrazów rozdałem, część została. Później 
dłuższy czas malowałem głównie na zamówienie. Były to 
kopie obrazów światowego i polskiego malarstwa. Trzeba 
było z czegoś żyć. Dopiero niedawno wróciłem do swojej 
twórczości, ale nadal poszukuję siebie w malarstwie.

Mieszka Pan i tworzy niemalże w samym sercu Pod-
hala, ale na wielu obrazach zamiast motywów góral-
skich widać przedziwne tajemnicze postacie – sza-
manów, urodziwe ciemnoskóre kobiety. Skąd takie 
inspiracje?

Zawsze fascynowała mnie Afryka – jej kultura, ludzie. 
W młodości chciałem nawet wyjechać tam jako wolonta-
riusz, więc w końcu zainteresowania te musiały jakoś za-
istnieć w moich obrazach. Powstał cykl szamański i kilka 
innych. A jeśli chodzi o góralszczyznę, podczas pracy nad 
obrazami „afrykańskimi”, pojawił się pomysł, żeby zrobić 
cykl „góralskich szamanów”. Ale jeszcze nie teraz.

Nie czuję się artystą – jestem 
raczej rzemieślnikiem. 

Artysta niezwykle skromny 
i utalentowany. Oczarowuje nas 
odległym afrykańskim światem, 

choć tworzy w samym sercu 
Podhala. O sobie nie lubi dużo 

mówić. Tym bardziej zapraszamy 
do lektury krótkiego wywiadu. 

SHE WOLF, 2014, olej, płótno, 120 × 120 cm
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Część Pana prac nosi enigmatyczny tytuł REVERIE. 
Czy ma to związek z anglojęzycznym określeniem 
marzenia, zadumy?

Cykl obrazów Reverie (do których jeszcze wracam i zapewne 
jeszcze powstaną nowe) odnosi się do określenia zadumy, 
marzenia, ale też zapatrzenia. Chciałem w tych obrazach 
uchwycić taki ulotny moment zapatrzenia, który coraz rza-
dziej zdarza się nam w tym zabieganym, pędzącym ku za-
traceniu świecie.

Na wielu obrazach elementem dekoracyjnym są nie-
wielkie ptaki. Ma Pan do nich chyba szczególny sen-
tyment. A może znaczą coś więcej?

Ptaki w moich obrazach symbolizują wolność. Wznosząc się 
ponad wszystko, mają możliwość spojrzenia na rzeczywi-
stość z innej perspektywy, czego w dzisiejszym świecie nam 
brakuje. Poza tym w snach często latam, więc jest to chyba 
taki symbol wolności, jaką sam chciałbym osiągnąć.

Prezentowany na aukcji obraz, podobnie jak wszyst-
kie pozostałe, jest niezwykle misternie, starannie wy-
kończony. Zdaje się, że to rzadkość wśród współcze-
snych artystów. Czy długo pracuje Pan nad obrazem? 
Jak wygląda proces twórczy w Pana przypadku?

Jest wielu artystów, którzy malują klasycznie, realistycz-
nie, ale mało się ich chyba promuje. Obraz Judith to ukłon 
w stronę mistrzów secesji. Jest to też moja wersja tematu,  
który w malarstwie był poruszany wielokrotnie i mam na-
dzieję, że jeszcze do niego wrócę. Obraz Judith jest deko-
racyjny, co również jest charakterystyczne dla moich prac. 
Lubię staranność i precyzję w malarstwie. Wiąże się to jed-
nak z większą ilością czasu, jaki trzeba spędzić przy obrazie. 
W moim przypadku trwa to około miesiąca (obraz Temp-
tention powstawał prawie trzy miesiące). Dlatego tworzę 
w oleju. Daje mi to możliwość poprawek, nawet w ciągu 
kilku dni. Malując, często powstają w głowie nowe pomysły 
i wersje danego obrazu, jeden napędza drugi. Nie czuję się 
artystą – jestem raczej rzemieślnikiem. Kiedyś ktoś powie-
dział artystą się bywa, a nie jest. 

Rozmawiała Ewa Kurzeja

Muzeum VI, olej, płótno, 90 × 150 cm

REVERIE II, 2014, olej, płótno, 50 × 100 cm

TEMPTENTION, 2015, olej, płótno, płatki złota, 120 × 190 cm

REVERIE I, 2014, olej, płótno, 50 × 70 cm
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Harmonia  2012

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: M. Karp

Absolwentka ASP we Wrocławiu (2011). Zadebiutowała na wystawie 
„Akademizm” w Galerii Mieszkanie Gepperta we Wrocławiu w 2010 r. 
Pierwsza wystawa indywidualna artystki, zatytułowana „Prądotwór-
czo”, odbyła się w galerii Klubu Otwartej Kultury w Kłodzku w 2011 r. 
W tym samym roku jej praca dyplomowa prezentowana była na wy-
stawie „Najlepsze dyplomy ASP” w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
W 2012 r. wytypowano akt męski – rysunek węglem na wystawę 

Figurama w galeriach w Pradze, Bratysławie i Pilźnie. Serię aktów 
męskich węglem pokazała na otwarciu MiaArtGallery we Wrocławiu 
(2012). Swoje prace prezentowała ponadto na wystawach w: BWA 
w Rzeszowie, Galerii Pryzmat w Krakowie, Galerii Fundacji Sztuki Zie-
lona Marchewka w Warszawie i Białymstoku, BWA w Zielonej Górze, 
Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Stalowej w Warszawie i Zamościu, 
Galerii Akwarium w Polanicy, Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Malwina Karp01 
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Palce Paolo  2016

akryl, płótno, 120 × 90 cm,  
sygn. p. d.: S. Wojtkiewicz

Absolwent PLSP w Białymstoku oraz Wydziału 
Architektury Politechniki Białostockiej. Obecnie 
adiunkt na WBiIS PB. Z powodzeniem uprawia za-
wód architekta, a jego projekty znajdują oddźwięk 
w kraju i na świecie (m. in. w Szkocji i Arabii Sau-
dyjskiej). Laureat wielu konkursów architektonicz-
nych i wystaw. Zawodowo specjalizuje się głównie 
w zabudowie jednorodzinnej i tu uzupełnieniem 
architektury jest sztuka. W sposób płynny łączy ją 
z malarstwem, a tematyka obrazów powiązana 
z autorskim projektowaniem, znajduje spełnienie 
w całościowym postrzeganiu przestrzeni. Z racji 
zainteresowań teoretycznych i praktycznych archi-
tekturą, zagadnienia sztuki stają się w dużej części 
polem jego pracy naukowej i kierunku, w który 
upatruje swój dalszy rozwój.

Sławomir 
Wojtkiewicz02 

INGENIUM XXI  2016

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

Ur. w 1975 r. Mieszka i tworzy 
w Sanoku. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem oraz grafiką. Wziął 
udział w kilkunastu wystawach 
zbiorowych m.in.: 2015 – Skład 
Doczepiony, Galeria Łaźnia, Radom; 
2015 – XV Łemkowskie Jeruzalem 
„AUTOPORTRET POTRÓJNY”; 2015 
– Stan podgorączkowy – wystawa 
Otwartej Pracowni 37,1, BWA, Sa-
nok; 2015 – ART INN – Targi Mło-
dej Sztuki, Galeria Labirynt, Lublin; 
2014 – Skład Doczepiony, Resursa 
Obywatelska, Radom; 2014 – Indu-
strial! Festiwal Sztuk, Starachowice; 
2013 – Człowiek istota energetycz-
na”, Karpackie Biennale Sztuki, 
RCKP, Krosno (wyróżnienie); 2013 
– Koniec człowieka, 2 Piotrowskie 
Biennale Sztuki, Galeria ODA, Piotr-
ków Trybunalski. Jest także autorem 
wystaw: 2015 – Femininum, Gale-
ria MDK, Sanok; 2013 – Lynchowa-
nie, Galeria MBP, Sanok.

Daniel 
Białowąs03 
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Respiratorium  2014

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

Ur. w 1975 r. W 2001 r. obronił dy-
plom na ASP w Łodzi. Ma w swym do-
robku kilkanaście wystaw indywidual-
nych oraz udział w wielu wystawach 
zbiorowych. Jest członkiem Stowarzy-
szenia Otwarta Pracownia w Krako-
wie. Prace w zbiorach: Regionalna Za-
chęta Śląska, Katowice; BWA Galeria 
Bielska, Bielsko–Biała; Centralne Mu-
zeum Włókiennictwa, Łódź; Fundacja 
Ateneum, Warszawa; Kolekcja Hestii, 
Sopot. Laureat licznych nagród i wy-
różnień w konkursach artystycznych. 
Wybrane wystawy indywidualne: 
2011 – „I’m Polish Man”, Muzeum 
Regionalne, Brzeziny; 2011 – „COOL-
TOWI”, Otwarta Pracownia, Kraków; 
2008 – „POProgram”, Galeria Zero, 
Berlin, Niemcy; 2005 – „W lustrze”, 
Galeria Stara, Łódź.

Polowanie na 
jelenia  2014

akryl, płótno, 81 × 60 cm, sygn. na 
odwrocie: T. Tajak Kraków 2014

Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozow-
skiego w Krośnie. Ukończył wydział aktor-
stwa w Krakowskich Szkołach Artystycz-
nych oraz Edukację artystyczną w zakresie 
sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP 
w Krakowie. W 2014 r. obronił z wyróż-
nieniem dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. G. Borowik-Pieniek. Zajmuje się ma-
larstwem, rzeźbą, instalacją sakralną oraz 
animacją kultury. Od niedawna współpracu-
je z krakowskim teatrem Plejada w charak-
terze scenografa. Brał udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju 
i zagranicą.

Bartłomiej 
Jarmoliński04

Tomasz Tajak05 



7

Ja tylko 
patrzę  2009

pastel, papier fabriano, 
70 × 70 cm (w oprawie: 
90 × 90 cm), sygn. l. g. i p. d.

Architekt, redaktor, mieszka we 
Wrocławiu. Od wielu lat specja-
lizuje się w rysunku pastelą. Po-
przez cielesną dynamikę i kontra-
sty buduje obrazy niczym reżyser 
teatralny spektakle. Surrealistycz-
ną akcję, napięcie, uzupełnia ko-
lorem, walorem kreski, formatem 
i kompozycją. Malarstwo jest dla 
niego sposobem myślenia. Za-
zwyczaj wie, co chce narysować, 
ale najciekawsza jest dla artysty 
improwizacja prowadząca do 
niespodziewanego wizerunku 
obrazu. O swojej twórczości nie 
lubi rozmawiać, bo, jak mówi: 
„po to maluję, by widz sam mógł 
sobie je interpretować i opowia-
dać”. Autor i uczestnik wielu wy-
staw indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Wykonał sze-
reg projektów plakatów dla Opery 
Wrocławskiej.

Dziewczyny przy oknie 
z czortem  2016

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

Absolwent ASP we Wrocławiu na kierun-
ku malarstwo. W okresie studiów rozwijał 
umiejętności w zakresie malarstwa abstrak-
cyjnego oraz ekspresji o tematyce animali-
stycznej, która była tematem dyplomu. Po 
ukończeniu studiów kontynuował ścieżkę 
artystyczną poszukując rozwiązań artystycz-
nych i technicznych, obejmujących także 
tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. 
W 2014 r. przeniósł wartości techniczne 
wyniesione z dotychczasowych poszukiwań 
na malarstwo surrealistyczne. W ostatnim 
czasie wyklarował swój charakterystyczny 
styl, łącząc ze sobą doświadczenia sur-
realistyczne oraz ilustracyjne z formami 
ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, ko-
lor i przestrzeń traktuje lekko, utrzymując 
kierunek gestu oraz zachowując warunki 
poprawnego operowania kompozycją.

Aleksander 
Korman06 

Maciej Cieśla07 
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Nieśmiały dialog 
na metrze 
kwadratowym   

2016

technika mieszana, płótno, 
100 × 80 cm, sygn. p.d.: 
M.Rybka ‚16 oraz na odwrocie

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

Miasto no 85  2016

akryl, technika własna, płótno, 
90 × 110 cm, sygn. na odwrocie: 
M. Karwowska Miasto no 85 2016

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

Mateusz 
Rybka08

Magdalena 
Karwowska09 
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2011 XX  2011

akryl, pastele olejne, ołówek, 
płyta, 60 × 60 cm, sygn. p. d.: 
LTS 11 XX oraz na odwrocie

W 1978 r. ukończył Wydział Ma-
larstwa warszawskiej ASP. Dyplom 
w pracowni prof. Jacka Sienickie-
go. Uprawia rysunek, malarstwo, 
pastele reliefowe, malarskie kom-
pozycje przestrzenno-ażurowe. 
Tadeusz Serafin tworzy dyna-
miczne kompozycje na pograni-
czu ekspresjonizmu i abstrakcji. 
Stale poszukuje nowych, niekon-
wencjonalnych środków wyrazu. 
Najnowsze prace to przestrzenne 
kompozycje, łączące tradycyjny 
rysunek z elementami rzeźbiar-
skimi. Ważniejsze wystawy indy-
widualne: 2016 – KOLAŻE, Galeria 
CPK, Warszawa; 2016 – Między 
płaszczyznami, Galeria Wspólna, 
Bydgoszcz; 2015 – KOL-MAL, Ga-
leria Kazamaty, Warszawa; 2014 
– Malarstwo, Galeria Delfiny, War-
szawa; 2014 – Pastele, Galeria van 
Golik, Warszawa; 2014 – Galeria 
Ether, Warszawa; 2013 – Galeria 
DAP3, Warszawa; 2011 – Galeria 
van Golik, Warszawski Festiwal 
Sztuki Ground Art, Warszawa.

Pępowina  2016

technika mieszana, płótno, 100 × 80 cm, sygn. 
na odwrocie

Samouk artystyczny. Absolwent Kulturoznaw-
stwa na Warszawskim SWPS. Instruktor kultury-
styki. Brał udział w wernisażu „Hochsztaplerzy” 
w Pracowni Wschodniej razem z Martyną Bałką, 
Karoliną Pietrzyk i Beatą Pofelską. Aktywny arty-
stycznie na ulicy.

L. Tadeusz 
Serafin10 

Milionerboy11 
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Bez tytułu  2016

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

Ur. w Rybniku w 1988 r. Studiowała na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach pod kie-
runkiem prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuje 
się malarstwem mało- i wielkoformatowym. 
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych. W jej 
malarstwie kluczową rolę odgrywa podświa-
domość. Obraz powstaje jako odpowiedź na 
wewnętrzne impulsy i jest czysto intuicyjnym 
zapisem.

Metropolizm 31   

2016

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. 
i dat. na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, Wydział Archi-
tektury Wnętrz, dyplom z wyróżnie-
niem uzyskany w 2013 r. Aneks do 
dyplomu zrealizowany w Pracowni 
Malarstwa i Rysunku prof. Andrze-
ja Zwierzchowskiego. „Inspiracją 
do wielu prac jest architektura, jej 
wpływ na otoczenie, detale, struktu-
ralna różnorodność oraz przestrzeń 
w jakiej zawiera się dana bryła. Okre-
ślana jest ona funkcją jaką pełni, na 
podstawie wizualnego odbioru jej 
wnętrz oraz ich wzajemnego położe-
nia, można przedstawić zewnętrzny 
obraz formy architektonicznej.”

Anna 
Jarzymowska12

Renata 
Kluczyńska13
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Kompozycja VI   

2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie: M.Szeszuła 
2016

Absolwentka Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. W 2012 r. 
obroniła dyplom na kierunku Ar-
chitektura Wnętrz. Zajmuje się ma-
larstwem, projektowaniem wnętrz, 
identyfikacją wizualną i grafiką.

Maria 
Szeszuła14 

Abstract XIV  2015

olej, płótno, 45 × 35 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1988 r. Absolwent ASP im. J. Ma-
tejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa. 
Laureat nagród i wyróżnień w ogólno-
polskich konkursach i przeglądach malar-
skich. Stypendysta Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa narodowego. Autor dwóch 
wystaw indywidualnych (Kraków, War-
szawa) oraz uczestnik wielu zbiorowych. 
Brał udział w targach artystycznych (War-
szawa, Wilno, Paryż). Zajmuje się malar-
stwem abstrakcyjnym. Mieszka i pracuje 
w Krakowie.

Bartek Pszon15 
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W Gdańsku widziałam 
Memlinga  2014

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

W 2011 r. ukończyła studia na Wydzia-
le Sztuki UR, gdzie uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
prof. S. Białogłowicza. Dwukrotna sty-
pendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Jest autorką 13. wystaw indy-
widualnych, brała udział w ponad czter-
dziestu wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą oraz plenerach międzynaro-
dowych. Laureatka nagród, m.in.: 2012 
– Nagroda „Obraz Roku 2012”, Łańcut; 
2012 – Biennale Młodych – Sztuki Pięk-
ne – nagroda w kategorii malarstwo, 
Radomsko; 2012 – I miejsce Artist Event 
„Belle Époque” Bad Gastein, Austria; 
Nagroda Specjalna Muzeum Sztuki 
w Miszkolcu; 2010/2011 – Nagroda im. 
Jerzego Panka – I wyróżnienie za dyplom 
artystyczny Wydziału Sztuki UR; 2011 – 
II nagroda za zestaw obrazów w poka-
zie poplenerowym „Żar” – I Europejskie 
Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu. Jest 
członkiem ZPAP oraz Redaktor Naczelną 
biuletynu informacyjnego rzeszowskiego 
okręgu ZPAP „Sztuka i Życie”.

Bez tytułu  2016

technika własna: farba lateksowa, 
tynk strukturalny, płatki złota, 
płótno, 120 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie

Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, ab-
solwentka ASP w Krakowie. Dyplom, 
który obroniła w 2004 r. nagrodzo-
ny został medalem rektora ASP. Od 
10 lat zajmuje się projektowaniem 
wnętrz, a malarstwo sztalugowe 
jest dopełnieniem tej profesji. Ob-
razy traktuje jako inspiracje do za-
projektowania pięknego wnętrza. 
Wnętrze ma być tłem lub uzupeł-
nieniem danego obrazu. Uważa, że 
piękno w sztuce nie jest pojęciem 
względnym.

Barbara 
Porczyńska16

Małgorzata 
Pabis17 
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Narodziny Venus  2016

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Hu-
manistycznej we Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił 
w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu instalację 
„Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył nagrodę 
Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie 
„Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą. Łukasz Jan-
kiewicz inspiruje się impresjonizmem, wyrażając emocje 
na obrazach przez połączenie intensywnych barw. Brał 
udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, w tym 
w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.

Harvey Milk  2014

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn.  
p. d.: GRA’14 oraz na odwrocie

Ur. w 1987 r. Absolwentka malar-
stwa na wrocławskiej ASP. Dyplom 
obroniła w 2014 r. u prof. Mariana 
Waldemara Kuczmy i prof. Adama 
Chmielowca. Maluje portrety. Tworzy 
obrazy społecznie zaangażowane, 
poruszające tematykę praw czło-
wieka, jego miejsca w społeczeń-
stwie. Obrazy autorki są radykalne 
w ekspresyjnej, abstrakcyjnej formie 
organicznych plam czy nerwowych 
linii rysunku. Portrety pozbawione 
rysów twarzy stają się nierozpozna-
walne, jakby skorodowane materią, 
upływającym czasem, niepamięcią. 
Można dostrzec w nich nawiązania 
do sztuki Francisa Bacona i jego eks-
presyjnych autoportretów. Medium 
malarskie jest najbliższe sercu artyst-
ki, ale często też korzysta z technik 
rysunkowych, graficznych, wyko-
nuje murale, zajmuje się edukacją 
plastyczną. Miała wystawy indywi-
dualne we Wrocławiu, Warszawie, 
Poznaniu, Katowicach, Sosnowcu.

Łukasz Jankiewicz18 

Grażyna 
Małkiewicz19 
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Summer 
time  2016

akryl, płótno, 75 × 100 cm, 
sygn. p. d.: monogram autorski 
RENMAG oraz opisana na 
odwrocie

Ur. w 1980 r. Kształciła się na 
Uniwersytecie Ludowym, gdzie 
pod kierownictwem A. Kijow-
skiego uzyskała dyplom z ma-
larstwa i tkaniny artystycznej. 
W l. 2002–2006 studiowała na 
Wydziale Sztuki UR. Ukończyła 
specjalizację malarstwo w pra-
cowniach prof. S. Białogłowicza 
i prof. T. Boruty. W 2014 r. ukoń-
czyła ASP w Krakowie na Wy-
dziale Malarstwa pod kierunkiem 
prof. A. Bednarczyka i obroniła 
aneks z rysunku w pracowni dr. 
W. Kubiaka. Wybrane wystawy: 
2015 – Wystawa zbiorowa, Aka-
demicki Klub Żak, Lublin; 2015 
– Wystawa zbiorowa, MDK, Ka-
zimierz Dolny; 2015 – „Kobieta 
w obrazie”, Kazimierz Dolny; 
2014 – Wystawa zbiorowa, Klub 
Kadr, Warszawa; 2014 – Wysta-
wa zbiorowa, Hotel Galaxy, Kra-
ków; 2013 – Wystawa zbiorowa, 
Stary Browar, Poznań.

Kiss 2  2016

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

Ur. w Rybniku, absolwentka Cieszyńskiego In-
stytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Udział 
w wystawach zbiorowych: Pragaleria, 2015; 
DESA, 2016 oraz indywidualnych: „W naszych 
głowach”, Galeria Oblicza w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej; „Eksperymenty”, Wodzisław Śląski. 
Uczestnicy również w aukcjach charytatywnych, 
które odbywają się na galach Człowiek Roku 
(Rybnik, 2014, 2015). Jej twórczość charakte-
ryzuję się niekonwencjonalnym stylem łączącym 
malarstwo z graficznymi elementami tła. Poru-
szane tematy to kobiecość i nałogi artystki, które 
przeplatają się w obrazach.

Renata 
Magda20

Iwona 
Kołodziej21
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Rajskie jabłko  2016

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

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

warsztaty graficzne Komplementarność Technik Graficznych w druku 
artystycznym, prowadzonym przez prof. Juji Kobayaschi w 2013 roku. 
Wystawa indywidualna w Galerii Bałuckiej 2014, Wystawa Najlepszych 
Dyplomów 2013 roku w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 
Udział w innych wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju 
i za granicą, m.in.: Urbino z Wiszącego Ogrodu 2, Galeria Baucka; 
Hommage a Strzemiński 2013; The Rape of Europe, Lizbona 2013; 
Rhinos are coming, Brazil, Poland, South Africa 2014; Zgierz Tkacz, 
Dom Kultury w Łęczycy. Uczestnictwo w Trzecim Niezależnym Salonie 
Łódzkich Młodych Twórców 2016.

Joanna Aninowska22
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A imię jej Róża  2016

olej, szlagmetal, płyta, 73 × 60 cm (w oprawie: 90 × 76 cm), sygn. na odwrocie: P.K.Mikulska 2016

Ur. w 1973 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje się malar-
stwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowaniem na 
porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzego Staraka i Anny 
Woźniak-Starak. Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich 
w konkursie na plakat pt. „Promocja zdrowia”. Członkini Towarzystwa 

Przyjaciół sztuk Pięknych w Lublinie. W swojej twórczości podejmuje 
wyzwania wielorakich nurtów w sztuce od realizmu, surrealizmu po 
abstrakcje. Ostatnie wystawy: 2015 – Wystawa indywidualna, Galeria 
Porczyńskich, Warszawa; 2014–2015 – Wystawa indywidualna, Salon 
„Lady In White”, Lublin; 2013 – Wystawa indywidualna, Galeria „Przy 
Bramie”, Lublin.

Patrycja Mikulska23
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Czas rozpalić 
piec  2016

technika mieszana, 
olej, akryl, szlagmetal, 
80 × 80 cm, sygn. 
p. ś.: J. Misztal 2016

Absolwenta wrocław-
skiej ASP na wydziale ce-
ramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni 
prof. K. Jarodzkiego. 
W pracach malarskich 
artystki widać wyraźne 
zamiłowanie do materii 
przestrzennej (ceramiki). 
Zróżnicowana faktura 
obrazów oraz użycie 
różnorodnych odcieni 
złota nadaje im specy-
ficzny i niepowtarzalny 
wygląd. Prace artystki 
znajdują się w kolek-
cjach wielu instytucji, 
a także osób prywat-
nych, zarówno w kraju 
jak i za granicą.

Joanna 
Misztal24 

Odbicie  2016

olej, szlagmetal, płótno, 80 × 65 cm, sygn. 
na odwrocie

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

Sylwia Perczak25 
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Cnoty – czystość  2016

akryl, szlagmetal, deska, 36 × 31 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pochodzący z terenów dzisiej-
szej Ukrainy. Obecnie mieszka i pracuje pod Krakowem, gdzie naj-
bliższe otoczenie stało się dla niego źródłem inspiracji. Uczestniczył 
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz aukcjach cha-
rytatywnych organizowanych m. in. przez fundację „Mimo Wszystko” 

Anny Dymnej. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskie-
go im. Leona Wyczółkowskiego (2016). Wybrane wystawy: 2016 – 
Oblicza Madonny, Zamek Królewski na Wawelu, Oddział w Stryszowie; 
2015 – Malarstwo – wystawa indywidualna, Galeria Klitka, Warszawa; 
2015 – III Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny”, Kalwaria Zebrzydowska.

Borys Fiodorowicz26
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Św. Sebastian  2014

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: JEŻ 24.10.2014

Ur. w 1992 r. w Ostrowie Wielkopolskim. W 2012 r. rozpoczął naukę 
w pracowni malarza Ventzislava Piriankova.

Jędrzej Jeżykowski27
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Judith  2016

olej, szlagmetal, płótno, 140 × 90 cm, sygn. l. d. monogramem autorskim

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

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

Janusz Magiera28
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Palacio de las Ursulinas  2011

akryl, karton impregnowany, 40 × 50 cm, sygn. p.d.: Michał Janicki oraz certyfikat na odwrocie

Ur. w 1985 r. w Płocku. W roku 2006 ukończył LP im. M. Rościszew-
skiej w Płocku. W latach 2009–2012 pracował nad serią obrazów 
„Havana”. Główne inspiracje to architektura kolonialna, renesansowa, 

klimat starych historycznych miast, małych miasteczek. Tematami prac 
jest przestrzeń miejska i architektura oraz sceny rodzajowe z różnych 
stron świata.

Michał Janicki29
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Wiosna  2015

akryl, płótno, 92 × 73 cm,  
sygn. l. g.: CZECHOWSKI 2015

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

Koń czarny  2015

ceramika, 20 × 28 × 8 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Krakowie. Ukończyła POSSP im. J. Czapskiego o specjaliza-
cji reklama wizualna. Uczestniczka programu Erasmus na Accademia di Belle 
Arti di Lecce. Absolwentka ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom, wy-
różniony przez TPSP, obroniła w 2014 r. w pracowni prof. B. Salwińskiego. 
W l. 2012–2014 otrzymywała stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne. 
Interesuje się ceramiką, małą formą rzeźbiarską oraz rysunkiem. Uczestniczka 
wielu plenerów i wystaw w kraju i zagranicą, m. in: 2015 – V Przegląd Młodej 
Sztuki „Świeża Krew”, Galeria SCATO, Wrocław; 2015 – Wyróżnienie w kon-
kursie „Who Gets Carried Away by Europ? ”; 2015 – Wystawa pokonkursowa 
„Visage ou Masque”, Troyes, Francja; 2014 – Wystawa „Grafika Warsztato-
wa. Mini Przestrzeń”, Lwowski Pałac Sztuki, CKiS, Lwów; 2006 – Wyróżnienie 
w konkursie „The World of Art.”, Slovenia; 2002 – Brązowy medal w konkursie 
„Rainbow 2002”, Gallery of Children’s Art Zánka, Children’s and Youth Cen-
tre, Hungary; 2001 – First Mohamed Amin International Children’s Art and 
Photographic Exibition „My country, adding colour to the world”, Nairobi, 
Kenya; 2000 – Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym, 
Centre pour l’UNESCO, Troyes, Francja. Prezentowana praca pochodzi z cyklu 
Struktura wnętrza, który przedstawia w sposób symboliczny fakturę ludzkiej 
podświadomości. Bogate formy abstrakcyjne są wycięciami z prostych bloków 
sześciennych, ułożonymi tak, by mogły być eksponowane na zewnątrz. Pla-
kiety wykonane z surowego, zimnego i ciężkiego żeliwa, artystka wzbogaca 
delikatną ceramiką. W swoich pracach zatraca granicę między płaskorzeźbą, 
a rzeźbą pełnoplastyczną.

Mikołaj 
Czechowski30 

Aneta Śliwa31 
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Atrapa  z cyklu Taksydermia  2016

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

Ur. w 1994 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Malarstwa UA 
w Poznaniu. Obecnie studiuje w Glasgow School of Art w Szkocji. 
W 2014 roku współtworzył projekt naukowy Kij w obraz. Laureat 
nagrody Santander Universidades za wszechstronną działalność ar-
tystyczną, oraz stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Instytutu Adama Mickiewicza, Prezydenta Miasta Katowice. 
Uczestnik konkursów, wystaw oraz festiwali. m. in: Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Szczecin; Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Efemerycznej, Konteksty 2016, Sokołowsko; Cockaigne, 48 Festival 
„Stunden Neukölln”, UP Gallery, Berlin; Ogólnopolski Konkurs Malarski 
im. Wyczółkowskiego, Galeria BWA Bydgoszcz; XVIII International 

Art Festival Interakcje, Piotrków Trybunalski; NOTO – notatnik artysty, 
Małopolski Instytut Kultury, Kraków; Ogólnopolska Wystawa Rysunku 
Studenckiego „Rysować”, Galeria Wozownia, Toruń; Performance Art 
Meeting, Galeria Labirynt, Lublin; Ogólnopolska Płaszczyzna Wymiany 
Akademickiej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; Ogólnopolski Kon-
kurs im. Wojciecha Fangora, ASP Gdańsk; International Performance 
Festival, Lwów; 48 Festival „Stunden Neukölln – Not- Aufnahme”, 
UP Gallery, Berlin; Międzynarodowy Konkurs Malarski „Trzy Mosty”, 
Warszawa; Trzy, cztery, Performance! Festival, Galeria BWA w Zielonej 
Górze

Szymon Kula32
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A październik taki ciepły  2016

olej, płótno, 50 × 65 cm, sygn. p.d.: Некрасова

Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na Wydziale Ma-
larstwa Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuk 
Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest członkiem Narodowego 
Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na Ukrainie. Wystawy indy-
widualne: 2009 – „Wędrówki landszaftami”, Kirowograd, Ukraina; 
2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepropietrowsk, 

Ukraina; VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukraina; 2009 – 
165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło – różne ruczaje”, Ki-
rowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow 
festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina; 2011 – XIV 
Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 
XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaqu-
es i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.

Maria Niekrasowa33
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Horizon 6  2015

olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie: OSA 2015

Ur. się w 1988 r. w Warszawie, gdzie ukończyła malarstwo na ASP 
w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Jej prace pokazywane były 
na licznych wystawach w kraju i zagranicą. W swoim malarstwie 
artystka próbuje zinterpretować rzeczywistość za pomocą środków 
plastycznych, jednocześnie zachowując pozory realizmu. Inspiracje 

znajduje w swoim otoczeniu, traktując temat jako pretekst do poszu-
kiwań formy. W czerwcu 2015 r. dołączyła do zespołu pracującego 
na pełnometrażową animacją malarską „Loving Vincent”. Obecnie 
artystka mieszka i tworzy w Atenach.

Aleksandra Osa34
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Bez tytułu  2016

olej, płótno, dyptyk, 2 × 24,5 × 30 cm, sygn. na odwrocie: Tatiana Talipowa 2016

Ur. w Krzywym Rogu, na Ukrainie. W 2016 r. obroniła dyplom z ma-
larstwa w zakładzie Intermediów i Rysunku pod opieką prof. nadzw. 
J. Gryki na Wydziale Artystycznym na UMCS w Lublinie. Indywidualne 
wystawy w Galerii Kont: „50 twarzy Tatiany” w 2015 i „Archiwum 
Tatiany” w 2016. Wyróżnienie na V PLENERIADZIE Uczelni Artystycz-

nych w Kazimierzu Dolnym w 2015. Instalacja na Land Art. Festiwal 
2015 –H2O. Udział w plenerze HOLOWNO 2014, Kraina Rumianku: 
„Intermedialność natury” oraz międzynarodowym plenerze malarskim 
w Niebylcu w 2013 r.

Tatiana Talipowa35
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Jesienna 
impresja  2016

akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygn. 
p. d.: G. Wójcik 2015 r.

Ur. w 1988 r. w Tarnowie. Absol-
went studium Renowacji mebli 
i wyrobów snycerskich w Tarnowie 
(2011). Absolwent malarstwa na 
Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
Dyplom w pracowni prof. Graży-
ny Borowik (2016). Zajmuje się 
malarstwem pejzażowym i abs-
trakcyjnym, a także rysunkiem, re-
nowacją mebli i projektowaniem 
graficznym. Bierze aktywny udział 
w życiu akademickim i artystycznym 
Tarnowa oraz Krakowa. Autor wy-
staw indywidualnych i zbiorowych. 
Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą, 
m. in. na Węgrzech, w Dagestanie, 
Niemczech, Hiszpanii. Uczestnik 
wielu wystaw i konkursów artystycz-
nych. Wybrane wystawy indywidu-
alne: 2016 – Barwy pejzażu, Wanilia 
cafe, Kraków; 2015 – Z mojej pra-
cowni, Klub Kultury Wola, Kraków; 
2012 – Projekt „Słowa Malowane 
Dźwiękiem” – ZPAP, Tarnów; oraz 
zbiorowe: 2016 – 4/1 ART Squat, 
Tarnów; 2010 – Świat w moich 
barwach, Dąbrowski Dom Kultury, 
Dąbrowa Tarnowska.

Grzegorz 
Wójcik36 

Na Roztoczu 44  2016

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

W l. 1980–1984 studiował w Insty-
tucie Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki 
obronił w pracowni druku płaskiego 
prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie 
zajmuje się rysunkiem i malarstwem. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą (An-
glia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, 
Australia) oraz w Muzeum w Luba-
czowie, NCK w Krakowie, Hrubie-
szowskim Domu Kultury, BWA Galerii 
Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. 
W 1997 r. stypendysta MKiS. Członek 
Stowarzyszenia Artystycznego Matt 
Roberts Arts w Londynie. Uczestnik 
kilkudziesięciu wystaw w Polsce, 
Niemczech, Litwie, Włoszech, Cze-
chach, Słowacji, Ukrainie, Australii 
i Tajlandii. W 2010 r. laureat Certy-
fikatu Najwyższej Jakości (Honorary 
Certificate of the Highest Quality – 
Short List) VII Międzynarodowego 
Biennale Rysunku w Pilznie. Otrzy-
mał kilkanaście nagród i wyróżnień 
za twórczość w dziedzinie rysunku 
i malarstwa w konkursach ogólno-
polskich i międzynarodowych.

Dariusz 
Piekut37 
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Lavender 
landscape  2013

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.: 
TATAI

Absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie 
obroniła dyplom z malarstwa w pracow-
ni prof. K. Skarbka na Wydziale Malar-
stwa i Rzeźby. Uprawia malarstwo szta-
lugowe, rysunek i fotografię. Malarstwo 
jest dla niej podróżą, poszukiwaniem 
i osobistą reakcją. Inspiruje się głównie 
miejscami granicznymi w kondycji czło-
wieka, na styku różnorodnych kultur, po-
między realizmem i symbolizmem. Nie 
utożsamia się z żadnym nurtem. Bierze 
udział w wystawach pokonkursowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą.

TATAI38

Fragment382ABC  2016

technika własna, płótno, 3 × 50 × 50 cm (tryptyk), sygn. l. d.: S.J.A. Tomalak

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

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

Stanisław Tomalak39
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Zapach lata  2016

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p. d.: A. Kappa 2016 r.

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

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

Alicja Kappa40
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Lazur  2013

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

Teresa Demidziuk, chociaż urodziła się w Głogo-
wie, to jednak – jak sama przyznaje – z wyboru 
jest wrocławianką. We Wrocławiu ukończyła PLP 
oraz uzyskała dyplom ASP na Wydziale Rzeźby 
i Malarstwa. Jest również absolwentką studiów 
filozoficzno-teologicznych wrocławskiej uczelni. 
Prezentuje swoje prace na wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych, a także bierze udział w kra-
jowych i międzynarodowych plenerach malarskich 
oraz sympozjach. Wrocław jest miejscem, w którym 
mieszka i pracuje. W tym dynamicznie rozwijającym 
się mieście kultury – teatr, muzyka, film, wywierają 
znaczący wpływ na twórczość artystki.

VOLARE VI  2016

akryl, olej, technika własna, płótno, 
80 × 120 cm, sygn. p. d.

Ur. w 1988 r. w Jaworze. Absolwent-
ka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na 
ASP we Wrocławiu. Dyplomowana 
Stylistka-Projektantka Ubioru. Zwy-
ciężczyni konkursów malarskich oraz 
konkursów dla młodych projektantów. 
Autorka kilku wystaw indywidualnych. 
Obrazy artystki znajdują się w kolek-
cjach prywatnych w kraju i za granicą.

Teresa 
Demidziuk41 

Sabina 
Maria Grzyb42 
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W blasku kwitnących żagli  2016

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

Absolwentka ASP w Łodzi. Dyplom obroniła w 2008 r. na Wydziale 
Edukacji Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. W. Stel-
maszczyka, aneks do dyplomu – książka artystyczna w Pracowni Pro-
jektowania graficznego adi. W. Morawskiego. Zajmuje się różnymi 
dziedzinami sztuk wizualnych, głównie malarstwem. Bohaterami czyni 
postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze sytuacji”. Wierzy w ciągłą 
zmienność sztuki. To przekonanie przemyca w swych pracach stosu-
jąc różne konwencje. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka 

wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy: 2014 – „Inspiracje filmowe”, 
Muzeum Kinematografii, Łódź; 2014 – „Artygiel”, 2 kielecka wystawa 
artystów regionu; 2012 – „12 + 1”, Pedagogiczna Biblioteka Publicz-
na, Zgierz; 2011 – „Notatki”, Galeria „Widok”, Łódź; 2009 – „Akcja 
Re: akcja”, Muzeum Sztuki 2, Łódź; 2009 -„Najlepsze dyplomy”, Biała 
Fabryka, Muzeum Włókiennictwa, Łódź; 2008 – Wystawa rysunków, 
Galeria „Pod Napięciem”, Łódź.

Monika Dałek43
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O! Kura 
(Praga)  2016

olej, płótno, 90 × 110 cm, 
sygn. l.d.: M.STANO oraz na 
odwrocie

Architekt. Absolwentka Poli-
techniki Krakowskiej, Wydziału 
Architektury oraz Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, Wydziału 
Malarstwa.

Poranne porachunki  2016

akryl, olej, płótno, 50 × 65 cm, sygn. na odwrocie: Domański

Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP w Łodzi w 1994 r. – grafika warsztatowa (aneks malarstwo).

Magdalena 
Stano44

Witold Domański45 



33

Poranne porachunki  2016

akryl, olej, płótno, 50 × 65 cm, sygn. na odwrocie: Domański

Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP w Łodzi w 1994 r. – grafika warsztatowa (aneks malarstwo).

Siła drugiego 
księżyca  2016

akryl, płótno, 80 × 80 cm,  
sygn. p. d.: M. Stern

Ukończyła Wydział Sztuki Krakowskiej 
Akademii Pedagogicznej (dyplom z ma-
larstwa – w pracowni dr. Aleksandra 
Pieńka). W l. 2000–2010 brała udział 
w wielu wystawach zbiorowych. Obec-
nie kontynuuje indywidualną pracę 
twórczą, oddając się głównie malar-
stwu oraz okazjonalnie, projektowaniu 
scenografii do przedstawień teatralnych.

Kapitulacja  2016

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. p.d.: 
E.Mądzelewska’16r. oraz na odwrocie

Choć zawsze pragnęła iść do szkoły arty-
stycznej, aby móc uczyć się wielu technik 
oraz rozwijać swoją miłość do sztuki – nie 
miała takiej możliwości. Mimo tego już 
w młodym wieku zaczęła wystawiać swoje 
obrazy w galeriach, brać udział w konkur-
sach, projektować grafikę i tworzyć rzeźby 
z drewna oraz kory. Mając 18 lat wyjecha-
ła do Włoch, wiele z jej twórczości sprzed 
2013 roku zostało w prywatnych kolekcjach 
właśnie w tym kraju. Obserwacja człowieka 
i jego natury, Boga oraz zachowań teraźniej-
szych ludzi w podwójnym sensie przelewa na 
płótno. Wiele szczegółów na jej obrazach 
kryje sens całej historii nie do końca zrozu-
miałej na pierwszy rzut oka. Artystka nie boi 
się przenosić na płótno wad ludzkich, które 
dostrzega obserwując świat.

Mirella Stern46 

Edyta 
Mądzelewska47 
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Instynkt smakosza  2016

akryl, płótno, 90 × 60 cm, sygn. l.d. oraz na odwrocie

Ur. w 1991 r. w Warszawie. W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem tytuł 
magistra na ASP w Warszawie na wydziale Grafiki. Zajmuje się grafiką 
warsztatową, komputerową oraz malarstwem. Obrazy charakteryzuje 
graficzno-rysunkowy realizm z geometryczną oprawą. Prace mają 
często charakter humorystyczny, zawierają zaskakujące metafory, 
przy wykorzystaniu niekonwencjonalnej symboliki, a także posiadają 
ładunek emocjonalny. Artystka brała udział w wystawach grupowych: 
Kissprint, Warszawa 2013 oraz 2016; MUZA – Magdalena Abakano-

wicz, Warszawa, 2015; Wystawa pokonkursowa na Międzynarodo-
wym Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia, 2016; Pokonkursowa wystawa 
finalistów Artystycznej Nagrody Siemensa z Galerii Salon Akademii, 
Warszawa, 2016; indywidualnych: Alternatywna Geometryczność, 
Boska Praga, Warszawa, 2016, a także w performance w Galerii Foksal 
w ramach wystawy Jiri Skala, Bohdan Mrazek JABBERWOCKY (2016). 
W l. 2013–2015 współorganizowała festiwal artystyczny Art Fresh 
Festival. W 2016 została finalistką Artystycznej Nagrody Siemensa.

Zuzanna Zu Jankowska48
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Bez tytułu  2016

olej, płótno, 20 × 20 cm,  
sygn. na odwrocie

Absolwentka Malarstwa UMK 
w Toruniu oraz Policealnej Szkoły 
Projektowania i Konfekcjonowa-
nia Odzieży w Toruniu. Dyplom 
z malarstwa sztalugowego uzy-
skała w 2015 roku, pod kierun-
kiem prof. L. Wolskiego. W roku 
2016 artystka dostała wyróżnie-
nie do wystawy DYPLOMY 2015 
w CSW w Toruniu oraz Nagrodę 
Stowarzyszenia Przyjaciół Wy-
działu Sztuk Pięknych UMK za 
cykl obrazów „Afirmacja życia 
i natury”. Jeden z obrazów tego 
cyklu dostał się do finału Ogólno-
polskiego Konkursu Malarskiego 
im. Leona Wyczółkowskiego. 
Malarka ma na swoim koncie 
kilkanaście wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w Toruniu, 
Kowalewie Pomorskim, Grudzią-
dzu, Włocławku, Inowrocławiu, 
Bielsku-Białej, Bydgoszczy oraz 
Sopocie. Od 2016 roku należy 
do ZPAP.

Astro16  2016

akryl, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. na odwrocie: Marcin 
Błach, 2016

Absolwent malarstwa 
w Kolegium Sztuk Pięknych 
UMCS w Kazimierzu Dol-
nym. Dyplom w 2012 pod 
kierunkiem dr hab. Mariusza 
Drzewińskiego. Studia dru-
giego stopnia na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lu-
blinie. W 2014 uzyskał tytuł 
magistra sztuki w pracowni 
dr hab. Wiesława Procia. 
Zajmuje się głównie malar-
stwem. Tworzy obrazy na 
płótnie oraz w przestrzeni 
miejskiej. Od wielu lat intere-
suje się szeroko rozumianym 
street artem.

Magdalena 
Solich49 

Marcin 
Błach50 
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Zielone-czerwone  2015

akryl, płyta hdf, 80 × 100 cm, sygn. l. d.: j.w.malik 2015

Ur. w 1951 r. w Poznaniu. Malarstwo studiował w l. 1969–1975 na 
UA/dawniej PWSSP/w Poznaniu, w pracowniach prof. T. Brzozowskie-
go i St. Teisseyre’a. Od 1977 r. członek ZPAP, od 1978 r. członek ruchu 
Ekoart. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu i Szczecinie, w zbiorach Watykanu oraz wielu kolekcjach 
prywatnych. Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury. Rzeczoznawca 
d/s sztuki. Odbył pobyty studyjne w Rosji i USA. Maluje monumentalne 
obrazy i miniatury. Przedstawia rzeczywistość w kolorze szarym i czar-
nym z dodatkiem zmieszanej czerwieni. Czasami jednak używa całej 
palety barw. Na 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie w 2016 r. prezentuje dwa obrazy. W 2014 r. otrzymał 

nagrody w 43 Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Salon Zimowy w Mu-
zeum Sztuki w Radomiu oraz w 13. Ogólnopolskim Konkursie Sztuki 
Salon Wielkopolski w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie. 
Laureat wielu konkursów i festiwali sztuki: nagroda MKiS dla Młodego 
Twórcy na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
w 1978 r., III nagroda w 1998 r. Laureat Srebrnego Medalu i Nagrody 
Przyjaźni i Pokoju na II-m Biennale Sztuki Europa-Azja w Ankarze 
w Turcji w 1988 r. Na swoim koncie ma 28 indywidualnych wystaw. 
Brał udział w ponad 150 wystawach malarstwa polskiego w Polsce 
i na świecie: Londyn, Praga, Berlin, Sofia, Ankara, Chicago.

Jan Wojciech Malik51
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Metanoia  2012

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. 
na odwrocie: Metanoia |Mosur 
Piotr|2010

Ur. w 1990 r. w Sarnowie. Absolwent 
malarstwa na ASP w Gdańsku. Uczest-
nik licznych wystaw m.in.: „Traktat 
o manekinach” (współorganizator), 
Galeria Szyb Wilson, Katowice 2012; 
„KRYTYczNIE”, ASP Gdańsk 2013, 
„4x4 Mętlik”, Galeria ZPAP „Pierwsze 
Piętro”, Opole 2013; „Zarysy”, Galeria 
Wydziału Sztuk Wizualnych Akademia 
Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego, 
Łódź 2013; „Love is the air!: Miłość – 
Erotyka – Seks”, Sopocki Dom Aukcyj-
ny, Galeria Warszawa 2014; „4 MAT”, 
Jasło 2014; Noc Muzeów, ASP Gdańsk 
2014.

Wielokropek II  
2013

olej, płótno, 73 × 92 cm, 
sygn. na odwrocie

Absolwentka poznańskiej 
ASP. Po początkowych 
sukcesach w dziedzinie 
grafiki użytkowej i pro-
jektowania wnętrz, od 
dłuższego czasu skoncen-
trowana na malarstwie. 
Otwarta na wymianę 
emocji i inspiracji aktyw-
nie uczestniczy w warsz-
tatach i plenerach. Swoje 
obrazy prezentowała na 
wystawach w kraju i za 
granicą, m.in. w Hiszpanii 
i we Włoszech, uzysku-
jąc wartościowe oceny 
wiodących krytyków ma-
larstwa. Wzrost zaintere-
sowania jej twórczością 
potwierdza włączanie jej 
prac do kolejnych kolekcji 
prywatnych w Polsce i za 
granicą.

Piotr Mosur52 

Ewa 
Stryjska53 
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Formacja wewnętrzna  2015

olej, akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie: Piotr Kwiatkowski

Ur. w 1992 r. w Siemianowicach Śląskich. Student V roku malar-
stwa na ASP w Katowicach, w pracowni prof. Z. Blukacza. Artysta 
podejmuje tematy związane ze sferą duchową człowieka. Jest to 
tematyka osadzona w metafizyce, lecz ujęta z podmiotowego, eg-
zystencjalnego punktu widzenia. Inspiracje czerpie głównie z Biblii, 
dzieł teologicznych i filozoficznych. Ważny wpływ na jego twórczość 
ma muzyka, pasja gry na fortepianie i organach. Tytuł „Formacja 
wewnętrzna” odnosi się do niezbadanych głębin ludzkiego serca, 
w którym rozstrzygają się największe jego życiowe dramaty. Przyjście 
człowieka na świat wiąże się z nieustannym zmienianiem się, nie tylko 

fizycznym, lecz także wewnętrznym. W duszy człowieka dokonuje się 
nieustanny dramat agonii, transgresji, ciągłego stawania się. Naszym 
sercem targają sprzeczne racje, z których musimy wyciągać wnioski 
i podejmować konkretne decyzje. W prezentowanej pracy chodzi 
o pokazanie opozycji empirycznego, mimetycznego świata, dające-
go się dotknąć, zmierzyć, zważyć, zbadać w kontekście duchowej 
egzystencji człowieka, której ująć w sposób fizyczny nie można. Jest 
to zderzenie czegoś o konkretnej trwałej formie zjawiska fizycznego, 
z nieokreśloną, zmieniającą się formą zjawiska świata metafizycznego.

Piotr Kwiatkowski54
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Ogniwo  2016

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 
F. Leoniak 2016

Ur. w 1995 r. w Krakowie. Student II roku ma-
larstwa na ASP w Krakowie. Uczestnik wystawy 
„Ślo-nski Kafka” w Galerii Szyb Wilson w Katowi-
cach (2016).

Filip Leoniak55 

We can have a drink  2016

akryl, płyta, 74 × 63 cm, sygn. p. d. 
monogramem autorskim oraz na odwrocie

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

Piotr Ignacy 
Kopczyński56 
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Przechodnie  2014

akryl, płótno, 110 × 70 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Wydziału Artystycznego na kierunku Grafika 
Warsztatowa ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem 
otrzymany w 2016 r. (Dyplom główny: Pracownia Grafi-
ki Cyfrowej prof. A. Romaniuka, prezentacje dodatkowe: 
Pracownia Plakatu prof. R. Kalarusa, Pracownia Malarstwa 
prof. J. Rykały). Brała udział w wystawach zbiorowych m.in.: 
w Rondzie Sztuki w Katowicach, Galerii Miejskiej Arsenał 
w Poznaniu, Galerii Koridor Uniwersytetu Ostrawskiego, 
BWA w Kielcach, Galerii Labirynt w Lublinie, Galerii Forum 
w Toruniu, The Library at Docklands (Melbourne, Australia). 
Zdobywczyni I nagrody w konkursie na plakat „Moja wol-
ność” (Oświęcim, 2014), II nagrody w międzynarodowym 
konkursie na krótką formę komiksową „Julian Tuwim” (Łódź, 
2013), III oraz I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory 
(Kutno, 2014, 2015), nagrody specjalnej w 2. International 
Student Poster Biennale w Lublinie (2015). Nominowana 
do nagród VIII Biennale Grafiki Studenckiej (Poznań, 2013). 
Brała udział w wystawie International Reggae Poster Contest 
(Nikozja, Liverpool, 2016). Laureatka stypendium rektora 
dla najlepszych studentów (2013/14, 2014/15) oraz Sty-
pendium Samorządu Miasta Tychy „Quod discis, tibi discis” 
dla wybitnych studentów (2014).

Kompozycja nr 3  2016

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

Ur. w 1988 r. W 2014 obroniła dyplom magi-
sterski oraz aneks z malarstwa na Wydziale Arty-
stycznym UMCS w Lublinie. Stypendystka rektora 
UMCS. Nagrody i wyróżnienia m.in.: I miejsce 
w konkursie na plakat promujący rozwój tech-
nologii gazu skroplonego (LNG), wyróżnienie 
w I Międzynarodowym Konkursie Kaszubskiej 
Sztuki Wizualnej CASSUBIA VISUALES. Udział 
w wystawach, m.in.: 24 Biennale Plakatu Pol-
skiego Katowice 2015, Grand Prix Młodej Grafiki 
Polskiej Kraków 2015, IV Przegląd Młodej Sztuki 
Świeża Krew Galeria SOCATO, Wrocław 2014. 
W swoich obrazach podejmuje zagadnienia do-
tyczące człowieka i przestrzeni społecznej oraz 
kulturowej, w jakiej na co dzień on funkcjonuje. 
Przedstawia to w sposób metaforyczny. Poprzez 
zastosowanie różnorodnych układów form geo-
metrycznych stara się stworzyć iluzję trójwymia-
rowej, abstrakcyjnej przestrzeni. W pracach wy-
stępuje zróżnicowana materia malarska – zesta-
wienie fragmentów laserunkowej podmalówki 
i węglowego szkicu z gęstą fakturą farby. Obrazy 
cechuje zawężona gama barwna.

Monika Sojka57 

Iwona 
Gabryś58
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Muzeum XLVI  2016

olej, płótno, 105 × 75 cm, sygn. na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Kolbuszowej. Absolwent Wydzia-
łu Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat 
stypendium fundowanego im. Sayeda (2012). 
W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, 
gdzie prezentowany był cykl obrazów „Mu-
zeum”. Wystawy zbiorowe: 2016 – „7 young 
painters”, Gallery Katarzyna Napiorkowska, 
Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkur-
su malarskiego Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie 
w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015 – Wy-
stawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji 
im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny 
Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – Wysta-
wa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu 
Malarstwa Młodych PROMOCJE 2015, Galeria 
Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 – Wystawa fi-
nalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego 
im. Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej 
Zbrojowni, Gdańsk; 2015 – Wystawa Najlepsze 
dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 2015 
– Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Gale-
ria STALOWA, Zamość; 2015 – Wystawa finali-
stów Konkursu na DZIEŁO, Galeria Promocyjna 
ASP, Kraków; 2015 – Z PRACOWNI PROFESORA 
ADAMA W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
Kraków; 2014/2015 – Studenci ASP w Krakowie, 
MNiSW, Warszawa; 2014 – Wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa; 2013 – WYRÓŻNIENI, Centrum Wy-
stawowo – Konferencyjne Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Kraków.

Mateusz 
Maliborski59 

Struktura 
z trójkątem  2016

technika mieszana, płótno, 50 × 70 cm, 
sygn. na odwrocie

Ur. w 1989. W 2011 r. ukończył studia 
pierwszego stopnia na ASP w Krakowie, 
w pracowni Obrazowania Cyfrowego na 
Wydziale Grafiki. Dyplom zrealizował 
pod kierunkiem W. Węgrzyna. Dwa lata 
później wziął udział w III Targach Mło-
dej Sztuki na Małym Rynku w Krakowie. 
W 2014 r. zdobył tytuł magistra na Wy-
dziale Malarstwa w pracowni A. Bed-
narczyka na krakowskiej ASP. Obecnie 
tematem przewodnim jego działań ar-
tystycznych jest szeroko pojęta struktura, 
którą wyraża w malarstwie, rysunku i fo-
tografii. Jego prace prezentowane są na 
aukcjach i wystawach sztuki w Krakowie 
i w Warszawie.

Rafał Gawlik60 
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Podrap mnie za uchem  2014

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

W latach 1988–1993 studiował na ASP w Krakowie oraz na Wydzia-
le Grafiki w Katowicach. Uzyskał dyplom w pracowni projektowej 
doc. T. Jury i w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. A. S. Kowalskiego. 

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych w Polsce i w Niem-
czech, a także w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Turcja, 
Słowacja). Uprawia malarstwo, plakat i grafikę.

Rafał Bojdys61
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Włóczykij  2015

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l. d.: 
monogramem autorskim oraz na odwrocie

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

Campio62 

Clover for luck  2016

olej, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p. d.

Ur. w 1991 r. w Bydgoszczy. Absolwent-
ka Państwowego Liceum Plastycznego 
w Bydgoszczy, dyplom obroniła wyróż-
niona oceną celującą. Jest studentką 
grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, studia tymczasowo przerwała 
na rzecz realizowania swoich pasji i inspi-
rujących podróży. Wykonuje malarstwo 
sztalugowe, syntetyczne rysunki, grafiki 
w intensywnych jasnych barwach, foto-
grafie, hand- made. Jej sztukę cechuje 
pobudzająca kolorystyka, kubistyczna 
ekspresja i kontrast. Prócz kubistycznego 
malarstwa i barwnych ilustracji, wykonu-
je wierne portrety z fotografii. Realizuje 
się głównie w malarstwie, wykorzystując 
przeważnie duże kwadratowe formaty. 
Artystka szuka wyrazu dla silnych emo-
cji i wrażeń. Inspiracją są prace klasycz-
nych plakacistów i ilustratorów, a także 
współczesny design i rewolucje artystów 
street- artu. Jest laureatką wielu konkur-
sów, odwiedza wystawy artystów zna-
nych i nieznanych, również tych, których 
nie lubi. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy 
utrzymując się ze swojej młodej sztuki.

Jagoda Dziewanowska63 



44

Myśliciel  2006

technika własna, płótno, 100 × 70 cm, 
sygn. p. d.: Łczernicki 2016 oraz opisany na 
odwrocie

Absolwent PLSP w Lublinie (2000). Po uzyskaniu 
tytułu zawodowego technik-plastyk otrzymał 
indeks Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk 
Pięknych UMCS. Proces akademicki, zakoń-
czony otrzymaniem tytułu Magistra Sztuki na 
specjalizacji Projektowanie graficzne (2007), 
pozwolił na oszlifowanie wielu umiejętności 
artystycznych. Posiada zdolności plastyczne 
z uwzględnieniem dziedziny rysunku, malar-
stwa, fotografii oraz grafiki komputerowej, 
które umożliwiają mu swobodę w kreacji za 
pośrednictwem rozmaitych mediów. Inspiruje 
się malarstwem europejskim przełomu XIX/XX 
wieku, a w szczególności twórczością Jacka 
Malczewskiego, Gustawa Klimta i Alfonsa Mu-
chy. Podczas studiów podróżował po świecie 
poznając różne kultury, co nie pozostało bez 
wpływu na osobowość twórczą artysty (USA 
2004–2006, Szwecja 2012–2015) oraz kilka-
naście krótszych wypraw.

Łukasz 
Czernicki64

Impas  2016

akryl, olej, płótno, 3 × 40 × 40 cm, sygn. p. d. oraz opisany na odwrocie

Ur. w 1986 r. we Wrocławiu. Absolwent OSSP we Wrocławiu (2005) 
i Wydziału Malarstwa i Rzeźby na ASP im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu (2010). W 2011 r. rozpoczął współpracę z Gdańską Szko-
łą Muralu i artystą Rafałem Roskowińskim przy tworzeniu murali. 
W malarstwie interesuje go światłocień – subtelna gra między mro-
kiem a wydobywającym się z niego oświetlonym detalem; budowanie 

klimatu obrazu za pomocą czerni i szarości. Fascynuje go sposób, 
w jaki światło ożywia martwą materię. Wybrane wystawy indywidu-
alne: 2015 – Muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, Szklarska 
Poręba; 2015 – Galeria Ypsos; 2014 – Galeria Krzywy Komin; 2013 – 
Galeria Eko Centrum; 2012 – Galeria Coffee Kalaczakra; 2008 – Galeria 
pod Psem, Wrocław; 2005 – Galeria Pirania, Jarosław.

Emil Goś65
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Maska inspiracji  2016

akryl, płótno, 100 × 80 cm,  
sygn. p. d.: D. Coma 2016

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

Wywieszanie  2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
Bartłomiej Górecki

Ur. w 1992 r. Blachowni. Student katowickiej ASP. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem, drukiem wypukłym i videoar-
tem, jak również dziennikarstwem muzycznym. Inspiruje 
się zarówno sztuką nowoczesną, jak i modą oraz muzyką 
undergroundową. W swoich pracach prezentuje barwne 
spektrum stanów emocjonalnych ludzi niezrównoważo-
nych oraz podupadłych mentalnie.

Damian 
Cosma66 

Bartłomiej 
Górecki67 
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069  2015

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

Ur. w 1971 r. Absolwent LP im. Brancussiego w Szcze-
cinie oraz ASP w Krakowie. Dyplom na Wydziale 
Form Przemysłowych obronił w 2005 r. W 2011 r. 
ukończył Szkołę Wnętrz i Przestrzeni w Krakowskiej 
Szkole Artystycznej. Na co dzień zajmuje się pro-
jektowaniem przestrzennym. Prace artysty znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, 
Niemczech.

Mieczysław 
Robert Sitarczyk68

Krajobraz  2016

olej, płótno, 70 × 100 cm 
sygn. p. d.: Rafflewski2016

Absolwent gdańskiej ASP. 
Studia odbył w l. 1991–1996 
oraz 2013–2014. Pra-
cę dyplomową obronił 
u prof. K. Gliszczyńskiego. 
Mieszka i tworzy w Sopocie. 
Od 1996 r. pracuje w rekla-
mie jako grafik i web desi-
gner. Prace artysty znajdują 
się w kolekcjach prywatnych 
w Niemczech, USA oraz 
w Polsce. Rysunki artysty 
były prezentowane na wysta-
wie indywidualnej w Galerii 
Punkt w Gdańsku. Brał także 
udział w wystawach zbio-
rowych oraz konkursach, 
m.in.: w Galerii Św. Jacka 
u Gdańskich Dominikanów, 
9 Triennale Grafiki Polskiej, 
Muzeum Śląskim w Katowi-
cach, II Międzynarodowym 
Konkursie Artystycznym 
„PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY”.

Arkadiusz Rafflewski69 
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Martwa natura z konewkami  2016

olej, techniak własna – collage, płótno, 50 × 60 cm, sygn. l. d.: White 2016

Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Malarstwa 
Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom obroniła z wy-
różnieniem. Tworzy abstrakcyjne kompozycje inspirowane naturą, 
muzyką, pejzażem. Maluje także martwe natury i portrety. Posługuje 

się różnymi technikami, m.in. akwarelą i mozaiką szklaną. W swojej 
twórczości wykorzystuje doświadczenia dotyczące materii oraz struk-
tury obrazu. Kolor, materia, kompozycja to podstawowe zagadnienia, 
którymi się zajmuje.

Inez White70
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Returns  2015

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na 
odwrocie: Anna Jakubiak-Sęk Returns 
2015

Ur. w Lesznie. Studentka na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. 
Stypendystka Rektora dla najlepszych stu-
dentów. Uczestniczka plenerów, wystaw 
indywidualnych i zbiorowych.

Crescendo III  2016

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

W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Malar-
stwa PAT w Krakowie pod kierunkiem profeso-
rów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego. 
W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na 
Politechnice Krakowskiej z dziedziny Architek-
tury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów 
Sakralnych. Uczestniczył w wielu krakowskich 
wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze 
w Rawennie w 2007 r.

Anna  
Jakubiak-Sęk71 

Dominik Smolik72 
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Autostrada 3  2016

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.: Łukasz Jacek 2016 r.

Ur. w 1978 r. w Krakowie. Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom obronił 
w 2012 r. w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Teresy Kotkow-
skiej-Rzepeckiej, aneks w pracowni malarstwa ściennego prof. Romana 
Łaciaka. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w Teatrze Stu, w klubie 
Kazimierz, w pubie Wręga, w galerii M. klubu Kuźnia oraz w galerii 
Zajazd Dworku Białoprądnickiego. W Krakowie znajdują się również 

jego realizacje ścienne. Współpracuje z kilkoma galeriami, uczestniczył 
w Sztukobraniu, w Nowohuckim Festiwalu Sztuki, oraz w licznych 
Aukcjach Młodej Sztuki. Jego obraz „Miasto 3” został wysoko wy-
licytowany na czwartej Aukcji Sztuki XXI wieku Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, co stanowiło udany debiut. Obecnie zajmuje się malar-
stwem przedstawiającym, głównie pejzażem miejskim oraz abstrakcją.

Łukasz Jacek73
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Burza II  2016

olej, płótno, 80 × 80 cm,  
sygn. p. d.: L.WNUK`16

Ur. w 1988 r. w Wołominie. Absolwent-
ka Wydziału Grafiki na ASP w Gdańsku. 
Dyplom w 2013 r. w pracowni prof. 
J. Górskiego, aneks u prof. Z. Gorlaka. 
Obecnie zajmuje się malarstwem i pro-
jektowaniem graficznym. Wybrane wy-
stawy, plenery i osiągnięcia: 2011 – Wy-
stawa Młodej Sztuki,  Królewska Fabryka 
Karabinów, Gdańsku; 2012 – wystawa 
indywidualna Pejzaże Subiektywne, Pub 
Taaka Ryba, Wołomin; 2012 – wystawa 
obiektów Second Hand Ready Mades, 
Galeria Studencka Start, ASP, Gdańsk; 
2012 – wystawa plakatów, festiwal Gra-
phic Design Month of Échirolles, Fran-
cja; 2013 – Akademia Sztuk Pięknych 
i Projektowania w Lublanie, Słowenia; 
2013 – Europejska Noc Muzeów, Dom 
Studenta ASP, Gdańsk; 2011–2016 – 
międzynarodowe Nadbużańskie Plenery 
Artystyczne, Kuligów; 2014 – I Między-
narodowy Plener Artystyczny, Radzymin; 
2015 – wystawa indywidualna, Galeria 
Fabryczka, Wołomin.

Lidia Wnuk74

Struktury wszechświata  2016

akryl, płótno, 80 × 160 cm, sygn. p. d.

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej. Warsztat malar-
ski doskonaliła na stypendium w Wiedniu. Artystka poszukuje nieco-
dziennych form prezentacji. Interesuje ją łączenie sztuki z architekturą, 
kreowanie przestrzeni w niekonwencjonalny sposób, poszukiwanie 
miejsca dla obrazów w nowoczesnych wnętrzach. Maluje ekspresyj-
ne obrazy, szukając inspiracji w detalach zaczerpniętych ze świata 
roślin. Artystkę zachwycają kwiaty przeskalowywane do olbrzymich 
rozmiarów, wyrwane z kontekstu, co nadaje pracom pierwiastek abs-

trakcyjny. Współpracuje z architektami w kraju i zagranicą. Obrazy 
artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie: Norwegii, 
Niemczech, Austrii, a także w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką 
wystaw indywidualnych: 2013 – Galeria Tab, Warszawa; 2012 – Gale-
ria Ars Nova, Łódź. Wybrane wystawy zbiorowe: 2011 – Miejski Dom 
Kultury, Opoczno; 2004–2009 – Ars Nova, Łódź; 2001–2011 – No-
votel, Warszawa; 1990–1992 – Wiedeń; 1988 – Drei Generationen, 
Berlin; 1987 – Polen Zentrum, Berlin.

Mariola Świgulska75
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My wszyscy  2008

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Jeklin 2008

Ur. w Lublianie w 1976 r. Od 15 lat artystycznie związana zarówno 
ze Słowenią, jak i z Polską. Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie i Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze. Zajmuje 
się malarstwem i grafiką warsztatową. Od 2015 r. jest członkiem Sto-
warzyszenia Polskich Artystów Plastyków i Neuer Sächsischer Kunstve-
rein w Dreźnie. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy: 2016 – Art festival, Beacon 
NY open studios 2016; 2016 – Moderne Zeiten, Kunstraum Dresden; 

2016 – Art for Peace, Galeria 8+, Warszawa; 2015/16 – „… auf den 
Kopf...“ Kunstspielkarten Spielkartenkunst Kartenkunstspiel, Galerie 
Drei, Drezno; 2015 – Młode pokolenie Twórców, Galeria 8+, Warsza-
wa; 2015 – Współczesna Sztuka Polska, Helsinki; 2014 – Finał Grand 
Prix im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa; 2013 – VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, 
Muzeum Miasta Gdyni.

Jolanda Jeklin76 
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Pejzaż XXI  2016

akryl, olej, płótno, 80 × 80 cm, 
sygn. na odwrocie: Piotr 
Majewski

Absolwent gdańskiej ASP, gra-
fik, malarz pejzażysta. Uczest-
nik wielu wystaw, m.in.: 2015 
– Nasze rewiry, Biblioteka Miej-
ska, Radom; 2015 – Malarstwo 
Współczesne, MOK, Sopot; 
2015 – Malarze Kozieniccy, 
MDK, Kozienice; 2014 – Grafi-
ka warsztatowa, ASP, Gdańsk; 
2014 – Najlepsze dyplomy, ASP, 
Gdańsk; 2014 – Mój Świat, 
MOK, Gorlice.

Po obiedzie  2014

olej, ołótno, 40 × 50 cm, oprawiony, 
sygn. p. d.: David Pataraia

Ur. w 1971 r. w Gruzji. Od 24 lat 
mieszka i tworzy w Polsce. Studiował 
na ASP w Tbilisi, naukę kontynuował na 
warszawskiej, poznańskiej i krakowskiej 
ASP. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt 
wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
a jego prace znajdują się w kolekcjach 
na całym świecie. David Pataraia to 
artysta obdarzony wyjątkową wrażli-
wością i wyobraźnią. Tworzy barwne 
prace dedykowane dzieciom, ale też 
akty, abstrakcje, obrazy nawiązujące 
tematyką do tradycji i kultury, w której 
dorastał. Częstym motywem w twór-
czości artysty jest byk i kogut. Wszystkie 
prace cechuje bogactwo kolorów, nasy-
conych, intensywnych barw, dzięki cze-
mu artysta zaraża swoim optymizmem. 
Stosuje nie tylko różne techniki, ale 
i materiały. Korzystając z drewna, me-
talu czy plastiku tworzy obrazy 3D. To 
połączenie różnych faktur i surowców 
pozwala nam „dotknąć” rzeczywistości 
wykreowanej przez twórcę. W 2014 r. 
obrazy artysty licytowane były na au-
kcji w Hotelu Marriott, osiągając ceny 
12 000 zł i 25 000 zł. Wybrane wysta-
wy z 2015 r.: autorska galeria David 
Pataraia Gallery, Warszawa; Galeria Ko-
okabura, Łódź; Galeria 87 Łódź; Galeria 
Belotto, Warszawa.

Piotr 
Majewski77

David 
Pataraia78 
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Mgławica  2016

akryl, płótno, 70 × 70 cm, 
sygn. p. d.: Hanna Rozpara 
2016 oraz na odwrocie

Ur. w 1990 r. w Sosnowcu. 
Absolwentka ASP w Katowi-
cach; dyplom w Pracowni 
Druku Płaskiego (2014) oraz 
Historii Sztuki na Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach 
(2013). Studia w progra-
mie Erasmus w Królewskiej 
ASP w Antwerpii (Belgia, 
2011/2012), w pracow-
niach prof. Ingrid Ledent 
i prof. Hugo Besarda. Wie-
lokrotna stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów 
(2004–2006) i Prezydenta 
Miasta Sosnowca (2009–
2013). Na swoim koncie 
ma 8 wystaw indywidual-
nych, m.in.: w Łodzi, Ka-
towicach, Dąbrowie Gór-
niczej, Warszawie. Swoje 
prace wystawiała na ponad 
50 wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, m.in.: 
42. Biennale Malarstwa 
„Bielska Jesień 2015”, 8th 
Douro Biennial (Portugalia), 
18. International Print Bien-
nial Varna (Bułgaria, 2015), 
„Pozdrowienia z KATO”, 
Galeria Sztuki Współczesnej 
„MD_S”, Wrocław (2014).

Rafa  2016

akryl, olej, płótno, 100 × 150 cm,  
sygn. na odwrocie

Ur. w 1988 r. Studiuje Edukację artystyczną 
w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej ASP, w pracowni 
prof. Adama Brinckena oraz w pracowni 
rysunku prof. Rafała Borcza.

Hanna 
Rozpara79 

Teresa 
Kazimierczak80 
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Piknik  2016

akryl, płótno, 70 × 100 cm,  
sygn. l. d.: Pelipas

W latach 2003–07 studiowała w Ko-
legium Artystycznym na Krymie, na-
stępnie malarstwo monumentalne na 
Akademii Wzornictwa i Sztuk Pięknych 
w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miej-
sce w Triennale młodych twórców 
w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa 
indywidualna: „Ser na całym świecie”, 
Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 
2012. Wystawy zbiorowe, festiwale: 
„World without dark colors”, ekspo-
zycja Ukrainy na Expo-2000, Hano-
wer, Niemcy; Festiwal Wszystko, co 
jest piękne w świecie ma taką samą 
nazwę, Charkow, 2008; Festiwal Street 
art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, 
Charkow, 2009; Wystawa Noworocz-
na, Galeria Avec, Charkow, 2012; Pro-
jekt artystyczny Żywa ściana, Galeria 
Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, 
Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow: 
Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Mi-
niatury, Przyjaciele w kontakcie; The HF 
ArtsFest 2016, POSK Gallery: Eastern 
European Art, Londyn, Wielka Brytania.

Szach-Mat wg Brunona 
Schulza  2016

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie

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

Olga Pelipas81 

Piotr Pachecki82 
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Yulunga  2016

olej, płyta, 52 × 70 cm,  
sygn. l. d.: AS oraz na odwrocie

Ur. w 1957 r. Absolwent WSP 
w Częstochowie. Inspiracje czerpie 
z literatury i muzyki. Na twórczość 
artysty mają wpływ: Ken Kesey, Ga-
briel Marquez, Umberto Ecco, Pink 
Floyd, Emerson Lake & Palmer, Dead 
Can Dance. Uprawia malarstwo 
olejne na płótnie. Stosuje laserun-
ki. Obrazy artysty powstają długo, 
od dwóch do trzech tygodni. Maluje 
codziennie po kilka godzin słucha-
jąc muzyki. Obrazy artysty zdobią 
wnętrza prywatnych kolekcjonerów 
w Polsce, Niemczech, Włoszech, 
Szwajcarii, Rosji, Czechach, Esto-
nii. Najbliższa wystawa, do udziału 
w której został zaproszony, odbę-
dzie się w styczniu 2017 r.

Andrzej 
Andrea 
Sajewski

83 

Bez tytułu  2016

akryl, płótno, 90 × 130 cm, 
sygn. na odwrocie: 2016 
MACIEJ ZABAWA

Absolwent Wyższej Szkoły 
Sztuki Stosowanej w Pozna-
niu, gdzie w 2007 r. uzyskał 
dyplom z malarstwa ściennego 
u prof. A. M. Łubowskiego i ma-
larstwa sztalugowego u prof. W. 
Sadley’a. Uprawia malarstwo 
i malarstwo na jedwabiu, zaj-
muje się projektowaniem gra-
ficznym. Brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą m.in.: w Triennale 
Współczesnej Tkaniny Arty-
stycznej Środowiska Wybrzeża 
Gdańskiego, w CSW „Elektrow-
nia” w Radomiu. Jest członkiem 
ZPAP i Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki. Zdobył trzecią 
nagrodę w konkursie między-
narodowym organizowanym 
przez www. artperiscope.com.

Maciej 
Zabawa84 
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Zjawisko  2011

olej, płótno, rama srebrna, 100 × 50 cm, sygn. p. d: JHaluch2011

Mieszka i tworzy w Krakowie. Z zawodu jest architektem. Projektuje 
i wykonuje wnętrza użytkowe i prywatne. Jest autorką wielu kra-
kowskich, i nie tylko, restauracji. Specjalizuje się w metaloplastyce 
użytkowej. Artystka ma słabość do tego materiału, który umożliwia 
tworzenie unikalnych lamp, form przestrzennych i wszelkich przed-
miotów. Ale bardziej intymną sferę jej twórczości stanowi malarstwo. 

Jej działania twórcze przenikają się, ale to malarstwo pozwala sięgnąć 
„w głąb”, jest sposobem na dotknięcie tego, co nie jest oczywiste. To 
przemiana doświadczeń w coś, co napędza, by iść dalej. Artystka upra-
wia malarstwo olejne, olej traktowany jak akwarela, tusz, i najprostszy 
– ołówek. Jej działania twórcze znalazły podsumowanie w autorskiej 
wystawie w Galerii prof. Dousy w Krakowie w 2011 r.

Jolanta Haluch85
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Hellaton  2016

olej, płótno, 81 × 60 cm, sygn. p. d.: 
OLSZEWSKI 16 oraz na odwrocie

Ur. w 1955 r. w Świdniku. Absolwent ASP 
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni prof. A. Rudzińskiego oraz 
aneks w pracowni malarstwa prof. E. Mar-
kowskiego (1980). W dorobku artystycznym 
udział w kilkudziesięciu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych, krajowych i zagra-
nicznych. Prace w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą. Wyróżnienia: Grafika 
Roku – Lublin 1981,1985, 1988. Uprawia 
malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę. Ma-
larstwo artysty zawiera ukryte znaczenia – 
strzępek nieodgadnionego świata, pełnego 
niedopowiedzeń, aluzji, żartu, konkretu 
i symboliki zarazem. Poprzez płótna artysta 
dzieli się z odbiorcą swoimi fascynacjami 
oraz lękami. Jest to także pewnego rodzaju 
komentarz do wszystkich zdarzeń bliskich 
twórcy.

Zbigniew 
Olszewski86 

Tam za rzeką III  2016

technika własna, płótno, 70 × 50 cm,  
sygn. p. d.: A. Fronczak 2016

Ur. w 1959 r. w Brześciu Kujawskim. Od 2004 r. jest człon-
kiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia ma-
larstwo sztalugowe i rysunek. Brał udział w 39 wystawach 
indywidualnych, m.in. w Warszawie, Toruniu, Koszalinie, 
Słupsku, Bydgoszczy, Włocławku, Ciechocinku, Paryżu, De-
troit, Chicago, a także w około 90 wystawach zbiorowych 
w Polsce i za granicą (Dania, Czechy, Niemcy, Włochy, Ho-
landia, Serbia, Słowacja, Ukraina). Jest uczestnikiem blisko 
50 konkursów o charakterze ogólnopolskim, regionalnym, 
jak również międzynarodowym. Na swoim koncie ma liczne 
nagrody i wyróżnienia, a jego prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych oraz w instytucjach państwowych i muzealnych.

Andrzej 
Fronczak87 
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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.
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osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

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

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

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

cena postąpienia

500 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

Powyżej 20 000 2 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

Kraków, 12 listopada 2016 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: mlodasztuka.krakow@sda.pl, krakow@sda.pl) ) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: BANK PEKAO SA: 96 1240 1431 1111 0000 1047 3322.

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Aninowska Joanna  --------------------  22

Białowąs Daniel  -------------------------- 3

Błach Marcin  ----------------------------  50

Bojdys Rafał  -----------------------------  61

Campio  -----------------------------------  62

Cieśla Maciej  ------------------------------ 7

Cosma Damian  --------------------------  66

Czechowski Mikołaj  -------------------  30

Czernicki Łukasz  ------------------------  64

Dałek Monika  ---------------------------  43

Demidziuk Teresa  ----------------------  41

Domański Witold  ----------------------  45

Dziewanowska Jagoda  ---------------  63

Fiodorowicz Borys  ---------------------  26

Fronczak Andrzej  -----------------------  87

Gabryś Iwona  ---------------------------  58

Gawlik Rafał  -----------------------------  60

Goś Emil  ----------------------------------  65

Górecki Bartłomiej  ---------------------  67

Grzyb Sabina Maria  --------------------  42

Haluch Jolanta  --------------------------  85

Jacek Łukasz  -----------------------------  73

Jakubiak-Sęk Anna  --------------------  71

Janicki Michał  ---------------------------  29

Jankiewicz Łukasz ----------------------  18

Jankowska Zuzanna Zu  ---------------  48

Jarmoliński Bartłomiej  ------------------ 4

Jarzymowska Anna  -------------------  12

Jeklin Jolanda  ---------------------------  76

Jeżykowski Jędrzej  ---------------------  27

Kappa Alicja  -----------------------------  40

Karp Malwina  ----------------------------- 1

Karwowska Magdalena  ---------------- 9

Kazimierczak Teresa  -------------------  80

Kluczyńska Renata  ---------------------  13

Kołodziej Iwona  ------------------------  21

Kopczyński Piotr Ignacy ---------------  56

Korman Aleksander  ---------------------- 6

Kula Szymon  -----------------------------  32

Kwiatkowski Piotr  ---------------------  54

Leoniak Filip  -----------------------------  55

Magda Renata  --------------------------  20

Magiera Janusz  -------------------------  28

Majewski Piotr  --------------------------  77

Maliborski Mateusz  -------------------  59

Malik Jan Wojciech  ---------------------  51

Małkiewicz Grażyna  -------------------  19

Mądzelewska Edyta  -------------------  47

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

Milionerboy  -----------------------------  11

Misztal Joanna  --------------------------  24

Mosur Piotr  ------------------------------  52

Niekrasowa Maria  ---------------------  33

Olszewski Zbigniew --------------------  86

Osa Aleksandra  --------------------------  34

Pabis Małgorzata  -----------------------  17

Pachecki Piotr  ---------------------------  82

Pataraia David  --------------------------  78

Pelipas Olga  -----------------------------  81

Perczak Sylwia  --------------------------  25

Piekut Dariusz  ---------------------------  37

Porczyńska Barbara  --------------------  16

Pszon Bartek  -----------------------------  15

Rafflewski Arkadiusz  ------------------  69

Rozpara Hanna  -------------------------  79

Rybka Mateusz  ---------------------------- 8

Sajewski Andrzej Andrea  -------------  83

Serafin L. Tadeusz  ----------------------  10

Sitarczyk Mieczysław Robert  ---------  68

Smolik Dominik  -------------------------  72

Sojka Monika  ----------------------------  57

Solich Magdalena  ----------------------  49

Stano Magdalena -----------------------  44

Stern Mirella  -----------------------------  46

Stryjska Ewa  -----------------------------  53

Szeszuła Maria  --------------------------  14

Śliwa Aneta  ------------------------------  31

Świgulska Mariola  ---------------------  75

Tajak Tomasz  ------------------------------- 5

Talipowa Tatiana  ------------------------  35

TATAI  --------------------------------------  38

Tomalak Stanisław  ---------------------  39

White Inez  -------------------------------  70

Wnuk Lidia  -------------------------------  74

Wojtkiewicz Sławomir  ------------------ 2

Wójcik Grzegorz  ------------------------  36

Zabawa Maciej  --------------------------  84

INDEKS ARTYSTÓW

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

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

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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Ewa Kurzeja, Aleksandra Migacz

OPRACOWANIE KATALOGU: Ewa Kurzeja, Aleksandra Migacz

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, Dorota Kozińska, Łukasz Łoboda 

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

Józef Pankiewicz (1866–1940), Akt na kanapie, 1923 r. 
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cena: 15 zł (VAT 5%)

Alicja Kappa
Zapach lata   2016
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Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
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