
3

5 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU  • 26 LISTOPADA 2016
GODZ. 19  • SOPOCKI DOM AUKCYJNY 
SOPOT • BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI 



THE KRASNALS 
MALARSTWO I GRAFIKA 
1 – 1 5  G R U D N I A  2 0 1 6

 
W E R N I S A Ż  1  G R U D N I A  –  G O D Z .  1 9

G A L E R I A  M O D E R N  –  S O P O T  –  U L .  B O H .  M O N T E  C A S S I N O  4 3

W Y S TA W A  P O Ł Ą C Z O N A  Z E  S P R Z E D A Ż Ą



 

5 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU  • 26 LISTOPADA 2016 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • SOPOT • BOH. MONTE CASSINO 43

tel.: (58) 551 22 89, 603 890 001
e-mail: modern@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 12 LISTOPADA

Sopocki Dom Aukcyjny
ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-768 Sopot

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 

1500 zł

XXI



2–3



Szanowni Państwo
Po kwartalnej przerwie mamy ogromną przyjemność zaprosić 
Państwa do zapoznania się z ofertą Aukcji Sztuki XXI wieku. 
Sopocki Dom Aukcyjny rozpoczął licytacje z tej serii w grudniu 
2015 roku i jak dotąd cieszą się one coraz większym zaintere-
sowaniem. Mamy nadzieję, że przy okazji bieżącej – 5 edycji 
tego wydarzenia nie zabraknie wielu emocji. W odpowiedzi 
na Państwa coraz większe zainteresowanie rynkiem sztuki naj-
nowszej, wybraliśmy 53 prace, które wyróżniają się niezwykle 
wysokim poziomem warsztatowym i artystycznym. 

Na samym początku katalogu chcielibyśmy zwrócić Państwa 
uwagę na wielkoformatowe płótno Marceliny Groń (poz. 1) – 
absolwentki Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu, a obec-
nie doktorantki na tejże uczelni. Obraz Historia miasta, który 
artystka prezentuje w naszym katalogu to praca zdecydowa-
nie nietuzinkowa. Groń w niezwykły sposób łączy w niej styli-
stykę sztuki ulicy (z charakterystycznym dla tego stylu liternic-
twem) z tradycyjnym malarstwem. Wspomniany obraz zdaje 
się być chaotyczną, ekspresyjną wizją – przywodzącą na myśl 
miejskie malunki naścienne, na których każdy może dodać coś 
od siebie. Jest to jednak wyłącznie pozór, ponieważ Historia 
miasta to starannie zaplanowana kompozycja, gdzie każdy 
z elementów jest doskonale wyważony. Na obrazie artystki 
plama barwna, kolor, oraz pismo są równoważnymi nośnika-
mi znaczenia. Na szczególną uwagę zasługuje również praca 
Adama Bakalarza (poz. 8), który po długiej przerwie, powraca 
na ściany naszej galerii. Miłośnikom polskiej sztuki najnowszej 
nie ma potrzeby przedstawiania jego osoby, natomiast zdecy-
dowanie warto przyjrzeć się jednej z jego najnowszych prac 
(pochodzącej z jego dyplomowej serii). W charakterystycznym 
dla siebie surowym i precyzyjnym stylu Bakalarz skupia się 
na artystycznym zbadaniu zjawiska pareidolii. H04 to praca 
o chropowatej – wydawałoby się – abstrakcyjnej formie, która 
jednak po dłuższym oglądzie kojarzy się widzowi z zaciśnię-
tą pięścią. Prace z tej serii pokazują, że twórczość Bakalarza 
dynamicznie się rozwija i sam malarz dąży do prawdziwej 
artystycznej dojrzałości. Jego dotychczasowe sukcesy na are-
nie międzynarodowej zwiastują, że jest to początek wielkiej 
kariery.  

Jak zawsze przy okazji tego krótkiego wstępu odczuwamy pe-
wien niedosyt, gdyż chcielibyśmy móc opowiedzieć Państwu 
o wszystkich pracach z naszej bogatej oferty. Pozostaje nam 
jednak zaprosić do spokojnego zapoznania się z całym kata-
logiem 5 Aukcji Sztuki XXI wieku i odnalezienia prac, które 
Państwa poruszą. Zapraszamy do spędzenia ostatniego listo-
padowego weekendu z polską sztuką najnowszą w Sopocie. 
Życzymy Państwu samych owocnych licytacji!

Dilan Abdulla  
Katarzyna Dąbrowska  

i Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern



01 Marcelina Groń
(ur. 1990)

Historia miasta  2016

akryl, płótno, 180 × 150 cm, sygn. i opisany na odwrocie

W 2014 obroniła dyplom na kierunku Malarstwo w pracowni pro-
wadzonej przez prof. zw. Krzysztofa Skarbka na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od 2014 dok-
torantka na tejże uczelni na wydziale Malarstwa i Rzeźby. W latach 
2011–2012 studiowała na mediolańskiej Academii di Belle Arti 
di Brera. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
Wybitne Osiągnięcia (2012–2013), Prezydenta Miasta Wrocławia 
(2013–2014), Rektora ASP we Wrocławiu (2012–2013, 2013–2014). 
Asystentka w pracowni rysunku prof. Darii Mileckiej od 2014 
roku. Prowadzi zajęcia dla najmłodszych na kierunku Odkrywanie 
w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci oraz Humanitarium. 
Ogrody Doświadczeń. Nagrody i wyróżnienia: 2013 – Grand Prix 
w konkursie artystycznym „Nowoodkryta”, Galeria Dominikańska, 
Wrocław; 2013 – wyróżnienie w konkursie „Postawy”, Galeria Neon, 
Wrocław; 2013 – Grand Prix w konkursie ARTNoble, Miasto Gwiazd, 
Żyrardów.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „Przestrzeń Heterogeniczna”, Zamek Książ, Wałbrzych

2016 – wystawa zbiorowa „Zdzisław Nitka i konTEkSTy ekspresji”, Galeria Test, Warszawa

Marcelina Groń w swoich obrazach łączy elementy klasycznego malarstwa ze współczesną sztuką 
miejską. Istotną rolę odgrywają tu znaki niosące ze sobą zaszyfrowany przekaz i nadające obra-
zom bardziej personalny charakter. Realistyczne formy w połączeniu z ekspresyjnym sposobem 
malowania i żywymi kolorami tworzą zapis myśli przedstawionych na płótnach postaci. Natomiast 
znajdowanie związków między symbolicznymi odwołaniami zaszyfrowanymi w dziełach artystki 
otwiera oczy na bogaty świat ukrytych znaczeń i aluzji. Umożliwia widzowi wyjście poza granice 
materii twórczej, zajrzenie pod to, co znajduje się na powierzchni i zagłębienie się w otchłań ludz-
kiej psychiki i kodów kulturowych.
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02 Michał Warecki
(ur. 1970)

Segal  2016

akryl, płótno, 92 × 65 cm, sygn. p.d.: ‘WaR |ECKI |2016’

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

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

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

Zapytany o swoją twórczość Michał Warecki ucieka od jakiegokolwiek patosu. „Budzę się, palę 
papierosa, piję kawę i po prostu maluję (…) Takie bezpretensjonalne podeście widzimy w jego ob-
razach – pozornie prostych, operujących wyrazistą kreską i kolorem i jednocześnie  w zaskakujący 
sposób odnoszących się do codzienności. 

Zuzanna Ducka-Lubas, „Michał Warecki. Malarstwo jest przyjemnością”, Nowy dziennik

6–7





03 Mateusz Rybka
(ur. 1986)

Szum ich emocji  2016

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: ‘M. Rybka ‘16’ 
oraz opisany na odwrocie

Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum Plastyczne 
w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż poszukuje 
swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach, m. in.: 
2014 – „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk; 2012 
– KCK, Kostrzyn nad Odrą.
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04 Ilona Herc
(ur. 1972)

Światła  2016

akryl, tempera, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: ‘Ilona 
Herc 2016’ oraz opisany na odwrocie

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśni-
czu, a następnie Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach, Filia w Cieszynie. W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Wybrane wystawy indywidualne: 
2010 – „Malarstwo”, Pałac Sztuki, Kraków; 2009 – „Malarstwo”, Ga-
leria MCK, Mysłowice; 2007 – „Miejsca”, Galeria Za Szafą, Szczecin; 
2007 – „Malarstwo”, Galeria Prezydencka, Szczecin; 2004 – „Ma-
larstwo”, Galeria Młodych, BWA, Włocławek; 2003 – „Malarstwo”, 
Galeria Anna Iglińska, Kraków; 2002 – „Malarstwo”, Galeria Miejska, 
Dębica; 2001 – Schlossgarten Caffe &Gallery- Darmstadt (Niemcy); 
2000 – Galeria hotelu „Elektor”, Kraków; 1998 – Galeria „Przewiąz-
ka”, Cieszyn; 1998 – Kultur Caffe, Darmstadt (Niemcy). Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2016 – „8 Kobiet”, Regionalne Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa; 2013 – VI Międzynarodowe 
Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 2012 – Dorum- Art, Wystawa malar-
stwa, Warszawa; 2010/11 – V Międzynarodowe Biennale Pasteli, 
Nowy Sącz; 2008 – IV Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 
2006 – Triennale z Martwą Naturą, BWA, Sieradz; 2005 – Wystawa 
finalistów konkursu „Obraz Roku 2004”, Muzeum im. X. Dunikow-
skiego, Pałac Królikarnia, Warszawa; 2004 – Wystawa finalistów 
konkursu „Obraz Roku 2003”, Muzeum im. X. Dunikowskiego, Pałac 
Królikarnia, Warszawa.

Artystka stosuje barwy czyste, nasycone, sięga po kontrasty 
temperaturowe. Kolor ze swą wyrazistością jest głównym 
środkiem ekspresji w obrazie. Dziewczynka, bohaterka 
przedstawień, odwraca się od widza, spogląda przed 
siebie. Mimo, że samotnie przebywa w nieokreślonej bliżej 
przestrzeni, czuje się w niej dobrze , bezpiecznie. To jest jej 
własny, ulotny świat. Obraz jest przestrzenią złożoną z barw.

Katarzyna Sucharkiewicz, Muzeum Częstochowskie

10–11





05 Grzegorz Klimek
(ur. 1987)

Sterowiec XIII  2016

technika własna, płótno, 90 × 180 cm, sygn. l.g.: 
‘G. Klimek ’16’

W latach 2008 – 2013 uczęszczał do wrocławskiej ASP, gdzie obronił 
dyplomy w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Lupy i dr. 
Łukasza Huculaka; w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyka 
i dr. Michała Sikorskiego oraz w pracowni rysunku prof. Przemysława 
Pintala. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany był w konkursach 
artystycznych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „D_konstrukcja”, 
Sofitel, Wrocław; 2014 – Galeria DNA, Wrocław; 2012 – Galeria 
DNA, Wrocław; 2012 – „Elementy większej całości”, Galeria _MD_S, 
Wrocław; 2011 – Melin Cafe, Wrocław; 2010 – Miejski Ośrodek 
Kultury, Kłobuck. Wybrane wystawy zbiorowe: 2014 – „Womens 
DNA”, POSK Gallery, Londyn; 2014 – „Positions”, Berlin Art Week, 
Berlin; 2014 – Wystawa laureatów nagrody Art Noble, PKIN, Warsza-
wa; 2014 – wystawa pokonkursowa V edycji konkursu im. Mariana 
Michalika, BWA, Częstochowa; 2014 – „Artgeschoss”, Wolfenbuttel 
(Niemcy); 2013 – „Prewiew Berlin Art Fair”, Berlin.

W malarstwie interesuje mnie dociekanie na temat struktur, 
które są elementem składowym każdego z otaczających 
nas przedmiotów. To ich relacje w mikro oraz makro 
przestrzeni warunkują widzianą przez nas „realność”. Próby  
odwzorowywania, multiplikowania, nawarstwiania, syntezy, 
odwzorowywania... – są żmudnymi dociekaniami, dążącymi 
do odkrycia oraz zrozumienia rzeczywistości.

Grzegorz Klimek
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06 Iwona Wojewoda
(ur. 1976)

Zielone krzesło  2016

tempera żółtkowa, laserunki olejne, 100 × 70 cm, 
opisany na odwrocie: ‘Iwona Wojewoda |„Zielone 
krzesło” 2016 |tempera żółtkowa, laserunki olejne 
100x70cm’

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

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

Jacek Barszcz
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07 Janusz Zigmanski
(ur. 1973)

That’s one small step for [a] man,  
one giant leap for mankind  2015

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p.d.: ‘J. ZIGMANSKI 
2015’, na odwrocie nalepka autorska

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. 
Dyplom w 1993 r. – wystawiennictwo/rzeźba. Student Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wydział 
Malarstwa i Rzeźby (studia niestacjonarne) w pracowni prof. Janusza 
Jaroszewskiego i prof. Janusza Merkela. Autor wystaw indywidual-
nych i uczestnik wystaw zbiorowych.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Janusz Zigmanski Malarstwo”, Muzeum Regionalne, Człuchów 
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08 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

H04  2016

akryl, płyta MDF, 163 × 112 cm, sygn. na odwrocie

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów 
młodego pokolenia. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP 
w Krakowie. Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy 
w pracowni wklęsłodruku. Wybrane wystawy: 2016 – ART MIAMI 
CONTEXT, Miami; 2016 – Bal Fundacji TVN, Warszawa; 2016 – Abu 
Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 2016 – Art Connection, Fort 
Lauderdale, Filadelfia; 2016 – Wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH 
Warszawa; 2106 – CONTEXT ART NEW YORK, wyróżnienie „Work 
of the Day”; 2016 – Wystawa zbiorowa Grafika Roku, Galeria Mes-
sier42 Kraków; 2016 – „Endorfina”, Galeria Gruning, Kraków; 2015 
– Wystawa zbiorowa Grafika Roku, Galeria Galerii Lamelli Kraków; 
2014 – „Metafory”, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; 2014 – 
Wystawa zbiorowa, Galeria Hortar, Tarnów; 2014 – „Przemieniony”, 
Galeria Plus, Kraków; 2013 – „Action Calling”, Macerata, Włochy; 
2013 – Wystawa zbiorowa, Galeria MINI, Kraków; 2013 – Wystawa 
zbiorowa, Memphis College of Art, Memphis. Jego prace znajdują 
się w kolekcjach w Polsce i za granicą.

Cykl prac pt. „Dłonie” to część pracy magisterskiej podejmująca zagadnienie pareidolii, czyli skłon-
ność umysłu do dostrzegania wzorców tam gdzie ich nie ma, przy pełnej świadomości ich nierze-
czywistego charakteru. Częstym źródłem pareidolii jest np. obserwacja chmury, która dla ogląda-
jącego przypomina kształtem postacie ludzi lub zwierząt. Problem ten został fragmentarycznie 
ujęty w trakcie realizacji pracy licencjackiej w skład której wchodził cykl ośmiu grafik pt. „Głowy”. 
Począwszy od 2013 roku kreowane przeze mnie formy przeobrażały się z kamienistych, zbitych 
brył, w układy przestrzenne zbliżone do stalowych platform. Wynikało to między innymi z mojej 
fascynacji do koloru i faktury starego metalu. Nasuwają się tu pytania o granice czytelności oraz 
podatność na zjawisko pareidolii. Wykorzystane przeze mnie zagadnienie ukierunkowuje odbiorcę 
na odkrywanie i kojarzenie form pierwotnie nieokreślonych układających się w dalszym oglądzie 
w całościowo spójny obraz. Sploty skomplikowanych układów doprowadzają do intuicyjnego, 
podświadomego skojarzenia z ludzką głową czy dłonią. Zaadoptowana tekturowa matryca stała 
się polem do eksperymentu w którym istotnym elementem stało się wygenerowanie adekwatnych 
form graficznych jak również samych struktur wyrażających czy też nawiązujących w pewien sposób 
do surowych materii betonu, czy skorodowanego metalu.

Adam Bakalarz
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09 Maria Kiesner
(ur. 1976)

Basen w Zurychu  2016

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W 2009 obroniła doktorat pod tytułem „Miasto 
przed burzą”. Wielokrotnie nagradzana, wystawiała swoje prace 
w ważniejszych polskich i zagranicznych galeriach. Maluje architek-
turę i pejzaże miejskie. Przedstawia obiekty realistycznie, ascetycznie 
i bez sztafażu. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej 
na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w War-
szawie. W roku 2015–2016 pracowała jako asystent w pracowni 
Malarstwa i rysunku Prof. Andrzeja Bieńkowskiego i Prof. Łukasza 
Korolkiewicza. Prowadziła pracownię malarstwa w Katedrze Mody 
Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. W latach 2005 i 2007 
stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 
roku otrzymała I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. 
Leona Wyczółkowskiego oraz nagrodę Muzeum Okręgowego im. Le-
ona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest autorką ponad 30 wystaw 
indywidualnych oraz uczestniczką kilkudziesięciu wystaw zbiorowych 
w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy indywidulane: 2016 – „Nad 
wodą”, Galeria Milano, Warszawa; 2015 – „Camera Pittura”, Brescia, 
Włochy; 2015 – „Bryła racjonalna”, Galeria 101 projekt, Warszawa; 
2015 – „Atlas”, Galeria Wspólna, Bydgoszcz; 2014 – „Niebo musi 
być niebieskie”, Galeria Młodych, Warszawa; 2013 – „La Visita”, 
Bagolino, Włochy; 2013 – „Gdzieś”, Pracownia Otwarta, Kraków; 
2012 – „Bryła”, Galeria Widzi Mi Się, Siedlce; 2011 – „Gdzieś/So-
mewhere”, Galeria Milano, Warszawa; 2011 – „Budynki, Symfonia 
Varsovia”, Bochenska Gallery, Warszawa; 2008 – „Weduty warszaw-
skie”, Muzeum Historyczne m. st. W-wy, Warszawa.

Maria Kiesner znana jest z malarstwa architektury, szczególnie tej modernistycznej i socmoderni-
stycznej. Interesujące ją budowle stają się głównymi bohaterami obrazów artystki oczyszczonych 
ze zbędnego sztafażu, obrazów pustych, ale jednocześnie monumentalnych. (…) Kiesner, z uwagą 
pochyla się nad architekturą, która w powszechnym ujęciu na nią nie zasługuje. Maluje budowle 
modernistyczne i socmodernistyczne, które na ogół funkcjonują w społecznej świadomości jako 
architektura brzydka, psująca miejski krajobraz. Tak było w przypadku słynnego „Brutala z Kato-
wic” (dworca PKP), czy też warszawskiego kina W-Z, przykładów znakomitej architektury moder-
nistycznej, które niedawno zniknęły z panoramy obu miast i w zasadzie, poza wąskim gronem 
fachowców, nikt się o te budynki nie upominał (…). Nowymi motywami w malarstwie artystki (…) 
są socjalistyczne blokowiska (Osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie, katowickie osiedla), będące 
zniekształconymi realizacjami utopijnych modernistycznych wizji Le Corbusierowskiego „domu jako 
maszyny do mieszkania”. Obrazy Kiesner to zapis jej architektonicznych fascynacji, które rozszerzają 
się o nowe zagadnienia i obiekty. Nieustannie przewija się przez nie motyw znikania architektu-
ry modernizmu z przestrzeni miejskiej ewokujący zagadnienie niedoceniania tych obiektów oraz 
zaniedbań temu towarzyszących. Choć budowle w obrazach Kiesner zawsze pozostają w sferze 
bezczasowości i niedookreśloności. 

Patrycja Jastrzębska (Stowarzyszenie MASŁAW)
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10 Joanna Pałys
(ur. 1981)

Most – przemiana II  2013

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. na odwrocie: ‘PAŁYS 
2013’

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

WYSTAWIANY:

2013 – Wystawa „Unplugged”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław

„Most – przemiana II” to szczególny obraz artystki, wyróżniający się na tle jej twórczości. Powstał 
w specyficznym momencie jej życia, kiedy mieszkała za granicą, a Polskę jedynie odwiedzała. Im-
ponował jej wówczas obserwowany rozwój, który następował w czasie apogeum kryzysu Europy 
Zachodniej. Praca była w zamyśle próbą uwiecznienia zmian, wyrazem dumy i uznania – bowiem gdy 
mieszkańcy Polski często ich nie zauważali, dla Pałys każda wizyta w kraju była jak mini-rewolucja. 
Portretowanie czegoś, co wzrasta, a nie przemija, wymagało od malarki znalezienia nowego języka 
wypowiedzi. Stąd w przypadku tej pracy nie mamy do czynienia z pustym, zamglonym pejzażem, 
ale użyciem koloru oraz monumentalnym ujęciem obiektu, który rozpiera wyznaczone ramy obrazu. 
Wcześniejsze przedstawienia skierowane były do wewnątrz, wciągały nas do innego, tajemnicze-
go świata - „Most..” wychodzi „na zewnątrz”, imponuje swoim rozmiarem i symbolizowaną siłą.
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11 Klaudia Świątczak-Pjanka
(ur. 1988)

Picasso i jego Panny z Avignon  2015

olej, płótno, 180 × 80 cm, sygn. p.d.: ‘K.Świątczak-
Pjanka2015 r.’

Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Wyróżnienia z malarstwa przyznane przez Radę Wydziału Malarstwa 
od 2010 do 2013 r. W 2016 roku otrzymała wyróżnienie w mię-
dzynarodowym konkursie malarskim organizowanym przez firmę 
VELUX. W 2012 r. zajęła 21 miejsce w Kompasie Młodej Sztuki. 
W 2013 r. obroniła dyplom magisterski z malarstwa w pracowni 
pod kierunkiem prof. T Kotkowska – Rzepecka (aneks z grafiki pod 
kierunkiem prof. H. Ożóga). W 2014 r. otrzymała wyróżnienie ho-
norowe w konkursie malarskim im. Franciszki Eibisch. Wielokrotnie 
wystawiała swoje prace. Wybrane wystawy: 2014/15 – indywidu-
alna wystawa malarstwa, Magazyn Kultury Kolanko No 6, Kraków; 
2014 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria DNA (Sky Tower), 
Wrocław; 2014 – wystawa pokonkursowa o Grand Prix Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, Warszawa; 2013 – „Zewsząd”, Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna, Kraków; 2013 – „Ściany Świata”, Galeria Lamelli, 
Kraków; 2011 – „Obraz miejsca”, Galeria Strug, Zakopane; 2011 
– „Dzieło”, Galeria Fabryka, Kraków; 2011 – „Partytury graficzne”, 
Dwór Czeczów, Kraków; 2011 – „Rytmy i Rytuały”, Muzeum Sztuki 
Współczesnej, Radom.

Obraz przedstawia jeden z najsłynniejszych dzieł Pabla Picassa, został on zwielokrotniony na płótnie,  
a na jego pierwszym planie widać samego artystę. To właśnie od tego obrazu zaczął się kubizm 
w życiu malarz. Prawdopodobnie chwila, w której ujrzał owe panny tak zainspirowała artystę, że 
postanowił uwiecznić na obrazie pięć nagich kobiet – prostytutek z ulicy d’Avinyo w Barcelonie. 
Sądzę, że każdy artysta ma swoją muzę w tym wypadku było to pięć realnych kobiet, które na-
potkał na swojej drodze. „…Panny z Avignon zrywają z dotychczasowym pojmowaniem piękna, 
mimetyzmem oraz powinnością w sztuce. Picasso postawił na zupełnie płaską i przypominającą 
mozaikę perspektywę, a także odrealnione, zgeometryzowane kontury obiektów. Rewolucja do-
tknęła również tematykę tego dzieła. Ujęte w prowokacyjnych, bezpruderyjnych pozach kobiety 
szokowały ówczesną widownię. Choć obraz ten nie został przez Picassa ukończony, stał się on 
przełomowym dla historii sztuki nowoczesnej…”. Obraz ten jest skromnym przypomnieniem tak 
wielkiego artysty i jego dzieła.

Klaudia Świątczak-Pjanka
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12 MARAZM
(rok powstania 2013)

Przemijanie z cyklu „Wall”  2015

akryl, olej, kawa, papier, gips na płótnie, 90 × 115 cm, 
sygn. na odwrocie: ‘MARAZM |Z CYKLU: „WALL” |2015 
|90/115 tech. własna’

MARAZM powstał w 2013 roku. Jest koalicją dwojga lubelskich 
malarzy – absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS. Bodźcem 
do wspólnej pracy stała się m.in. różnorodność techniczna obojga 
artystów. Pomimo wspominanych różnic skończone prace są spójną 
całością. Jako indywidualni twórcy brali udział w wielu wystawach 
i konkursach sztuki współczesnej m. in.: 2016 – „To nie brud! To 
farba”, Marazm, Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 2015 – „TrashArt”, 
Marazm, CK browar B, Galeria Antresola, Włocławek; 2014 – „Gra-
nice globalizacji”, projekt Polish Art Tomorrow w ramach Mediations 
Biennale Poznań, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 2014 – biała.
art.pl, Galeria Biała, Lublin; 2013 – Promocje 2013, Galeria Sztuki 
w Legnicy, Legnica; 2013 – 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, 
Galeria Bielska Bwa, Bielsko-Biała; 2012 – No Budget Show 4, MO-
CAK, Kraków; 2011 – Świeża Krew, Socato, Wrocław.

WYSTAWIANY:

2016 – „To nie brud! To farba”, Marazm, Galeria Podlaska, Biała Podlaska

2015 – „Pokaż co masz”, Zamek, Kazimierz Dolny

2015 – „TrashArt”, Marazm, CK browar B, Galeria Antresola, Włocławek

W swojej działalności poszukują ciekawych rozwiązań, zarówno formalnych jak i ideowych. Artyści 
inspirują się głównie motywem pejzażu miejskiego. Skupiając się na nieestetycznej, przez co niezau-
ważalnej jego części. Temat ten ukazują w nieszablonowy, kontrastowy i pełen symboliki sposób. 
Tworzą wspólnie na jednym podobraziu oraz indywidualnie, wzajemnie na siebie wpływając. Poza 
malarstwem zajmują się także obiektem oraz site-specific. Prace łączą w cykle i zestawy tematyczne.
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13 Marek Ejsmond-Ślusarczyk
(ur. 1974)

13,7 miliarda lat temu  
z cyklu „Stosunki przestrzenne”  2013

akryl, płótno, 90 × 120 cm, opisany na odwrocie: ‘Marek 
Ejsmond-Ślusarczyk |2013 r. |Stosunki przestrzenne (2/3) 
|> 13,7 miliarda lat temu <’

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pra-
cowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obro-
nił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. W 2014 roku uzy-
skał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscy-
plinie artystycznej sztuki piękne. Autor ponad 20-tu wystaw indywi-
dualnych. Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych 
przeglądów: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zdobył Nagrodę Woje-
wody Zachodniopomorskiego (2004), na II Warszawskim Festiwalu 
Sztuk Pięknych uzyskał 3 nagrodę (2006). W 2006 r. uczestniczył 
w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii”, „Warszawa w Berlinie. Współ-
czesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki 
na Kostaryce oraz „Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim” Galeria 
Miejska BWA Bydgoszcz. W roku 2007 jego prace można było zoba-
czyć na 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA 
oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro-art 2007” 
w Łodzi. W 2007 roku „za konsekwencję w tworzeniu własnego, 
niepowtarzalnego języka wypowiedzi oraz za nadzieję, którą dają 
jego obrazy, że we współczesnym świecie sztuki jest miejsce na ma-
larstwo w najbardziej tradycyjnym tego słowa znaczeniu” otrzymał 
nagrodę doroczną kwartalnika Exit – nowa sztuka w Polsce oraz 
był stypendystą Fundusz Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku odznaczony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za twór-
czość malarską oraz za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej 
odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

WYSTAWIANY:

2014 – wystawa doktorska, Pałac Czapskich, 
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

Moje malarstwo to głównie mocno przetwo-
rzone syntetyczne przestrzenie. Czasem moż-
na tu mówić o skali makro (kosmos), a czasem 
o skali  mikro (nanoświaty). Czasami łączę mi-
kroskalę z makroskalą na jednym płótnie. Ob-
razy są zbudowane z charakterystycznych dla 
mnie eliptycznych kształtów i okręgów. Kształty 
te początkowo symbolizowały drzewa. Później 
stały się obiektami kosmicznymi, najmniejszymi 
cząstkami materii lub formami życia, takimi jak 
bakterie. Budowane są wąską gamą kolorów: 
błękity, odcienie miedzi, srebra, złota, bieli, sza-
rości i czerni. Kompozycje są dość lapidarne. 
Ważnym elementem w moich obrazach jest po-
czucie przestrzeni – złudzenie trzech wymiarów 
w dwóch wymiarach płótna. Obrazy by je poczuć 
wymagają głębszej kontemplacji i wyciszenia. 
W najnowszej serii obrazów nadal poruszam 
problematykę przestrzeni, którą rozwijam już 
od ponad piętnastu lat. 

Marek Ejsmond-Ślusarczyk
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14 Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Zabarwienie emocjonalne II  2016

akryl, płótno, 140 × 120 cm, sygn. p.d.: ‘Skoczylas 
S. 2016’ oraz opisany na odwrocie: „Zabarwienie 
emocjonalne II |Sebastian Skoczylas 2016’

Absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dy-
plom obronił w 2004 r. w pracowni prof. P. Błażejewskiego (aneks 
w Pracowni Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskie-
go). Wcześniej ukończył PLSP w Lublinie. Obecnie związany z War-
szawą. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych. W 2004 r. wyróżniony w konkursie Fundacji 
im. Franciszki Eibisch. Wybrane wystawy: 2016 – „Pankiewicz i po… 
Uwalnianie koloru”, Muzeum Lubelskie, Lublin; 2015 – „Slow”, Ga-
leria Mito, Warszawa; 2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Warszawa; 2012 – „Układ wyżowy”, Galeria Elektor, Warszawa; 
2005 – Centrum Olimpijskie, Warszawa. Jego prace znajdują się 
w zbiorach w Polsce i zagranicą.

Praca nad obrazem jest dla mnie poszukiwaniem odpowiednich względem siebie barw, nakłada-
niem kolejnych warstw i obserwowaniem, w jaki sposób ze sobą korespondują. W tym czasie obraz 
bardzo się zmienia – od geometrycznego ładu po ekspresyjny informel i z powrotem. Na zmianę 
intelekt i intuicja. Nie jestem w stanie przewidzieć efektu końcowego. Często wracam do punktu 
wyjścia. Kończę, gdy wszystko ze sobą gra, kolory zaczynają pulsować. To jest moment, gdy obraz 
zaczyna żyć własnym życiem, emitować swoje światło, emanować energią.Istotą mojego malarstwa 
jest oddziaływanie na siebie poszczególnych kolorów, ich odcieni i półtonów. Najbardziej interesuje 
mnie to, co powstaje na granicy, na styku płaszczyzn ciepłych i chłodnych, jasnych i nasyconych, 
gładkich i chropowatych. Te miejsca są szczególne, bo skupiają uwagę. To tutaj wyzwala się energia, 
która następnie wypełnia cały obraz. Eksperymentuję z kolorem, a kompozycja pełni raczej funkcję 
dopełniającą, uspokaja nieco te barwne płaszczyzny. Staram się nie pozbawiać obrazu drobnych 
sprzeczności i kontrastów, ale jako całości nadaję mu umiarkowany, harmonijny charakter.Interesują 
mnie zjawiska przyrodnicze, wzajemnie oddziałujące na siebie żywioły. Fascynuje mnie zmienność, 
efemeryczność w naturze i wszystkie skrajne odczucia z tym związane. Moje prace zmieniają się 
w trakcie powstawania. Zanim ostatecznie się ukształtują, przechodzą liczne metamorfozy. Jest w 
nich pewne odniesienie do pejzażu. W kompozycji trzymam się typowych dla pejzażu podziałów: 
góra – dół i dzieląca je linia horyzontu. W warstwie kolorystycznej operuję światłem, które jest 
nieodłącznym elementem pejzażu.

Sebastian Skoczylas
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15 Łukasz Jacek
(ur. 1978)

Ulica  2016

olej, płótno, 90 × 145 cm, sygn. p.d.: ‘Łukasz Jacek 2016’

W 1998 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie (dyplomy z fotografii oraz z projektowania przestrzennego). 
W 2010 roku obronił dyplom licencjacki z malarstwa, na krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni profesora Stanisława Wiśniew-
skiego (namalował wówczas cykl niemal abstrakcyjnych obrazów, 
zatytułowany „Pejzaż”). W 2012 roku obronił dyplom magisterski 
z malarstwa sztalugowego, na tej samej uczelni, w pracowni prof. 
Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom stanowił cykl obrazów abs-
trakcyjnych, pod wspólnym tytułem „Materia Ducha”. Aneks wykonał 
w pracowni malarstwa ściennego profesora Romana Łaciaka. Brał 
udział w różnych wystawach, między innymi w Teatrze Stu, w klu-
bie „Kazimierz”, w pubie „Wręga”, w galerii „M.” klubu „Kuźnia” 
oraz w galerii „Zajazd” Dworku Białoprądnickiego. Uczestniczył też 
w „Sztukobraniu” oraz w „Nowohuckim Festiwalu Sztuki”. Współ-
pracuje z kilkoma krakowskimi galeriami sztuki. W swojej twórczości 
porusza się zarówno w zakresie malarstwa przedstawiającego jak 
i abstrakcji. 

Prezentowany obraz to kontynuacja cyklu pejzaży, będącego rodzajem osobistego dziennika. Nie 
jest to zwykłe przedstawienie rodzinnego miasta, ale próba zapisu stanów emocjonalnych odczu-
wanych podczas przejażdżek, odbywanych bez wyraźnego celu. Mieszają się tu wrażenia płynące 
z jazdy z postrzeganiem przestrzeni, nieograniczonej z góry zaplanowaną trasą. Narzeczona robi 
zdjęcia przez przednią szybę, z których jedno na sto, może posłużyć do namalowania takiego 
obrazu. Przychodzi wtedy czas, na malarską interpretację, tego utrwalonego ułamka sekundy, na 
rozegranie kolorystyczne i formalne, które nada obrazowi jeszcze głębszy związek, z powstającym 
w umyśle, doświadczeniem miejskich przestrzeni.

Łukasz Jacek
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Filip Gruszczyński
(ur. 1978)

Teuthida Hybrid  2016

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: ‘filippo IV 2016’ 
oraz opisany na odwrocie

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Architektura 
i Urbanistyka. Dyplom otrzymał w 2004 roku. Od 2010 roku aktywny 
na polskim rynku sztuki. Artysta pełen pasji i pozytywnej energii. In-
spirację do swoich obrazów czerpie z wyobraźni. Autor kilku wystaw 
indywidulanych m.in. w Nadarzyńskim Centrum Kultury, Centrum 
Kultury „Artbem” i KluboGalerii w Warszawie. Jego obrazy znajdują 
się kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w RPA, Niem-
czech, Japonii, Belgii, Szwecji, Hiszpanii.

Rytmiczne malarstwo 
Obrazy Filipa Gruszczyńskiego są dziełami niezwykle oryginalnymi i  intrygującymi. Choć autor 
tworzy kompozycje figuratywne, to jednak nie w oparciu o rzeczywistość, czy inspiracje wywie-
dzione z fotografii. Gruszczyński z jednej strony przekłada na obraz malarski język ilustracji, z dru-
giej zapożycza budowę formy ze stylistyki art deco w bardzo swojskim wydaniu.  Jego twórczość 
nie jest anachroniczna, choć znacznie bliżej mu do Zofii Stryjeńskiej, niż do aktualnego, niemal 
hiper-realistycznego sposobu obrazowania. Tematyka prac jest czasami nieco frywolna, czasami 
anegdotyczna, a nierzadko też zaczerpnięta z „wielkich” tematów  symbolicznych – mitologicznych, 
biblijnych lub symptomatycznych dla mistrzów malarstwa wieków minionych. Znajdziemy wśród 
nich Wieżę Babel, Sen Jakuba i dynamiczne migawki z corridy. Wszystkie te aspekty malarskiego 
języka Gruszczyńskiego dopełnia wyraźnie  określona plama barwna, komponowana rytmicznie, 
momentami nawet nieco nerwowo, tak jakby podstawową inspiracją twórcy była muzyka. Jest 
zresztą prawdopodobne bo i w tematykę prac dość często wkrada się jazz. Warsztat twórcy to także 
subtelnie umieszczane elementy kolażowe, osadzające stylizowane kompozycje w rzeczywistym tu 
i teraz. Skrawki kolejowych biletów czy  prasowych relacji są zagadką dla spostrzegawczych i puentą 
gry jaką malarz prowadzi z widzem. Gry której zasady są bardzo bogate i szeroko rozciągnięte – od 
historycznych inspiracji poprzez erudycyjną świadomość wielkich poprzedników aż po aktualną 
i współczesną codzienność która wąskim strumieniem sączy się na dekoracyjne płótna artysty. 

Agnieszka Gniotek
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17 Katarzyna Kukuła
(ur. 1987)

Spełniona  2015

olej, płótno, 140 × 120 cm, sygn. na odwrocie

Urodziła się w Katowicach. W latach 2007–2012 studiowała na Wy-
dziale Malarstwa ASP w Krakowie (dyplom pod kierunkiem prof. Lesz-
ka Misiaka). Od 2010 roku odbywa staż w prywatnej pracowni Pauli-
ny Ołowskiej. W 2012 otrzymała Nagrodę Rektorów Akademii Sztuk 
Pięknych. W 2011 otrzymała wyróżnienia honorowe za osiągnięcia 
artystyczne na festiwalu FAMA (Świnoujście) oraz w konkursie „Na 
dzieło” (ASP Katowice). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną 
artystyczną i filmem animowanym. Mieszka i pracuje w Krakowie. 
Wystawy indywidualne: 2014 – „Kochankowie”, Galeria M, Wro-
cław; 2014 – „Misteria”, Galeria Nova, Kraków; 2013 – „Światło 
między literami” (wraz z Katarzyną Podporą), Muzeum Rzemiosła, 
Krosno; 2011 – „Na łonie natury”, Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2016 – „Flow zoon”, 
Galeria Gruning, Kraków; 2015 – „Malarki, Galeria Biała, Lublin”; 
2014 – „Dionizos. Współczesna odsłona mitu”, MGS, Częstochowa; 
2013 – 9. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 
Genesis, Szczecin; 2013 – „Art in Mind Beautiful Dawn”, The Brick 
Lane Gallery, Londyn; 2013 – „Praca kobiety nigdy się nie kończy”, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków; 2013 – „Świńskie ob-
razki”, Galeria M, Wrocław; 2013 – „Ryba piła”, wystawa Grupy 
Kuku Kuku, Galeria Zderzak, Kraków; 2013 – „Promocje 2013”, 
23 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych, Galeria Sztuki w Le-
gnicy; 2012 – „Najlepsze Dyplomy ASP 2012”, Wielka Zbrojownia, 
Gdańsk; 2012 – „Najlepsze Dyplomy 2011/12”, Pałac Sztuki, Kraków; 
2012 – „Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje”, Dom 
Krakowski, Norymberga, Niemcy; 2011 – „Liquid women”, wystawa 
Grupy Kuku Kuku, Cellar Gallery, Kraków; 2011 – „Artystyczna Podróż 
Hestii”, wystawa finalistów, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2011 
– „Królowe Lodów”, Galeria Zderzak, Kraków.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „Flow zoon”, Galeria 
Gruning, Kraków 
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18 Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 380 – Armagedon  
z cyklu „Wojna totalna”  2016

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

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

Fragment 380 – Armagedon, jest dziewiątym 
i prawdopodobnie ostatnim obrazem z cyklu 
„Wojna Totalna”, wykonanym autorską techni-
ką, polegającą na wtapianiu w poliuretanową 
masę figurek plastikowych żołnierzyków. Twórca 
utylizuje przy okazji „zabawki” do nauki zabija-
nia, wykonane z najgorszego gatunku, często 
toksycznego plastiku. W powstających obrazach 
nabierają nowego znaczenia i pod grubą war-
stwą akrylowej farby nikomu nie zaszkodzą.

Intencją autora nie jest rekonstrukcja historycz-
nych bitew, ani budowanie katastroficznych wi-
zji, chociaż w tym przypadku można dopatrzeć 
się w kompozycji strzępów symboli religijnych. 
Podtytuł Armagedon nawiązujący do biblijne-
go przekazu, jest przekorny ponieważ autor nie 
wierzy, że dobro zwycięży nad złem w wyniku 
militarnych zmagań. Nie ma dobrych wojen. 
Wojny rozszerzają strefę mroku. Cykl jest cał-
kowicie wolny od politycznych ocen i emocji , 
jakie na ogół towarzyszą wojnom rzeczywistym. 
Jego przesłaniem jest subiektywne wyrażenie 
niepokoju twórcy, postrzegającego współczesny 
świat, jako przesiąknięty coraz bardziej złożony-
mi konfliktami organizm, gdzie coraz trudniejsze 
do rozróżnienia są racje i idee. Wszystko staje 
się kłębowiskiem, magmą złożoną z coraz mniej 
czytelnych elementów. Człowiek zalewany jest 
strumieniem informacji w którym prawie nie-
możliwe do odsiania są ziarna prawdy. Stanisław 
Lem nazwał ten proces „tykającą bombą mega-
bitową”. Setki plastikowych żołnierzyków zosta-
ło wklejonych w poliuretanową masę, tworząc 
burzliwą neobarokową strukturę, która nawet 
z niewielkiej odległości sprawia wrażenie taszy-
stowskiej abstrakcji. Dopiero przy całkowitym 
przybliżeniu zdumione oko postrzega kłębowi-
sko ciał i broni. Widz zadaje sobie pytanie bez 
odpowiedzi: O co w tym wszystkim chodzi?
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19 Artur Wiernicki
(ur. 1992)

Suburbs  2015

technika olejno-żywiczna, 80 × 100 cm, opisany na 
odwrocie

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

WYSTAWIANY:

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

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

ad. Michał Sikorski (ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)
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20 Ryszard Litwiniuk
(ur. 1966)

Candoris  2015

drewno, aluminium, 45 × 75 × 60 cm

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby. 
Dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka w styczniu 1992 r. W la-
tach 1998 – 2013 mieszkał i pracował w Kanadzie. Obecnie tworzy 
w Warszawie i na Żuławach. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką 
i instalacją. Jego prace prezentowano na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w galeriach w: Kanadzie (1998 – 2011) – m.in.: McMi-
chael Canadian Art Collection, MacLaren Art Centre, Samuel J. Zacks 
Gallery, York University, University of Toronto, Mount Carmel Museum 
& Art Gallery, Thames Art Gallery, Karsh-Masson Gallery Art Square 
Gallery, Living Arts Centre, Distillery District, Cambridge Sculpture 
Garden, Toronto Art Fair International; USA (2010) – Command 
Solutions Space, Buffalo, Nowy Jork; Polsce (1992 – 1997) – Galeria 
EL, Elbląg, BWA Sopot, Galeria Rzeźby Warszawa; Szwecji (1998) 
– Konst Fran Elblag -Kulturcentrum Ronneby; na Węgrzech (2016) 
– Small Gesture, Nature Alliance, Eco Avantgarde, Kunsthalle – Muc-
sarnok, Budapeszt. Uczestniczył w sympozjach i realizował projekty 
w Europie, Argentynie, Indiach, Korei, Kanadzie i USA. Laureat: na-
grody fundowanej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w konkursie „Konfrontacje Sztuki 2016”, nagrody specjalnej Fondo 
de las Artes Buenos Aires (Argentyna, 2000), pierwszej nagrody Vog-
tlangisches Holzbildhauer Symposium (Niemcy, 2001), srebrnego 
i brązowego medalu w Salonach Rzeźby w Warszawie (1994 – 1996), 
stypendysta: The Pollock Krasner Foundation Inc. New York (USA, 
1994), Ontario Arts Council i Canada Council Grants (1998 – 2004) 
oraz rezydent w Vermont Studio Center (USA, 1999).

Poszukiwania jego własnej formy wyrazu podążają w stronę metafizyki i energii ukrytej wewnątrz 
tworzywa, w którym pracuje. Interesuje go stworzenie własnego języka rzeźby w kontekście sys-
temu pracy oraz własnej metody traktowania materiału. W sferze jego zainteresowań znajduje się 
bryła w całej swej objętości, jej struktura i architektura oraz wewnętrzne molekularne połączenia 
materii. Otwierając wnętrza drzewa czy kamienia uzyskuje przestrzenną formę rzeźb. Tworząc 
odrzuca zbędne narzędzia, eliminuje niepotrzebne detale, narrację i dekoracje których nadmiar 
często przeszkadza. Podporządkowuje swoje dążenia nie do formy końcowej, a do samego procesu 
tworzenia i do materiału, który w danym momencie ma do dyspozycji. Dzięki powtarzalności i mul-
tiplikacji mechanicznych cięć oraz elementów, rzeźby zachowują pierwiastki podobieństwa, przy 
czym każda jest inna, unikatowa, mimo że powstała w ten sam sposób, z tego samego materiału. 
Elementy natury i geometrii zawierające się w jego twórczości rozwija równolegle w formie rzeźb, 
grafik i instalacji, których wyrazem są cykle: Open Concept – „Metamorphoses Empty Spaces”, 
„Identity” oraz "Infinity".
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21 Dariusz Syrkowski
(ur. 1966)

Wnętrze nr 1  2014

olej, płótno, 120 × 130 cm, sygn. p.d.: ‘D. Syrkowski 
2014’

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

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

Wieża jest symbolem wspólnym dla wielu kultur świata. 
Utożsamia się z ,,górą kosmiczną”, wyraża się ponad prze-
ciętność, chęć dorównania Stwórcy. Mnie jednak fascynuje 

nie tylko kwestia architektonicznego i graficznego rozwią-
zania tego symbolu. Biblijny przekaz o wieży Babel przesu-
wa akcent z samej budowli na konflikt między budowni-
czym a Stwórcą. Wyznacza tym samym miejsce człowieka 
na świecie, czyniąc go zależnym od boskiej woli. Również 
to – odmienne odznaczenie symbolu wieży staram się 
przekazać w moich pracach.

Dariusz Syrkowski

Misterium zwątpienia i nadziei.

Przemijanie, niby bezduszny i nieunikniony symbol utraco-
nego początku jest, jak się zdaje, wspólnym mianownikiem 
grafik Dariusza Syrkowskiego, kierującego swą uwagę ku 
przeszłości. To, co minione, staje się dla niego najistot-
niejszym, ważko wpisanym w teraźniejszość kapitałem – 
ciągle i wciąż współobecne, zaskakująco aktualizowane, 
awansuje do rangi zasadniczego tworzywa wyobraźni. Na 
skraj przecięcia teraźniejszości z przeszłością powracają te 
same, niepokojące motywy, rozsypujące się i scalające na 
przemian w aurze kontemplacji i refleksyjności, zagląda-
nia na dno własnego „ja”. Promieniujące wewnętrznym 
światłem, kształtują świat budowany według nieomal ko-
smologicznych schematów, przejawiających się w zgrafi-
zowanych widokach wież, stanowiących wszak oś świata, 
obiecujących zbawienie i nadzieję, czy też studni, będących 
łącznikiem między światem żyjących a podziemnym króle-
stwem zmarłych.

Oto subiektywny wymiar sacrum, odnajdywany w starych 
stodołach, strychach i płotach – próba zmierzenia się ze 
światem w czasie i przestrzeni, próba wydarcia z jego wie-

lości cząstek dających się oswoić, choć niekoniecznie zaak-
ceptować. W swoich grafikach Dariusz Syrkowski zapisuje 
metafizyczne milczenie, które rozpościera się tuż za samym 
wyobrażeniem. Magia realizmu zostaje tu przeciwstawio-
na pierwiastkom abstrakcyjnym a sugestia materialnego 
przedmiotu wpisana w struktury o silnie rozbudowanej 
zmysłowości. Wtedy fragment realnie zobaczonej rzeczy-
wistości zwielokrotnia sferę znaczeniową graficznego za-
pisu, nawarstwiając to, co niezrozumiałe. Pojawia się czas 
z jego niszczycielską siłą, wydobywający z przedmiotów ich 
istotę i emocje z dokonującego syntezy artysty. 

(…)

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

Jerzy Kamrowski
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22 Małgorzata Jastrzębska
(ur. 1975)

Nr 481  2016

olej, płótno, 70,5cm x 70,5 cm (wzdłuż boku kwadratu- 
50 × 50 cm), opisany na odwrocie: ‘MAŁGORZATA 
JASTRZĘBSKA |5.VIII.2016 |481’

W 2001 roku obroniła dyplom w pracowni litografii na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. Zajmuje się głównie malarstwem 
geometrycznym, w którym główną rolę odgrywa koncepcja, kon-
strukcja i kolor. W 2008 r. ujęta w rankingu „Kompas Młodej Sztuki” 
(polscy artyści do 35 r.ż.) – miejsce 13, w 2009 – „Kompas Sztu-
ki” (kategoria ogólna) – miejsce 44. Świadomie dystansując się od 
dominującego w Polsce nurtu „sztuki krytycznej” poszukuje form 
wyrazu z pogranicza znaczenia i abstrakcji. Ma na swoim koncie 
wystawy zbiorowe oraz indywidualne w kraju i zagranicą, m.in.: 
2016 – wystawa zbiorowa „Magia kwadratu”, Państwowa Galeria 
Sztuki, Sopot; 2015 – Japońskie inspiracje; wystawa polskiej sztuki 
współczesnej, Warszawa; 2014 – 19 Wschodni Salon Sztuki, Lublin; 
2012 – Dom Kobro, Łódź; 2012 – Hasior – Reinkarnacje, Zakopane; 
2009 – Poza czasem, Warszawa; 2009 – Geometrie der Farben, 
Hannover, Niemcy; 2008 – O obrotach barw, Warszawa; 2007 – 
Kalejdoskop, Warszawa; 2006 – Geometria oka, Warszawa.
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23 Alicja Kappa
(ur. 1973)

Zatrzymane w czasie  2016

olej, akryl, szlag metal, płótno, 120 × 120 cm, opisany na 
odwrocie

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

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

Alicja Kappa
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24 Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Lectio IV  2016

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.: ‘Urszula |Tekieli 
|2016’ oraz opisany na odwrocie

W 1999 ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Absol-
wentka studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego (Filia w Cieszynie w zakresie Projektowania Graficznego 
w roku 2005). Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem 
graficznym. Zainteresowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej 
sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka 
i tworzy w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych 
zbiorach w Polsce i Europie. Wybrane wystawy indywidualne: 2014 
– „Malarstwo Urszuli Tekieli”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 
2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP.OPTIMUM, 
Katowice; 2010 – Galleri New Form, Trelleborg, Szwecja. Wystawy 
zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vau-
xhall, Krzeszowice; 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”, 
Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Renata Fine 
Arts, Hudson NY (USA); 2012 – Kraków Art Expo, Tomaszowice; 
2012 – I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 + 
1 Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2010 – Galle-
ri New Form, Trelleborg (Szwecja); 2003 – „Impresja” Galeria Pod 
Śrubką, Żywiec.
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25 Antonina Janus-Szybist
(ur. 1988)

Martwa natura  2016

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

W latach 2009–2014 studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obroniła pod kierunkiem prof. Zbi-
gniewa Sprychy, a jej cykl prac dyplomowych został uhonorowa-
ny Medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Obecnie studentka grafiki oraz doktorantka wydziału malarstwa na 
macierzystej uczelni. Wybrane wystawy: 2016 – wystawa zbiorowa 
„Hommage a still life”, Galeria Pryzmat, Kraków; 2015 – wysta-
wa zbiorowa „Drogi figuracji” wystawa zbiorowa, Galeria Lamelli. 
Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Poświatowska w malarstwie” 
wystawa zbiorowa, Ośrodek Promocji Kultury, Częstochowa 2015 
– wystawa indywidualna „Za oknem”, Miejska Galeria Sztuki, Czę-
stochowa; 2015 – wystawa indywidualna, Galeria Wejściówka, 
Częstochowa; 2014 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy ASP 
w Krakowie” Pałac Sztuki, Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa „Ver-
bindung/Powiązania”, Dusseldorf (Niemcy).

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „Hommage a still life”, Galeria Pryzmat, Kraków

(…)

Sztuka będąca zawsze dialogiem współczesności z tradycją, w dużym stopniu przestała czerpać 
z niezmierzonego bogactwa kultury. Apoteoza postępu, tego, co, nowoczesne, odkrywcze, wpro-
wadziła w świat kultury przewidywalność i powtarzalność, choć intencją jest odcinanie się od tego, 
co już było. A przecież nie można się odciąć od przeszłości. To, w jakim kształcie istnieje kultura 
dziś, jest następstwem dokonań poprzedników. Dialog z tradycją uważam za konieczny w proce-
sie własnych poszukiwań twórczych. Sztuka jest bowiem językiem, za pomocą którego pokolenia 
opowiadają wspólną historię. Kontemplacja dzieł mistrzów jest dla mnie, obok obserwacji natury 
najważniejszym powodem malowania. Obrazy we własnym muzeum wyobraźni, te najważniejsze, 
do których wciąż się wraca, które wzruszają i zachwycają – takie dzieła są odpowiedzią na zadane 
wcześniej pytanie o sens, znaczenie i wartość sztuki. 

(…) 

Naturę uważam za główną inspirację. Uczę się patrzeć na to co mnie otacza, próbując zauważyć 
w splocie kształtów, grze barw boski pierwiastek. Do rzeczy zaobserwowanych dokładam własne 
przemyślenia, szukając odpowiedzi na pytania o sens ludzkiego istnienia. Tematem moich prac są 
rzeczy, które uważam za piękne, dobre i ważne. Bohaterem obrazów zawsze jest człowiek. Często 
posługuję się motywem światła, mającym być symbolem absolutnego piękna i motywem pejzażu, 
którego kontemplacja przywołuje na myśl rzeczywistość niebiańską.

Antonina Janus-Szybist [manifest artystyczny - fragm.]
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26 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Odyseja  2016

akryl, płótno, 100 × 120 cm, opisany na odwrocie

Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wydziale 
Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem 
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Sty-
pendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015 
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot; 
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...”, Galeria Next, 
Bydgoszcz; 2014 – Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 – 
„Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – „Ein tag am meer” 
Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimali-
styczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Mę-
czy mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że 
ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować 
i uprościć. 

W sposób naturalny dokonuje się to w mojej 
głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest 
czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda 
w moich pracach, jest uspokojony, nie ma w nim 
wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który 
nas otacza. Taką specyficzną atmosferę zawie-
szenia mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię 
je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele na-
iwności, którą jemu udało się jednak przekuć 
w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem 
klasycznym, to znaczy pochylam się nad kompo-
zycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrze-
gam złotego podziału i staram się panować nad 
elementami obrazu, żeby był rzetelny. Świat, 
który przedstawiam jest w pewnym stopniu 
wyimaginowany, nie do końca są to konkretne 
miejsca. I choć korzystam również z pomocy ta-
kich mediów jak aparat fotograficzny czy kom-
puter, nie dopuszczam do tego, aby maszyna 
wyręcza mnie 

w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezreflek-
syjne przenoszenie na płótno zdjęć przefiltrowa-
nych przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczy-
wistości zbieram jak puzzle po to, aby później 
je przetwarzać.

Tomasz Kołodziejczyk
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27 The Krasnals (Whielki Krasnal)
(rok powstania 2008)

Głupota robi furorę w świecie  
– Oskar Wilde z cyklu „GoodFellas”  2015

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

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

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Czułem skurcze twojego przełyku”, Galeria Miejska we Wrocławiu
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28 Magdalena Solich
(ur. 1989)

Bez tytułu  2016

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

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

Inspiracją do tego obrazu była przyroda słonecznej Barcelony i związane z nią przeżycia, emocje 
i wspomnienia. Przedstawione formy nawiązują do mikroskopowych zdjęć roślin oraz kropli wody. 
Płótno ma kształt kwadratu, który jest symbolem przestrzeni, zatrzymania się, chwili, która trwa. 
Kompozycja jest otwarta, pokazany jest tylko wycinek, fragment. Budowana jest za pomocą form 
organicznych nawiązujących do natury. Przenikają się wzajemnie, tworząc nowe wartości. Uzy-
skany został efekt ruchu i przestrzeni. Praca namalowana jest na żółtej podmalówce. Barwa żółta 
symbolizuje energię, światło, ciepło oraz radość, dobroć i szczęście. Kompozycja pełna jest dużych 
form o kontrastowych barwach. Jest to przekaz atmosfery miejsca pełnego życia, energii i radości. 
Artystka poprzez obrazy chce przekazać swoje wspomnienia i przeżycia natury.
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29 Marzena Ślusarczyk
(ur. 1976)

Bez tytułu  2016

akryl, płótno, 80 × 140 cm, sygn. p.d.’MS 2016’ oraz 
opisany na odwrocie: ‘Marzena Ślusarczyk 2016 |bez 
tytułu’

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszew-
skiego obroniła w 2003 roku. Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa 
Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Gdańska w latach 2001/2002. Finalistka kon-
kursu „Obraz Roku 2003” oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie w 2010 roku. Ma na swoim koncie 
wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, m.in.: 2015 
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot; 
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę...”, Galeria Next, 
Bydgoszcz; 2014 – „Chwile” wystawa indywidualna, Gallery Back 
Door, Katowice; 2012 – „Ein Tag am Meer”, Galeria Sandhofer, Inns-
bruck, Austria; 2012 – „Marzena Ślusarczyk. Malarstwo”, Galeria 
Ether; 2012 – „Cztery wymiary”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, 
Sopot; 2010 – Finalistka XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego, Szczecin 2010; 2009 – Wystawa zbiorowa malarstwa 
polskiego w Kancelarii Prawniczej, Innsbruck, Austria.

Obrazy Marzeny cechuje osobiste, wnikliwe i bardzo sugestywne, podejście do otaczającego świa-
ta. Doznanie bijące z płócien jest bardzo silnie spolaryzowane na widza. Wyraziste, umiejętnie 
namalowane obrazy tną metafizyczną rzeczywistość między płótnem a odbiorcą. Kolor, forma, 
faktura manifestują subtelne, nieprzegadane, i nie od razu oczywiste znaczenie. Przekaz obrazów 
Marzeny jest na tyle taktowny i niemalże wyszeptany, by nie zagłuszyć pierwszego doświadczenia 
zmysłów. Postać, która zazwyczaj jest tematem obrazów malarki, najczęściej istnieje w samoistnym, 
odosobnionym świecie. 

Tomasz Kołodziejczyk

Pomiędzy tym co w tych obrazach widać, a tym jaka treść za nimi, jest głęboka przepaść. Przed-
stawione przedmioty, bądź postacie nie są projekcją tego, co reprezentują, lecz zaproszeniem do 
tego, czym tak naprawdę są. Dlatego, że to co w nich najważniejsze, zaczyna się na marginesach 
tych obrazów. Dłonie, ich ułożenie mówią swoistym językiem gestów. Reprezentują różne uczucia; 
zapraszają, ostrzegają, wspierają. Cechuje je duża ekspresyjność. Wszystkie obrazy zawierają w so-
bie ładunek silnych emocji zamkniętych w materialnej formie. Obrazy Marzeny Ślusarczyk nie są 
narracjami. Nie opowiadają historii. To wizualizacje pewnych stanów emocjonalnych wyrażonych 
przez formę. Emocje złapane w sieć kolorów i kompozycji. 

Ola Jach, krytyk sztuki
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30 Hanna Rozpara
(ur. 1990)

Wirujące moro  2014/15

akryl, lakier, szlagmetal, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d.: 
‘Hanna Rozpara 2014–2015’ oraz opisany na odwrocie: 
‘HANNA ROZPARA „WIRUJĄCE MORO, 2014–2015’

Absolwentka ASP w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Płaskie-
go (2014) oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach (2013). Studia w programie Erasmus w Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia, 2011/2012), w pracowniach 
prof. Ingrid Ledent i prof. Hugo Besarda. Wielokrotna stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów (2004–2006) i Prezydenta Miasta Sosnowca 
(2009–2013). Obecnie jest doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Autorka dziewięciu wystaw indywidualnych, m.in.; 
„Jasność tysiąca słońc”, ROK Zator, „Kamuflaż” galeria „Pracownia 
Portretu”, Łódź (2016) „Kamuflaż”, galeria „Absurdalna”, Katowice 
(2015); „Promieniowania” galeria „Na Strychu”, Dąbrowa Górni-
cza (2015); „Das ist Krieg! ”, galeria „Nie zastawiać!!!”, Katowice 
(2014); „WWII”, Dom Sztuki SMB „Jary”, Warszawa (2013). Swoje 
prace wystawiała na ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą, m.in.: 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, 8th 
Douro Biennial (Portugalia), 18. International Print Biennial Varna 
(Bułgaria, 2015); XI QuadriennaleDrzeworytu i Linorytu Polskiego, 
BWA Olsztyn „Pozdrowienia z KATO”, Galeria Sztuki Współczesnej 
„MD_S”, Wrocław (2014)

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Kamuflaż”, galeria „Pracowania Portretu”, Łódź

2015 – wystawa indywidualna „Kamuflaż”, Galeria Absurdalna, Katowice

Malarstwo traktuję jako bardziej pojemną, adekwatną do wyrażenia intuicyjnych odczuć formę 
wypowiedzi. Sztuka służy temu, aby przekazać to, co niewyrażalne słowami. Moje prace są rodzajem 
zapisu moich wyobrażeń, wizji i przemyśleń niemożliwych do przedstawienia w inny sposób. Staram 
się, aby strona formalna była intrygująca, eksperymentuję z różnymi mediami. Dążę do uzyskania 
obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady świadomości. 
Inspirację czerpię z historii współczesnej. Tematy które poruszam, takie jak; wojny, ataki, napady, 
inwazje, brutalna dominacja fizyczna i psychiczna, związane są z ludzką egzystencją, wpisane są 
w dzieje, są wielowątkowe. Moje prace są wyrazem przemyśleń nad nieprzemijalnością tych zjawisk. 
Nieprzerwanie istnieją, nabierają nowych znaczeń

tekst z katalogu 42 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” 2015
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31 Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum XLIX  2016

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. i opisany na odwrocie

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

Inspiracje od zawsze czerpałem je z tego co mnie otaczało, z tego co doświadczałem lub sytu-
acji, których byłem świadkiem czy uczestnikiem. Bacznie obserwuje i szukam inspiracji w realnym 
świecie, który bezpośrednio mnie dotyczy. Wyjazd do Wiednia w początkowych latach studiów 
spowodował fascynację tamtejszymi muzeami sztuki, a właściwie to ich specyfiką, różnorodno-
ścią i niezwykłością. Pierwszy obraz przedstawiający muzealne wnętrze powstał już w 2014 roku, 
a dokładniej na początku IV roku studiów. Temat tak mocno mnie pochłoną, że stało się oczywi-
stością, iż będę go kontynuował również na V roku tworząc prace dyplomową pt. „W przestrzeni 
muzeum”, która składała się z 15 obrazów. Malarskie kompozycje, nad którymi aktualnie pracuję 
są kontynuacją tegoż cyklu. Nie przypuszczałem nigdy, że powstanie aż tyle obrazów z tej serii 
gdyż wiele razy nachodziły mnie myśli, że to już ostatni obraz, że wyczerpałem już temat i gdy 
kończyłem malować ten niby ostatni już po krótkiej chwili nasuwały się nowe pomysły na kolejne 
kompozycje i tak dzieje się to do dziś…

Kiedy zaczynałem prace nad tym cyklem, moim zamysłem nie było fotograficzne odwzorowanie 
konkretnych miejsc, a pokazanie ich niezwykłości, zwrócenie uwagi na ich estetykę i specyficzny 
klimat – tajemnicy i sacrum. Większość tych kompozycji zawiera figury ludzkie; na ścianach przed-
stawianych wnętrz wiszą, zawsze zasugerowane głównie kształtem – obrazy. Zazwyczaj są to puste 
ramy albo jednobarwne czworoboki, posiadające fakturę lub też całkowicie płaskie. Wszystko to 
składa się na całość tych kompozycji – układ ścian oraz to co na nich jest umieszczone, podłogi 
i to co w nich się odbija, specyficzne oświetlenie czy też figury ludzkie – ich pozy i gesty. Ciekawa 
przestrzeń tych miejsc, która zaprojektowana jest i przeznaczona do konkretnych celów stała się 
dla mnie główną inspiracją. Przestrzeń, w której zwiedzający przemieszczając się przez następu-
jące po sobie pomieszczenia, oglądają kolejne dzieła i odgrywają pewien rytuał, w którym układ 
przestrzeni muzealnej, rozmieszczenie eksponatów, odpowiednio użyte oświetlenie, zapewniają 
zarówno dekorację, jak i scenariusz rytuału.

Mateusz Maliborski
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32 Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Vulgaris no 1 z cyklu „Fantomy”  2016

ceramika szkliwiona czerwonym szkliwem, 
74 × 33 × 20 cm (wraz z podstawą 112 × 33 × 24 cm), 
edycja limitowana, logo autora po wewnętrznej stronie 
szyi i opis numeryczny: 1/100/2016

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

Fantomy to cykl lawirujący pomiędzy lapidarium sztuki antycznej, 
a „szokiem” wizyty w hipermarkecie. Superherosi, bogowie, pół 
i ćwierć bogowie na miarę wysokości pieca z którego wychodzą. De-
korowani na gorąco nieścieralną symboliką znaczeń. Lapidarni i cera-
miczni. Torsy wzorowane na greckim ideale piękna są nawiązaniem 
do próby odpowiedzi na pytanie które do dziś frapuje badaczy. Rzeź-
ba grecka nie była białym ukształtowanym marmurem lub surowym 
spiżowym odlewem jakie kojarzą nam się z sztuką klasyczną. Badania 
wykazały, że Grecy polichromowali swoje rzeźby. XXI wiek ma swoich 
bohaterów z systemem atrybutów i kodów kolorystycznych ułatwiają-
cych rozpoznanie. Podobnie było w panteonie antycznym. Lapidarność 
cytatów ciała w połączeniu z kolorystycznym finiszem jest próbą przy-
wrócenia antycznych idei sięgając do „naskórka” znaczeń.

Vulgaris to krytyczne spojrzenie na teorię kolorów i marketing, który ją 
wykorzystuje. 

Kolor czerwony szkliwa jest jednym z najbardziej cieszącym się w sprze-
daży kolorem niezależnie od formy, którą pokryje. Popularność przy-
zwyczajeń klientów, oparta na badaniach z teorii kolorów, jest w tym 
wypadku pretekstem zwulgaryzowania antycznej formy i nadania jej 
wymiaru pospolicie akceptowanej formy wykończenia ceramiki.

W tym kontekście sam kolor jest bohaterem dzisiejszych czasów 
i jako taki zasługuje na postawienie pomnika. Największy pomnik 
został już zbudowany historią rewolucji, która jednoczyła idee pod 
barwą czerwieni. Autor cyklu stawia pomnik w skali nienaruszają-
cej niczyich praw do samostanowienia i wyboru. Vulgaris jest od-
powiedzią dla wyboru większości.

Mariusz Dydo
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33 Łukasz Biliński
(ur. 1987)

Every day journay  2016

akryl, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie

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

Jego uwagę przykuwa moda. Jako zadeklarowany minimalista, bardzo ostrożnie i świadomie łączy 
czerń z bielą. Tą zasadą kieruję się w malarstwie, jak i w innych działaniach wizualnych. Jego celem 
jest tworzenie obrazów, które wykraczają poza to, co jest widoczne od razu; czerpanie z konwencji 
malarstwa figuratywnego by rozebrać go na części. Podczas gdy jego praca formalnie jest często 
oparta na archetypie klasycznym, to w zamyśle kontynuuje poszukiwania współczesnego portretu 
człowieka. 

(...) 

Harmonia powstaje, gdy plamy tworzą całość i dopełniają się. 

Zabawa z techniką monochromu mnie spełnia. Mówi się, że mniej znaczy więcej i ja też tak uważam. 
Ta czerń i biel są wymagające. Często ktoś przychodzi do galerii i zatrzymuje się na jakimś kolorze, 
który sam w sobie stanowi atrakcję. Chciałbym, żeby mój widz był trochę koneserem. Chcę, żeby 
zobaczył coś więcej. Nie maluję dla wszystkich.

Łukasz Biliński (źródło: www.regardingtheartist.org)
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34 Władysław Radziwiłłowicz
(ur. 1970)

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

Artysta urodzony w Wilnie. W 1996 roku ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwer-
sytet Artystyczny w Poznaniu) uzyskując dyplom z wyróżnieniem 
w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa. Od 1996 roku związany 
zawodowo z tą uczelnią. W 2009 roku obronił pracę doktorską 
pt. „Fenomen Obrazu jako efekt symultanicznego czytania Świata”. 
Obecnie prowadzi w II Pracownię Rysunku w Uniwersytecie Arty-
stycznym w Poznaniu. Obrazy i grafiki Władysława Radziwiłłowicza 
znajdują się w kolekcjach w Polsce, USA, Japonii. Wybrane wysta-
wy indywidualne: 2016 – „Do not free me” – CHWALISZEWO 72 
A, Poznań 2014 – „Déjà vu”- Galeria Miejska w Mosinie, Mosina, 
Polska; 2013 – „Déjà vu” – Galeria Działań, SMB IMIELIN, Warsza-
wa, Polska; 2013 – „all-inclusive” – Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; 2012 – „all-inclusive” – malarstwo/
wideo, MBWA, Galeria Miejska, Leszno; 2011 – „SUNNY HOTEL – 
malarstwo”, Galerija Akademija, Wilno, Litwa; 2006 – „TAM, DALE-
KO POD POWIEKĄ” – Galeria Naród Sobie, Teatr Polski w Poznaniu. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2016 – „W spichlerzu sztuki”, Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; 
2015 – FESTIWAL SYNTEZA SZTUK 2015, Galeria Miejska BWA, Byd-
goszcz; 2015 – Kolekcja UAP VI Edycja na WNS UAM, Collegium im. 
Floriana Znanieckiego w Poznaniu; 2014 – Aktywna cisza. Galeria 
Działań, Warszawa; 2013 – Kolekcja UAP V Edycja na WNS UAM, Col-
legium im. Floriana Znanieckiego w Poznaniu; 2007 – 13m2, Galeria 
Naród Sobie, Teatr Polski w Poznaniu; 2004 – A-21 INTERNATIONAL 
ART EXHIBITION, Contemporary Art Space Osaka, Japonia; 2002 – 
PROCESS – Centrum Sztuki Współczesnej INNER SPACES, Poznań; 
1996 – Young Graphic from Poznań, Pacyfic Northwest College of 
Art, Portland, Oregon, USA.

WYSTAWIANY:

2013 – „all-inclusive”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

2012 – „all-inclusive” – malarstwo/wideo, MBWA, Galeria Miejska, Leszno

2011 – SUNNY HOTEL – malarstwo, Galerija Akademija, Wilno, Litwa

2009 – SUNNY HOTEL – malarstwo, Stara Drukarnia, Poznań

2006 – „TAM, DALEKO POD POWIEKĄ”, Galeria Naród Sobie, Teatr Polski w Poznaniu  

Prezentowana praca pochodzi z cyklu „all-inclusive” opartego na malarskiej analizie Obrazu uwi-
kłanego w „rzeczywistość medialną”. Obraz szeroko pojęty (również piktogram, logo, ilustracja, 
plakat, zdjęcie reklamowe) zawsze był i nadal pozostaje potężnym środkiem niewerbalnej perswa-
zji. Tworząc rozbudowane systemy komunikacji wizualnej dziś stał się skutecznym narzędziem do 
umieszczania i utrwalania w zbiorowej świadomości informacji użytkowych, przeważnie natury 
komercyjnej i politycznej. Kusząc, wzbudzając zachwyt i pożądanie, Obraz proponuje „rozwiązanie 
doskonałe” współtworząc Obietnicę globalnego „lepszego świata”. Ten „lepszy świat” zdaniem 
artysty przywodzi na myśl mityczną krainę doskonałości obfitującą w piękno, wieczną młodość 
i szczęście – wolnorynkowy ogród w Edenie.
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35 Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 42  2016

akryl, płótno, 160 × 120 cm, opisany na odwrocie

Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł 
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts 
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem, 
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go pro-
blem wielorakości perspektyw postrzegania świata. Posługując się 
różnymi stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) sta-
ra się wyrazić złożoność widzenia czy lepiej nadawania znaczenia 
zdarzeniom czy obrazom. Jego malarstwo pozwala się tłumaczyć na 
wiele sposobów nie preferując żadnego z tłumaczeń czy żadnego 
widzenia jako jedynego, właściwego. Wielokrotnie wyróżniany był 
na konkursach artystycznych, m.in.: 2012 – Konkurs Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, 2012 – I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny 
– „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”, 
Poznań; 2012 – „Triennale z Martwą Naturą”. Wybrane wystawy 
indywidualne i zbiorowe: 2016 – wystawa indywidualna „APEIRON”, 
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa 
malarstwa, Galeria MiTo, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa 
malarstwa, Galeria Elektor, Warszawa; 2012 – zbiorowa wystawa 
malarstwa, Galeria Opery, Kair (Egipt); 2011 – „Hangart”, Galeria 
Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa ma-
larstwa, Pałac Pod Blachą, Warszawa.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „APEIRON”, Bohema Nowa Sztuka, Warszawa

MG: Mimo wszystko, można chyba powiedzieć, że na polu pełnej abstrakcji zaczynałeś od zera?

FL: Te wszystkie eksperymenty, które robiłem z narzędziami i techniką, to była wielka przygoda 
i czułem się jak alchemik. Zapuszczałem się na zupełnie nowy teren - musiałem wyjść z konwencji, 
w której byłem wychowany i odkrywać „nowe”. Ten moment był jak wyzwolenie się z okowów, 
jak skok na bunji. Wiem, że dla części osób malowanie abstrakcji takich jak moje wydaje się proste. 
A jest dokładnie odwrotnie. Ja długo musiałem się uczyć malować abstrakcyjnie. Najtrudniejsze 
jest przejście do działania dużym gestem na dużym płótnie, czyli do czegoś co jest wbrew naturze 
realisty. Aby się przełamać próbowałem nawet wyzwalającej mocy alkoholu. Na szczęście dla mnie 
strategiczne rozpicie się nie przyniosło pożądanych rezultatów. Traciłem koordynację i precyzję.

Ludzi trzeba uświadomić, że malowanie abstrakcji jest bardzo trudne. Że trzeba mieć pomysł na 
strukturę obrazu, że potrzeba czasu na opanowanie techniki. Ja bardzo długo się przygotowałem 
do abstrakcji. Eksperymentowałem z narzędziami, najpierw różnymi pędzlami i szczotkami. W Hali 
Mirowskiej kupowałem różne szczotki do zamiatania w poszukiwaniu optymalnego włosia. Próbo-
wałem łączyć kilka pędzli, dopiero potem przeszedłem na szpachle budowlane. W ogóle 

w sklepach budowlanych bywam teraz regularnie. Potrzebuję na przykład dużych pojemników 
na farbę, wiader i misek różnego rodzaju. W tym malarstwie potrzebne są wielkie ilości farby, 
np. 5 litrów, a ponieważ kolory, na których mi zależy są osiągalne tylko dzięki farbom najwyższej 
światowej jakości, malowanie abstrakcji to spora kasa.  

„Apeiron. Przypadek kontrolowany”, fragment rozmowy przeprowadzonej z artystą przez Macieja Gajewskiego
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36 Martyna Czech
(ur. 1990)

Jadalna  2016

olej, płótno, 90 × 170 cm, opisany na odwrocie

Studentka V roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach, w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. W swojej twórczości zajmuje 
się krytyką świata ludzkiego na podstawie własnych doświadczeń. 
W wielu pracach porusza temat cierpienia zwierząt. Jest wnikliwym 
obserwatorem zależności występujących między światem zwie-
rząt i ludzi. Interesują ją sytuacje, w których zderzenie tych dwóch 
światów powoduje ból i cierpienie. W 2015 roku została laureatką 
Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” w Bielsku-Białej. 
Wystawy zbiorowe: 2016 – „KREW-WERK” Fundacja Galerii Foksal, 
Warszawa; 2016 – „Pusty Tarnów? ”, Aspiranci, Tarnów; 2016 – 
„Studencki Obraz Roku 2016”, Galeria Rondo Sztuki, Katowice; 
2015 – „Studencki Obraz Roku 2015”, Galeria Sztuki Dagma-Art, 
Katowice; 2015 – Udział w wystawie zbiorowej XVI Festiwalu Sztuki 
Wysokiej „Zaparowani...”, Galeria Stalowe Anioły, Bytom; 2014 – 
Udział w wystawie zbiorowej XV Festiwalu Sztuki Wysokiej „Nie 
taka sztuka straszna, jak ją malują”, Galeria Stalowe Anioły, Bytom.
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37 Magdalena Dreścik
(ur. 1992)

Bez tytułu  2016

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

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2011–16, 
dyplom z Malarstwa w pracowni prof. J. Modzelewskiego i aneks do 
dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej u prof. M. Du-
chowskiego, mieszka i pracuje w Warszawie. Wybrane osiągnięcia 
i wystawy: 2016 – „Wystawa Dyplomowa”, Fundacja Galerii Au-
tonomia; 2016 – finalistka IV edycji konkursu „Polygonum”, BWA 
Bydgoszcz.

Abstrakcyjne kompozycje na moich obrazach wywodzą się pierwotnie od dekonstrukcji domu, 
doprowadzonej do etapu w którym zaczynają przedstawiać abstrakcyjne i obce formy. Dążę do 
stworzenia za pomocą malarstwa swoistej sfery, świata, który może zaistnieć dzięki fantazji i braku 
jakichkolwiek ograniczeń dzięki medium w którym pracuje. Mam wizje „eco sfery” czystej i pięknej, 
wyobcowanej od rzeczywistości i będącej pewnego rodzaju azylem. 

Magdalena Dreścik
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38 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Lea  2016

tempera żółtkowa, płyta, 110 × 90 cm, sygn. p.d.: 
‘KK|MM|XVI’

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

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

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

Katarzyna Kołtan
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39 Martyna Borowiecka
(ur. 1989)

Opakowanie  2016

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

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

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa zbiorowa „FRESZ Moduł”, Fresz Gallery, Kraków (pomysłodawca i kurator wysta-
wy – Martyna Borowiecka)

Zajmuję się zagadnieniem malarstwa dawnego z kręgu iluzjonizmu, poszukując jego wpływów 
we współczesności. Świadoma dokonań moich poprzedników podejmuję się próby interpretacji 
motywów charakterystycznych dla przedstawień w typie trompe - l'oeil. Dotychczasowe osiągnięcia 
w dziedzinie malarstwa określam skrótowo jako "Przedplan". Koncepcja pracy doktorskiej porusza 
kwestie współistnienia, przenikania się przestrzeni obrazu z przestrzenią odbiorcy – wyobrażone 
kontra realne, fizyczne. Sięgając do tradycji malarstwa, swoje realizacje opieram na bezpośrednim 
kontakcie i pracy 

z martwej natury. Podejmuję się próby wpłynięcia na współistnienia światów: świata wyobrażonego 
ze światem zmysłowym, materialnym. Ostatecznie dążę do zatarcia granic pomiędzy wyobrażonym 
a realnym, zawłaszczając przestrzeń odbiorcy / artysty. Malowanie jest procesem odbywającym 
się w czasie. W moim przypadku skończony obraz jest wynikiem wielu tygodni obserwacji. Ważny 
składnik konstrukcyjny stanowi dla mnie czas. Jego subtelny wpływ na martwą naturę, zmianę 
obserwowanego obiektu. Dlatego uważam, że moje obrazy mogą być czymś więcej niż tylko re-
jestracją fotograficzną jednej tylko chwili, wyrwanej z większego kontekstu. Dla mnie stanowią 
syntezę wielu spojrzeń, sumę wyglądów. Dziedziną wokół której cały czas oscyluję jest malarstwo. 
Oprócz tradycyjnego podejścia do medium malarskiego dostrzegam w nim potencjał do wyzna-
czania jego granic. To jak są one płynne, mętne, a brak możliwości wyznaczenia konkretnej linii 
podziału wpływa na przenikanie w przestrzeń innych dziedzin. Wszystko to, co zaprzecza i neguje 
klasyczne rozwiązania malarskie jednocześnie konstytuuje malarstwo i jego autonomiczną siłę. 

Martyna Borowiecka
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40 Piotr Kossakowski
(ur. 1976)

Historyczka, krytyczka, członkini  2013

olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. i opisany na odwrocie

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróż-
nieniem obronił w 2005 roku w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa 
Blukacza (dyplom dodatkowy z projektowania plakatu w Pracowni 
prof. Romana Kalarusa). Zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
plakatu. Jest adiunktem na Wydziale Artystycznym w Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Autor 18 wystaw indywidualnych. Uczestnik 
ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W 2003 roku 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w 2008 roku Sty-
pendium Marszałka Województwa Śląskiego. Jest laureatem nagrody 
w konkursie Samsung Art Master (Fabryka Trzciny, Warszawa, 2004). 
W 2005 otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Plakatu w Krakowie (Pa-
łac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych); w 2009 – wyróż-
nienie na 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2012 nagroda na 
Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.

WYSTAWIANY:

2015 – „Dekonstrukcja zdarzeń”, Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec

2014 – „Sztafeta Generacji”, Hamburg, Regensburg, Berlin (Niemcy)

2013 – „Po całości”, Centrum Kultury Katowice – Galeria Piętro Wyżej, Katowice

(…) Piotr bada świat w całej jego złożoności, materialnej, duchowej, socjologicznej i kulturowej. 

I to wszystko w obrębie klasycznego malarstwa. Rozbija na kawałki matrycę realnego obrazu, 
a z bitów ważnych informacji tworzy bukiet kinetycznych barw. W zależności od stopnia koncen-
tracji wydaje się, że już możemy dotknąć porządku całości, by po chwili wszystko runęło w otchłań 
entropii, a coś co już było prawie czytelne i rozpoznawalne zniknęło. W tym malarstwie jest żywioł, 
pasja, techniczna wirtuozeria, automatyzm talentu i witalnej energii, spod znaku Picassa. Jest od-
porność na wpływy modnej dziś formy szarej, gładkiej i z lekka anemicznej, chociaż przybierającej 
groźne miny, czasami kuszącej tu i tam. Tymczasem Piotr nikogo nie krzywdząc naprawdę potrafi 
zrobić demolkę, by poskładać potem wszystko w intrygującą całość, gdzie nie wszystko jest już 
jednak na poprzednim miejscu. I w dodatku, jak to się ogląda!

Prof. Zbigniew Blukacz (ASP Katowice), fragm. tekstu Jaka piękna dekonstrukcja. O nowych obrazach Piotra Kossakowskiego,  
„Tuba”, nr 7, 2014, s. 22
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41 Viola Tycz
(ur. 1973)

Częstotliwość V  2016

akryl, płyta HDF, 60 × 50 cm, sygnowany certyfikat 
autentyczności na odwrocie pracy

Absolwentka ASP Wrocław, stypendystka Fundacji Joana Miro/Hisz-
pania, laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska 
MKiDN i stypendystka MKiDN. Uczestniczyła w wielu wystawach 
indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji 
grafiki współczesnej. Jest artystką multimedialną – uprawia grafik 
warsztatową, malarstwo, wideo, instalację. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynaro-
dowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. 
Prowadzi Pracownię/Galerię Violi Tycz, która działa m.in. w ramach 
Funduszu Unii Europejskiej. Prace wystawianie na aukcji Domu Au-
kcyjnym Christie’s w Londynie.

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „POŻĄDA/NIE”, Galeria Stalowa, Warszawa

„Jestem zainteresowany ideami, a sztuka figuratywna jest, według mnie, nadal całkiem realnym 
wehikułem dla idei. Jestem po prostu podniecony prowokacyjną sztuką wykonaną manifestacyjną 
formą wizualną. Twoje prace są takie, ale nie są uwięzione tradycyjnymi technikami graficznymi. 
Raczej pozwalasz nowym technikom graficznym rewitalizować stare. Wydajesz się stosować sztu-
kę figuratywną jako nośnik ambiwalentnej psychologii lub wieloznaczeniowości. Jakakolwiek jest 
Twoja intencja, wydajesz się być chętna do ukazywania wystarczającej dwuznaczności w Twoich 
pracach, aby zachęcić swoich odbiorców do partycypowania ich własnych doświadczeń na polu 
dwuznaczności. Dlatego też Twoja sztuka mnie ciekawi (...)”

Prof. Henry Klein, Museum of Fine Art, Los Angeles, 28.12.2006
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Piotr Szwabe
(ur. 1975)

Bez tytułu  2016

olej, płótno, 100 × 130 cm, opisany na odwrocie: ‘piotr 
szwabe vel pisz |16’ |„untitled” olej/płótno’

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

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

Przemysław Jędrowski
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43 Lena Achtelik
(ur. 1989)

Tajemniczy ogród II  2012

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. l.d.: ‘Lena Achtelik 
2012’

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach 
z dyplomem w pracowni grafiki warsztatowej w 2008 roku. W roku 
2011 uzyskała tytuł licencjata historii na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach. W roku 2016 zdobyła tytuł magistra sztuki na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach broniąc dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni grafiki książki u dr Bogny Otto Węgrzyn oraz prezentacje 
dodatkowe z druku wklęsłego u prof. Jana Szmatlocha i malarstwa 
u prof. Zbigniewa Blukacza. Stypendystka programu Erasmus+ 
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Zajmuje się 
głównie książką artystyczną, malarstwem i drukiem wklęsłym. 
Zdobyła wyróżnienie na XV Międzynarodowym Biennale Małych 
Form Graficznych i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim (2014) i na 
XI Międzynarodowym Konkursie Graficznym na Ekslibris w Gliwicach 
(2016). Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą – m. 
in. Mocak Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2014); BWA 
Katowice (2016); Rondo Sztuki, Katowice (2016); Heist-op-den-Berg, 
Belgia (2014); Biblioteca Alexandrina, Egipt (2015); Narodowe Mu-
zeum Sztuk Pięknych, Taiwan (2016). Jej prace znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych oraz publicznych w kraju i za granicą.

WYSTAWIANY:

2014/2015 – „Inspiracje literackie”, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków

2014 – „Seans spirytystyczny”, Galeria Pod Łukami, Katowice

W malarstwie punktem wyjścia są dla mnie fotografie, którym zawsze towarzyszy myśl, że sfoto-
grafowani już na pewno nie żyją, jednocześnie zaznacza się ich obecność i nieobecność, niemożność 
uzyskania odpowiedzi, nawiązania kontaktu, poza tym co przedstawione, niemożność realnego 
wykroczenia poza przedstawienie. Obrazy sytuują się w kręgu romantycznego pojmowania natury, 
czego pierwszym impulsem dla mnie, była powtórna lektura powieści „Tajemniczy ogród” Frances 
Hodgson Burnett z roku 1911. Autorka wskazuje na ożywczą, zbawienną moc natury (tamże: an-
gielskiego krajobrazu) – jest czymś idealnym, tajemniczym, uduchowionym – misterium, którego 
człowiek jest częścią: „Jeśli spojrzysz we właściwy sposób, zobaczysz, że cały świat jest ogrodem”. 
To właśnie ogród pełen tajemniczych zakątków jest miejscem ciągłego odradzania się i zamierania. 
Cykliczność przemian następujących w naturze, każe inaczej spojrzeć na pojęcie nieśmiertelności 
i przekonanie, iż jest ona życiem wiecznym w pamięci pokoleń. W tym ujęciu, wieczność to nie 
pamięć potomnych, ani eschatologiczne czy poetyckie zaświaty, lecz raczej ponowne włączenie 
w obieg natury materialnych szczątków i kruchych przedmiotów pozostałych po kimś. Choć natu-
ra działa przeciwko pamięci, przekształcając wytwory człowieka w ruinę, a jego samego poprzez 
starzenie się, można przyjąć, że to ona w pewnym sensie zapewnia faktyczną nieśmiertelność 
w postaci ciągłego odradzania się. Podejmuję próbę przywrócenia, która z góry skazana jest na 
niepowodzenie, ale mimo to zostaje podjęta, jako przedłużenie trwania jeszcze o moment, jako 
wyraz litości nad zapomnieniem, jako zostawianie śladu bytu. We wszystkich pracach zmagam się 
z poczuciem wyrwania z kontekstu przedmiotów związanych niegdyś z czyjąś pamięcią i wspomnie-
niami, z niewyrażalnym, a jednak na wszelkie sposoby wyrażanym, wizerunkiem śmierci i próbami 
jej określenia. Jednocześnie wiedząc, że „śmierć wyczytać można z twarzy i z portretu, z zamglo-
nego i przyćmionego pejzażu; słyszymy ja w krzyku i w muzycznym akordzie, nie myśląc nawet 
o przywołaniu jej obrazu i nie mogąc jej sobie wyobrazić.” (M. Guiomar, Zasady estetyki śmierci 
[w:] Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Gdańsk 2010, s. 82)

Lena Achtelik
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44 Michał Kubiak
(ur. 1946)

Siedząca  2016

brąz, granit, wys. 60 cm, nalepka autorska na odwrocie

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

Michał nie zajmuje się fetyszem XX wieku – przed-
miotem, jego rzeźba jest po stronie człowieka. Jest to 
rzeźba bardzo polska w wyrazie, ciepła i bliska czło-
wiekowi. Charakterystyczny motyw jego rzeźb – wę-
drówka, to wyraz egzystencjalnej koncepcji człowie-
ka – wędrowca. U Kubiaka ta koncepcja towarzyszy 
człowiekowi niesionemu przez prąd życia i czasu. Jest 
to pełne empatii, przesycone liryzmem, „dotknięcie” 
kondycji człowieka, a może tęsknota za pewnym mi-
nionym światem, widzianym oczami bandosa – wiej-
skiego wędrowca. 

Stanisław Szwechowicz 
artysta rzeźbiarz
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45 Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Lobster Dimension  2015

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

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

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

Cedar Lewisohn, Tate Modern, London 2011 (Cedar Lewisohn związany z Tate Modern Gallery w Londynie,  
autor publikacji "Abstract Graffiti" oraz "Streetart: The Graffiti Revolution")
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46 Tomasz Poznysz
(ur. 1988)

Guns & Roses  2016 

akryl, olej, płótno, 130 x 100 cm, sygn. u dołu: ‘POZNYSZ 
T MMXVI’ oraz opisany na odwrocie 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Dyplom obronił w Pracowni 
Konserwacji Malarstwa na Płótnie prof. dr Joanny Szpor. Oprócz 
interdyscyplinarnej konserwacji dzieł sztuki jego główną pasją pozo-
stało malarstwo. W swojej twórczości wykorzystuje często warsztat 
dawnych mistrzów, łącząc go z otaczającą artystę rzeczywistością. 
Naukę malarstwa kontynuował min. w Pracowni Malarstwa prof. Sta-
nisława Baja. Wybrane wystawy: 2012 - Wystawa indywidualna 
„Różne twarze” w ramach Nocy Muzeów; 2012 – „ Gdzie jest brat 
twój”; 2011 – „In via”; 2011 – „Cisza”. Jego obrazy znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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47 Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura (w pomarańczach)  2016

olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: ‘mkg.’ oraz opisany 
na odwrocie

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

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

Kama Wróbel

96–97





48 Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

Malum  2016

akryl, spray, płótno, 90 × 80 cm, opisany na odwrocie: 
‘B.STĘPIŃSKI „MALUM” 2016’

Absolwent ZSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, wyróżnio-
ny przez obserwatora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Uzyskał 
dokument Europass potwierdzający zdobyte kwalifikacje w syste-
mie Unii Europejskiej. Obecnie jest studentem ASP im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa. Brał udział 
w wystawie zbiorowej „Na tych samych sztalugach” w Łodzi oraz 
w Radomiu, a także wystawie zbiorowej w HFBK w Dreźnie w ramach 
wymiany międzynarodowej.

Twórczość Bartosza Stępińskiego skupia się głównie wokół 
malarstwa, jednak odnajduje się on też w grafice artystycznej 
i cyfrowej. Stara się poprzez obserwacje świata, wyodrębnić 
jego elementy; takie jak struktura skały, drewna czy też 
faktura rdzy, a następnie umieścić je w swoich pracach. 
Często przedstawienia te są sama forma, jednak artysta stara 
się czasem zawrzeć w nich swoje osobiste emocje, uczucia 
czy przemyślenia. Bartosz Stępiński to młody artysta, jak sam 
mówi, nie ma on jeszcze zdefiniowanej własnej teorii sztuki. 
Stara się cały czas rozwijać swój warsztat oraz pogłębiać 
świadomość artystyczną.
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49 Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Forma przejściowa 410  2016

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie: ‘M. 
Mackiewicz’

Student malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Tworzy obrazy w oparciu o rzeczywistość, często poparte powierz-
chownie zwykłą codziennością, co czyni go bardzo wnikliwym obser-
watorem. W obrazach Mackiewicza dostrzegamy przede wszystkim 
układy organiczne i nieorganiczne (tak nawet tytułuje niektóre swoje 
prace). Obrazy przykuwają uwagę nadrealnością, przedmioty spra-
wiają wrażenie lewitujących nad płótnem, ale związanych z nim 
nieodłącznie. Szerokie płaszczyzny przenikają się wzajemnie w prze-
strzeni, czasem lekko, łagodnie, chwilami niepewnie i melancholijnie, 
przesuwają się między sobą. Są zatrzymane, zamrożone, może zła-
pane? Zaczynając kolejny obraz najpierw „dotyka papieru”, szkicując 
szuka kompozycji idealnej, w myślach układa kolory, światła i cienie. 
Do płótna podchodzi spokojnie, przetwarzając i celebrując każdy 
moment twórczy. Z niecierpliwością jednak pyta jakby sam siebie: 
„może kiedyś uda mi się namalować przynajmniej jeden obraz su-
biektywnie idealny – pytanie, czy nie będę wtedy tego żałował...? ”. 
Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą.
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50 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Refleksje  2016

akryl, płótno, 140 × 80 cm, sygn. p.d.: ‘Ruciak S.’ oraz 
pieczęć autorska na odwrocie

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

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem. To ono tworzy obraz. Działam nim, a przez jego 
natężenie i rozproszenie staram się wyrazić własne emocje. To ono modeluje bryły malowanych 
przedmiotów. Światło w swoich pracach buduję warstwami, za pomocą różnych narzędzi. Ślady 
pędzla, gąbki czy farby wcieranej kawałkiem materiału są bardzo osobistą formą wypowiedzi. 
Natężenie światła reguluję, różnicując narzędzia. Światło raz jest miękkie, innym razem surowe, 
kontrastowe lub mocno rozmigotane w zależności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji, 
jakie w danej chwili chcę wyrazić. Zarówno kolor, kompozycja jak i forma powstają dzięki niemu. 
Światłem podkreślam elementy, które są dla mnie najistotniejsze. Staram się przedstawić relacje 
pomiędzy przedmiotem, światłem i cieniem. Malując puste wnętrza, staram się nadać im nastrój 
tajemnicy. Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne miejsca i przedmioty zyskują wymowę 

symboliczną. Chcę im dodać duchowej 
głębi, tak by wprowadzały człowieka 
w stan kontemplacji, skupienia, melan-
cholijnych emocji. Moje obrazy począt-
kowo były dość mroczne. Światło było 
uwięzione w ramach namalowanych 
okien. Kolorystyka ograniczała się głów-
nie do bladych błękitów, szarości, bieli 
i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć 
pozornie znajome wątki własnego ma-
larstwa, rozszerzając tonację obrazów 
o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie, 
intensywne błękity, a nawet czerwie-
nie. Światło zalewające moje płótna, 
świeci teraz ciepłem żółcieni, ożywiając 
je i sprawiając, że malowane wnętrza, 
stały się przyjemniejsze, cieplejsze, jak-
by bardziej bliskie. Przetwarzam światło 
i cień w taki sposób, by podkreślić to, 
co według mnie w danym kadrze jest 
najistotniejsze.

Sonia Ruciak

102–103





Katarzyna Gauer
(ur. 1991)

Bez tytułu z cyklu „Imago” (nr 17)  2016

akryl, płótno, 80 × 80 cm, opisany na odwrocie

W 2011 roku rozpoczęła studia na Poznańskim Uniwersytecie Ar-
tystycznym na kierunku malarstwo. Na drugim roku (2013) w ra-
mach programu Erasmus, wyjechała na 6 miesięcy do Anglii na 
Uniwersytet w Plymouth, który ukończyła z oceną celującą. W 2013 
roku otrzymała stypendium MKiDN. W czerwcu 2014 roku obroniła 
licencjacką pracę dyplomową w pracowni prof. Józefa Walczaka, 
uzyskując ocenę celującą. W październiku 2014 roku rozpoczęła 
studia II stopnia na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, na 
kierunku malarstwo, które ukończyła w 2016 roku. Otrzymała wie-
le nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich plastycznych 
i fotograficznych. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Wybrane wystawy: 2016 – wystawa 
malarstwa studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu II Ka-
tedry Malarstwa, Nowa Gazownia, Poznań; 2016 – III Studenckie 
Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego, 
Galeria Promocyjna ASP w Krakowie; 2016 – wystawa indywidualna 
„FRAGMENTY”, Świdnicki Ośrodek Kultury, Świdnica; 2015 – „In-
tegracja & Identyfikacja – Człowiek i...” – Międzynarodowy plener 
malarski, wystawa zbiorowa, Bołszowce (Ukraina); 2015 – wystawa 
indywidualna, „Przestrzeń subiektywna”, Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot; 2015 – wystawa zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie” 
w Galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu; 2015 – wy-
stawa indywidualna, „Przestrzeń subiektywna”, ODK Pod Lipami, 
Poznań; 2015 – wystawa indywidualna, „Przestrzeń subiektywna”, 
Galeria Gminnego Ośrodka Kultury (Siedlec); 2014 – wystawa zbio-
rowa, „Gdy nikt nie patrzy”, Cafe Szafe, Kraków; 2014 – wystawa 
indywidualna „Przestrzeń subiektywna”, Galeria Na Polskiej, Poznań; 
2013 – wystawa zbiorowa, „Second Impressions Exhibition, Plymo-
uth University (UK).

Prezentowany obraz pochodzi z dyplomowego cyklu artystki pt. „Imago”; cały cykl został nomi-
nowany do 36. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz.

(…) Obrazy pochodzącej z Kołobrzegu artystki, choć abstrakcyjne, zdradzają swój subtelny potencjał 
figuralny poprzez dobór kolorów i form nawiązujących luźno do krajobrazu morskiego. Punktem 
odniesienia nie jest tu jednak świat przedstawiony, lecz sama materia malarska – bogactwo struktur 

i syntetycznych kształtów. Mariaż ekspresyjnego gestu z rytmem geometryzujących figur (cykl z 2014 
roku) otwiera widza na bogactwo malarskiej architektury. Paradoks symultanicznie występujących 
sił – dynamizmu tła i inercji obiektów – generuje wewnątrz malarskie napięcia, umiejętnie podkre-
ślane wydobytym z koloru potencjałem energetycznym. Płótno staje się polem walki żywiołów (…)

Paula Milczarczyk, Głęboka woda, „Arteon. Magazyn o sztuce”, nr 5 (193), Poznań, 2016, s. 33 [fragm.]
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Justyna Kabala
(ur. 1981)

Uwalnianie  2011

olej, płótno, 70 × 140 cm, sygn. na odwrocie

W latach 2001–2006 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Dyplom zrealizowała pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Wachowiaka. Laureatka nagród w konkursie Grafika War-
szawska. Za wyniki w nauce otrzymała stypendium Ministra Kultury. 
W 2006 zdobyła Złotą Gałązkę Agencji Artystycznej 3A za pracę 
dyplomową. W 2006 roku została wytypowana do udziału w Mię-
dzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w ramach projektu 
„Najlepszy dyplom – uczeń i jego promotor”. Kilkukrotnie została 
odnotowana w rankingu Kompas Młodej Sztuki. Obecnie jest dok-
torantką w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach. W 2015 roku została uhonorowana stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla 
doktorantów. W tymże roku odbyła rezydencję twórczą w ośrodku 
Nida Art. Colony na Litwie. Brała udział w ponad 50 wystawach in-
dywidualnych i grupowych w kraju i za granicą, m.in. na Litwie, Sło-
wacji, Ukrainie, w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Zajmuje 
się malarstwem, kolażem, instalacją. Mieszka i pracuje w Warszawie.

WYSTAWIANY:

2011 – wystawa indywidulana „2,5 malarstwa”, Galeria (-1), Centrum Olimpijskie, Warszawa
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53 Radosław Sowiak
(ur. 1950)

Sen o Kazimierzu M.  2016

relief, akryl, płyta, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną. Od początku lat 70. 
związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztu-
ki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki 
Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. 
Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, 
samofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 
20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego 
wydawnictwa „Zakaz Zawracania” (1985–1986). Inicjator Instytutu 
Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenha-
dze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Galerii 
Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały 
przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2011 r. zostały zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka 
na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach 
Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. W 2011 r. odbyła się również 
wystawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa 
Galerii Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen 
o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser. Jego prace w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych.
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54 Miłosz Wnukowski
(ur. 1986)

God, why have you forsaken us?  2011

technika mieszana, płótno, 70 × 160 cm, opisany na 
odwrocie

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

WYSTAWIANY:

2016 – „Premeditations- Secret Meanings”, Galeria Maison 44, Bazylea

2013 – „Stafelauff”, Alfred-Topfer-Stiftung Galerie, Hamburg

2011 – „Polskie Malarstwo Współczesne”, Muzeum Narodowe w Mińsku

110–111





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 200 000 5 000

200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000

Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



WIDOKI SOPOTU 1945–1956

WŁADYSŁAW BRZOSKO (1912–2011)

Wystawa od 8 do 31 grudnia 2016 
w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 43
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Józef Pankiewicz (1866–1940), Akt na kanapie, 1923 r. 
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 

Je� Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016
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        Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

Opracowanie katalogu: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

                            Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda

                       Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

                                               Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
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WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 1 GRUDNIA

młodasztuka

Dilan Abdulla, 27-16-84, 2016

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