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PAT R O N M E D I A L N Y

ARTYSTA NA START
17

Dilan Abdulla

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych ze specjalizacją sztuk
użytkowych (snycerstwo). Edukację
kontynuował na Uniwersytecie
Gdańskim, gdzie po 5 latach nauki
uzyskał tytuł magistra historii sztuki.
Przez cały okres studiów tworzył
i doskonalił swoje umiejętności
malarskie. Do dziś realizuje kilka serii
abstrakcyjnych: „Zepsute malarstwo”,
„Formy barwne” i „Pętle” oraz
zrealizował cykl „MATA” składający
się z 21 wielkoformatowych obrazów.
Jego malarstwo koncentruje się
w szczególności na eksperymentach
z formą i kolorem. Z powodzeniem
wystawia w kraju i za granicą.
27/16/84. To tytuł pracy prezentowanej na
64 AMS – zdradzisz szyfr, którym nazywasz
swoje abstrakcje? Czy to proste uniknięcie
tytułu „Bez tytułu”, czy też ma głębsze znaczenie i tłumaczy te zawiłe kompozycje?
Wszystkie moje obrazy są numerowane, bo ułatwia mi to dokładne katalogowanie prac. „Tytuł”
tego obrazu to numer, który został przypisany tej
konkretnej kompozycji. Płótna z serii „Pętle” nie
mają więc określonych tytułów, a żeby nie nazywać wszystkich „bez tytułu” nadaję im numery.
Sam „szyfr” nie jest szczególnie skomplikowany
– na podstawie tej pracy wygląda to mniej więcej
tak: jest to 27. obraz namalowany w 2016 roku,
a jednocześnie 84. od momentu, kiedy w ogóle
zacząłem je numerować.
Kolekcjonerom młodej sztuki znany jesteś
głównie jako abstrakcjonista. Tymczasem
figuracja jest także obecna w twojej twórczości. Jak udaje Ci się pogodzić dwa dość
odległe środki wyrazu i skąd taka decyzja?

33-16-90, akryl, olej płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie
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Zanim zająłem się abstrakcją malowałem tylko
obrazy przedstawiające (głównie portrety, pejzaże
i sceny rodzajowe). Z czasem jednak ta konwencja
zaczęła mnie nudzić i zacząłem eksperymentować
z deformacją, kolorem, fakturą i doszedłem do
obecnych kompozycji. W tym samym czasie przez

Obalenie I z cyklu MATA, olej, płótno, 120 × 140 cm

ponad rok malowałem ekspresyjne, figuralne obrazy z cyklu „MATA” inspirowane moimi treningami brazylijskiego jiu-jitsu. Spędzam w pracowni
bardzo dużo czasu i gdybym miał malować ciągle to samo to chyba straciłbym do tego serce.
Malując zarówno obrazy abstrakcyjne i figuralne
unikam „przemalowania” i wykorzystuję doświadczenia z obu tych stylistyk.
Obalenie V z cyklu MATA, akryl, olej, płótno, 140 × 140 cm

Dzieła prezentujesz często w cyklach – czy
to skutek rozbudowanego konceptu, który
trudno zrealizować w jednej pracy? A może
pomaga utrzymać dyscyplinę twórczą?
Gdy znajdę sobie jakiś „problem twórczy” to za
pomocą jednego obrazu nie byłbym w stanie oddać tego co mam do przekazania. Rozróżniam tu
jednak „serie” i „cykle” – cykle (jak „MATA”) mają
swój początek i koniec, natomiast serie (np. „Pętle”) nie mają takich granic, więc mogę (i zapewne
będę) do nich wracać jeszcze przez wiele lat.
Z wykształcenia jesteś historykiem sztuki.
Jak w Twoim przypadku studia teoretyczne
wpłynęły na działalność artystyczną? Czy
„opatrzenie” dziełami i poznanie mechanizmów świata sztuki nie onieśmieliły Cię jako
malarza?
Doświadczenia wyniesione ze studiów dały mi
z pewnością bardzo wiele. Malowaniem zajmowałem się w zasadzie od zawsze, dlatego wydaje
mi się, że studia teoretyczne bardziej rozwinęły
świadomość mojej działalności artystycznej, niż
mnie onieśmieliły. Dzięki studiom poznałem twórczość setek artystów i tysiące dzieł sztuki z zupełnie odmiennych okresów, czy stylistyk. Widząc tą
ogromną różnorodność nabrałem pewności, że
ja również mogę odnaleźć się w bardzo bogatym
świecie sztuki.
Jakie są Twoje plany na przyszłość? Kolejny
cykl?
Malować, malować, a potem jeszcze więcej malować.
Rozmawiała Aleksandra Migacz

34-16-91, akryl, olej płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie
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Tomasz Tabisz
Boks 2

2013

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na
odwrocie: Tomasz Tabisz
Ur. w 1988 r. w Krakowie. Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Maturę uzyskał w 2007 r.
Mistrz Polski i wicemistrz Europy w rugby.
W l. 2007–2013 odbył jednolite studia stacjonarne na Wydziale Malarstwa w Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Dyplom magisterski zrealizował w Pracowni
Malarstwa prof. ASP Grzegorza Bednarskiego. Aneks do dyplomu z grafiki warsztatowej
w Pracowni Drzeworytu prof. Bogdana Migi
na Wydziale Grafiki. Obecnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem, linorytem oraz projektowaniem graficznym.
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Marta
Spasowicz
Rozsypało się

2016

akryl, płótno, 100 × 130 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom w pracowni ilustracji książkowej doc. J. Stannego. Aneks do
dyplomu w pracowni malarstwa
prof. T. Pągowskiej. Praca zawodowa: Agencja Brandingowa Dragon
Rouge (1997–2016), Huddleston
Melon Design (od 2016).
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Mirosław Nowiński
Nowe Stworzenia

2016

akryl, płótno, 160 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1979 r. w Sandomierzu. Od zawsze pasjonowało go malarstwo
i odkąd pamięta próbował swoich sił w tej dziedzinie. Samouk, wciąż
dopracowuje i rozwija swoje techniki, szukając tej optymalnej. Na
swoim koncie ma około kilkaset prac, które znalazły swoich odbior-

ców i fanów. Jego marzeniem od zawsze było zaistnienie w kręgu
ludzi wybitnych i bycie zauważonym jako artysta, oraz możliwość
utrzymania się ze sztuki, bo to ona daje mu największe spełnienie.
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Tomasz Wojtysek
Letnie spotkanie

2015

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: T.Wojtysek oraz na odwrocie
Ur. w 1983 r. w Częstochowie. Ukończył tam studia na Akademii Jana
Długosza, otrzymując w 2007 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni
malarstwa prof. W. Lubosa (2007). Członek ZPAP Okręgu Częstochow-
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skiego. W latach 2008, 2011 i 2012 został stypendystą Prezydenta
Miasta w dziedzinie plastyki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem
i projektowaniem graficznym.
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Łukasz Jankiewicz
Akt 2

2016

olej, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Architektury Wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we
Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił w Browarze Mieszczańskim we
Wrocławiu instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył
nagrodę Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wrocławia na pokazie

„Ubrać Wrocław” za strój inspirowany Iglicą. Łukasz Jankiewicz inspiruje się impresjonizmem, wyrażając emocje na obrazach przez połączenie intensywnych barw. Brał udział w wielu wystawach w kraju
i za granicą, w tym w zbiorowej wystawie w Londynie w 2014 roku.
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Łukasz Jacek
Deszcz 4

2016

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. l. d.:
Łukasz Jacek 2016 r.
Ur. w 1978 r. w Krakowie. Absolwent
krakowskiej ASP. Dyplom obronił
w 2012 r. w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, aneks w pracowni malarstwa
ściennego prof. Romana Łaciaka. Brał
udział w wielu wystawach, m.in. w Teatrze Stu, w klubie Kazimierz, w pubie
Wręga, w galerii M. klubu Kuźnia oraz
w galerii Zajazd Dworku Białoprądnickiego. W Krakowie znajdują się również
jego realizacje ścienne. Współpracuje z kilkoma galeriami, uczestniczył
w Sztukobraniu, w Nowohuckim Festiwalu Sztuki, oraz w licznych Aukcjach
Młodej Sztuki. Jego obraz „Miasto 3”
został wysoko wylicytowany na czwartej Aukcji Sztuki XXI wieku Sopockiego
Domu Aukcyjnego, co stanowiło udany
debiut. Obecnie zajmuje się malarstwem
przedstawiającym, głównie pejzażem
miejskim oraz abstrakcją.
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Katarzyna
Orońska
Follow the Pigeon

2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.
Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Nagrody: I miejsce, Muzeum Narodowe w Kielcach
„Aforyzmy Rysowane”. Wystawy indywidualne:
AKMERIS, Kielce; „Mitteleuropa”, Sztokholm;
„Vintage Curtains”, Sztokholm. Artystka inspiruje się głownie pytaniem o kondycję człowieka
w odniesieniu do jego środowiska (konkretnego
miasta czy grupy społecznej).
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Maria Niekrasowa
Dziewczynki przy kominku

2016

olej, płótno, 80 × 50 cm, sygn. p.d.: Некрасова М.
Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na Wydziale
Malarstwa Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania
i Sztuk Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest członkiem
Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się
w kolekcjach prywatnych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na
Ukrainie. Wystawy indywidualne: 2009 – “Wędrówki landszaftami”, Kirowograd, Ukraina; 2010 – Kremenczug, Ukraina;
2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybrane wystawy zbiorowe:
2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepropietrowsk, Ukraina;
VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukraina; 2009 –
165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło – różne ruczaje”,
Kirowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina;
2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia
i Hercegowina; XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form
Graficznych, Cadaques i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.
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Piotr
Pachecki
Kobieta na
krześle 2016
olej, płótno, 70 × 70 cm,
sygn. na odwrocie
Absolwent wrocławskiej ASP. Dyplom
w pracowni K. Wałaszka w 2016 r.
Studiował ceramikę w pracowni prof.
G. Płocicy i ceramikę użytkową w pracowni prof. Drzewieckiego. Magister
filozofii UWr.
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Longin Szmyd
Martwa natura z mieczykami

2013

akryl, płótno, 95 × 145 cm, sygn. p. d.
Ur. w 1955. Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie oraz podyplomowe
Studium Filmu Animowanego w PSTiF w Łodzi. Grafik, reżyser, autor opracowań plastycznych i producent. Zrealizował 30 filmów krótkometrażowych
i jeden pełnometrażowy. Brał udział w licznych festiwalach filmowych w Polsce
i za granicą, otrzymując na nich nagrody specjalne i wyróżnienia. Zajmuje się
rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową oraz malarstwem sztalugowym.
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Mateusz
Dolatowski
Mistress

2016

olej, płótno, 70 × 100 cm,
sygn. i opisany na odwrocie
Absolwent Malarstwa na Wydziale
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (UAM). W 2012 r. uzyskał dyplom licencjacki, a dwa lata później
magisterski, w I Pracowni Malarstwa
prof. dr hab. J. K. Hrycka. Ukończył
również studia na kierunku Edukacja
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na tej samej uczelni. Dwukrotny
stypendysta rektora dla najlepszych
studentów. Obrazy maluje techniką
olejną, stosując laserunki i przecierki, dzięki którym uzyskuje ciekawe
efekty światłocieniowe. Główną rolę
w twórczości artysty odgrywa portret
oraz akt kobiecy. Inspiracją do działań
twórczych jest piękno kobiecego ciała. W obrazach stara się też wskazywać na indywidualne cechy portretowanych osób, stąd koegzystują w nich
obok siebie piękno cielesne – powierzchowne, ale i wewnętrzne – szlachetne piękno. Artysta brał udział w wielu
wystawach zbiorowych, w Polsce i za
granicą.
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Maria Szachnowska
Bez tytułu

2016

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: Maria Szachnowska
Magister sztuki, absolwentka malarstwa na ASP w Gdańsku, aneks ze
scenografii i tkaniny artystycznej. Aktualnie studentka II roku studiów
doktoranckich na wydziale malarstwa, na ASP w Gdańsku i asystent
pracowni dyplomowej prof. Macieja Świeszewskiego. Finalistka konkursów: „Ale Sztuka!” 2016, konkursu im. Leona Wyczółkowskiego
2016, Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2014, „Gdańskie Biennale

Sztuki” 2014, „Promocje 2014”. Wystawy indywidualne: Galeria Warzywniak, Gdańsk 2014, Galeria L, Dom Literatury, Łódź 2015, wraz
z Anną Waligórską, Galeria El, Elbląg 2016. W roku 2016 udział
w targach sztuki w Londynie Parallax Art Fair i rozpoczęcie współpracy
z galerią 508 King’s Road Gallery w Londynie.
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Anna Zalewska
Milczenie było echem snów

2016

technika mieszana, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p. d.: Zalewska oraz na odwrocie
Ur. w 1985 r. Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby
rozwijać swoje zainteresowania podjęła naukę w LSP w Poznaniu, ale
tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażowaniem malarstwo
pojawiło się w jej życiu podczas studiów inżynierskich. Dzięki ciągłemu
poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało wyrazistości, zdecydowania
w poszukiwaniu doskonałej formy oraz pewnego rodzaju szorstkości.
Wypracowana umiejętność łączenia dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała oryginalnym i mocno wyróżniającym
się efektem artystycznym. Sam proces tworzenia kolejnych prac ulega
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nieustannym przekształceniom. Uciekając od rutyny i powtarzalności
stara się z każdą nową pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych
technik i rozwiązań malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie dostrzec można silną koncentrację na formie
ludzkiego ciała oraz odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów
spaja w całość charakterystyczny styl: silna geometryzacja, wyraźne
barwy, ostry kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną
emocję, która pozwala stworzyć go tak, aby żył.
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Mateusz Rybka
Poziom wymiany myśli

2016

technika mieszana, płótno, 100 × 90 cm, sygn. p.d.: M.Rybka ‚16 oraz na odwrocie
Ur. w 1986 r. Operator, montażysta filmowy i plastyk. Ukończył Liceum
Plastyczne w Gdyni Orłowie na kierunku Reklama Wizualna. Wciąż
poszukuje swojego miejsca w świecie malarstwa. Udział w wystawach,

m.in.: „Projekt Rybka & Zając”, Galeria Art Affairs, Gdańsk (2011);
KCK, Kostrzyn nad Odrą (2012).
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Dominik
Smolik
Notturno II
2016
akryl, płótno,
100 × 140 cm, sygn. na
odwrocie
W l. 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa PAT w Krakowie
pod kierunkiem profesorów: R. Oramusa, R. Łaciaka i G. Bednarskiego.
W 2008 r. ukończył Studium Podyplomowe na
Politechnice Krakowskiej
z dziedziny Architektury,
Konserwacji i Aranżacji
Wnętrz Obiektów Sakralnych. Uczestniczył
w wielu krakowskich
wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze
w Rawennie w 2007 r.
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Piotr Trusik
Efemeryczność
2016
olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
P. Trusik
Absolwent PLP im. W. Gersona w Warszawie.
Aktualnie student ASP w Warszawie. Dwukrotny
stypendysta MKiDN (2013–2014). Laureat wielu
konkursów. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem. Sztuka to jego pasja,
przygoda, która często staje się nieprzewidywalna,
co skłania do pogłębiania wyrazu, trwania w niej
i tworzenia coraz więcej i więcej. Najważniejsze
osiągnięcia i wystawy: 2016 – wystawa „Wilanów
Genius Loci Dwa Widzenia”, Oranżeria Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa;
2016 -wystawa KISSPRINT, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Artystycznej, Warszawa; 2016 – wystawa ,,Portret Fryderyka Chopina’’, Muzeum
Fryderyka Chopina, Warszawa; 2014 – wystawa
malarstwa, Bielański Ośrodek Kultury, Warszawa; 2013 – Grand Prix w ogólnopolskim biennale malarstwa inspirowane twórczością Józefa
Czapskiego ,,Pejzaż ludzki’’, Paryż, Kraków; 2012
– I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Doświadczając Natury”, śladami twórczości
Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz.
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Dilan Abdulla
27–16–84

2016

akryl, olej płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Malarz i historyk sztuki. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacją sztuk użytkowych (snycerstwo). Edukację
kontynuował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie po 5 latach nauki
uzyskał tytuł magistra historii sztuki. Przez cały okres studiów tworzył
i doskonalił swoje umiejętności malarskie. Do dziś realizuje kilka serii
abstrakcyjnych: „Zepsute malarstwo”, „Formy barwne” i „Pętle” oraz
zrealizował cykl „MATA” składający się z 21 wielkoformatowych obrazów. Konkursy: 2016 – II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona
Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2015 – 42. Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień 2015”, BWA Bielsko-Biała; 2015 – „Młody Wawrzyn”,

ogólnopolski konkurs malarski, Galeria DNA, Wrocław; 2014 – VII
Konkurs Malarski „Zadra”, Galeria Zadra, Warszawa. Wystawy: 2016
– „XXS”, Berlin Blue Art Space, Berlin; 2016 – „Art Fresh Festival VII”,
Hotel Sheraton, Warszawa; 2015 – „ Abstrakcja! Raz!”, wystawa
zbiorowa w ramach festiwalu „Warszawa jest trendy”, Warszawa;
2015 – „Art Fresh Festival VI”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2014 –
wystawa pokonkursowa ogólnopolskiego konkursu Zadra VII, Galera
Zadra, Warszawa; 2013 – „Sztuka Młodych II”, Galeria Sztuki Disegno
– GOK, Ustronie Morskie; 2013 – „Odkrytki z pamięci”, CK Białogard;
2013 – „Sztuka Młodych”, Galeria Sztuki Disegno – BTD, Koszalin.
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Barbara Zabłocka
Napięcia

2016

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.
Ostrowianka. Z wyróżnieniem ukończyła PLSP w Poznaniu i Studium Projektowania wnętrz we Wrocławiu.
Malarka. Przez wiele lat „nadworny plastyk” Młodzieżowego Centrum Kultury i Ostrowskiego Centrum Kultury, obecnie specjalista ds. ekspozycyjnych Powiatowej
Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Projektant, grafik komputerowy i scenograf, której prace znajdują się krajowych i zagranicznych kolekcjach
prywatnych. Uczestniczka kilkunastu plenerów, wystaw
indywidualnych i zbiorowych. Autorka niezliczonych
plakato-afiszy i materiałów promujących różnorodne
projekty artystyczne, kultury, i biznesu, m.in. festiwale: „Jimiway”, „Wszystko jest poezją”, „Chanterelle”
czy „Chopin w barwach jesieni”; tomiki poezji, festyny,
katalogi do wystaw sztuki, etc. Wypracowała rozpoznawalny styl i koloryt swoich prac – obrazów, afiszy,
scenografii, ilustracji i wydawnictw. Jej anioły, skrzaty,
ptaki i abstrakcje opowiadają o emocjach, zadumie,
radościach i smutkach. Nieustannie eksperymentuje
z „tworzywem”, poszerza obszar swej twórczej aktywności o projektowanie graficzne, aranże wnętrz i ekspozycji, scenografię i łamanie wydawnictw.
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Andrzej Fronczak
W oddali

2016

technika własna, płótno, 70 × 50 cm,
sygn. p. d.: A. Fronczak 16 r.
Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W 2012 r. obroniła dyplom na kierunku Architektura Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem
wnętrz, identyfikacją wizualną i grafiką.
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Michał Janicki
Elie, Fife Coast

2016

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d. oraz certyfikat na odwrocie
Ur. w 1985 r. w Płocku. W roku 2006 ukończył LP im. M. Rościszewskiej w Płocku. W latach 2009–2012 pracował nad serią obrazów
„Havana”. Główne inspiracje to architektura kolonialna, renesansowa,

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

2016

olej, płótno, 50 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Rafflewski 2016
Absolwent gdańskiej ASP. Studia odbył w l. 1991–1996 oraz
2013–2014. Pracę dyplomową obronił u prof. K. Gliszczyńskiego.
Mieszka i tworzy w Sopocie. Od 1996 r. pracuje w reklamie jako grafik i web designer. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych
w Niemczech, USA oraz w Polsce. Rysunki artysty były prezentowane na

wystawie indywidualnej w Galerii Punkt w Gdańsku. Brał także udział
w wystawach zbiorowych oraz konkursach, m.in.: w Galerii Św. Jacka u Gdańskich Dominikanów, 9 Triennale Grafiki Polskiej, Muzeum
Śląskim w Katowicach, II Międzynarodowym Konkursie Artystycznym
„PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY”.
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Joanna Misztal
Refleksja

2016

technika mieszana, płótno, 80 × 80 cm,
sygn. p. d.: J. Misztal 2016
Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich artystki widać wyraźne zamiłowanie do
materii przestrzennej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych
odcieni złota nadaje im specyficzny i niepowtarzalny wygląd. Prace artystki znajdują się
w kolekcjach wielu instytucji, a także osób
prywatnych, zarówno w kraju jak i za granicą.
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Małgorzata
Bryndza
Byk

2016

olej, płótno, 80 × 100 cm,
sygn. l. d.: GBryndza
Ur. w 1989 r. w Częstochowie. Absolwentka Wydziału Sztuki Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie, gdzie
w 2013 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom w pracowni Komunikatu Wizualnego prof. AJD dr hab. A. Desperaka oraz
absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru
ASP w Łodzi. Zajmuje się malarstwem
sztalugowym, grafiką oraz projektowaniem obuwia. Jej malarstwo to ciągłe
kształtowanie własnego stylu oraz znaku
rozpoznawczego. Wciąż poszukuje nowych rozwiązań na poziomie warsztatu.
Celem jej jest tworzenie prac o dużej wartości estetycznej oraz przekonującej sile
wyrazu. Wystawy: 2014 – Pokaz kolekcji
dyplomowej, Centrum Promocji Mody,
Łódź; 2014 – Ogólnopolska Wystawa
Rysunku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń;
2012 – wystawa zbiorowa Cztery żywioły,
Hooper Bay, Częstochowa; 2012 – wystawa zbiorowa Trzy wymiary, Hooper Bay,
Częstochowa.
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Małgorzata Pabis
Bez tytułu

2016

technika własna: farba lateksowa, struktura, płatki złota, srebrny i złoty niuans, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Małgorzata Pabis
Ur. w 1980 r. Architekt wnętrz, absolwentka ASP w Krakowie. Dyplom,
który obroniła w 2004 r. nagrodzony został medalem rektora ASP.
Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy traktuje jako inspiracje

do zaprojektowania pięknego wnętrza. Wnętrze ma być tłem lub
uzupełnieniem danego obrazu. Uważa, że piękno w sztuce nie jest
pojęciem względnym.
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Jolanta Haluch
Światło

2014

olej, płótno, 49 × 190 cm, rama skrzynkowa, sygn. p. d.: JHaluch 2014
Mieszka i tworzy w Krakowie. Z zawodu jest architektem. Projektuje
i wykonuje wnętrza użytkowe i prywatne. Jest autorką wielu krakowskich, i nie tylko, restauracji. Specjalizuje się w metaloplastyce użytkowej. Artystka ma słabość do tego materiału, który umożliwia tworzenie
unikalnych lamp, form przestrzennych i wszelkich przedmiotów. Ale
bardziej intymną sferę jej twórczości stanowi malarstwo. Jej działania
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Michał
Mieszkowicz
Światło

2013

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
M. Mieszkowicz 2013
Ur. w 1989 r. w Mielcu. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – Sztuki Wizualne.
Dyplom z wyróżnieniem w 2015 roku w pracowni
malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Podczas
studiów członek Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego „Razem”. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych: „Pomiędzy”, Wypożyczalnia Muzyczna WiMBP – Rzeszów (2015); „Nieobecność”, Pub
– Galeria „Stara Drukarnia” – Rzeszów (2013–14);
„W drodze”, Galeria pod ratuszem – Rzeszów (2013);
„Malarstwo i rysunek”, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu – Chorzelów (2005) oraz brał udział w kilkudziesięciu zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień
m.in.: I nagroda w kategoriach: malarstwo, rysunek
– I Konkurs Miniatury Plastycznej „W krainie industrii”
(2012), Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu – II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH
„Szymbark 2013” (2013). Zajmuje się malarstwem,
rysunkiem oraz metaloplastyką.
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twórcze przenikają się, ale to malarstwo pozwala sięgnąć „w głąb”,
jest sposobem na dotknięcie tego, co nie jest oczywiste. To przemiana
doświadczeń w coś, co napędza, by iść dalej. Artystka uprawia malarstwo olejne, olej traktowany jak akwarela, tusz, i najprostszy – ołówek.
Jej działania twórcze znalazły podsumowanie w autorskiej wystawie
w Galerii prof. Dousy w Krakowie w 2011 r.
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Piotr Przybyła
DF1

2014

olej, akryl, spray, klej, dyptyk:
2 × 100 × 70 cm, sygn. p. d.: Piotr
Przybyła 2014 „df1”
Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie.
W twórczości stara się łączyć różne techniki
plastyczne. Inspiruje się naturą. Zajmuje się
głównie malarstwem. Ważne jest dla niego
światło. Brał udział w plenerach malarskich
w kraju i za granicą.
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Piotr Woźniak
Pełnia Robaczego Księżyca

2016

asamblaż, płyta, 90 × 52 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1989 r. w Olsztynie. W l. 2008–2014 studiował na Wydziale
Grafiki i Malarstwa ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
W 2014 obronił dyplom w Pracowni Technik Drzeworytniczych
i Książki Artystycznej prowadzonej przez prof. Dariusza Kacę, aneks
w Pracowni Malarstwa I – Otwarta Księga prowadzonej przez prof.
Andrzeja Mariana Bartczaka. Wystawy indywidualne: 2016 – Totem
totamten, galeria Elart, Łódź; Wystawy zbiorowe: 2016 – Pokolenia,
Łódzka Szkoła Grafiki, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych,
Galeria Centrum, Kraków; 2016 – Trzeci Niezależny Salon Łódzkich
Młodych Twórców, Galeria ASP, Galeria Bałucka, Łódź; 2016 – The 7th
KIWA exhibition 2016, Kyoto Municipal Museum, Kyoto; 2015 – XI
Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Galeria Sztuki BWA,
Olsztyn; 2013 – Studenci Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki
Artystycznej, Kutnowski Dom Kultury, Kutno; 2011 – Grafika i Książka,
Śródmiejskie Forum Kultury, Łódź.
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Sylwia Mużyło-Bajsarowicz
Wstyd

2016

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p. d.
monogramem autorskim
Ukończyła LP we Wrocławiu w 1999 r. Studia
artystyczne odbyła w l. 2000–2004 na ASP we
Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała
na wydziale wzornictwa przemysłowego pod
kierunkiem prof. M. Jędrzejewskiego w 2004 r.
Brała udziału w wielu wystawach zbiorowych
i indywidualnych. Dzieła artystki znajdują się
w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą
(Niemcy, Wielka Brytania). Laureatka prestiżowego konkursu fundacji Tadeusza Kulisiewicza.
Otrzymała stypendium artystyczne Ministra
Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne. W twórczości artystki dominuje malarstwo figuratywne, głównie olejne. Zajmuje
ją przede wszystkim człowiek i jego otoczenie.
Jest również cenionym artystą fotografikiem.
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Aleksander Korman
Remedium dla byka

2009

pastel, papier fabriano, 100 × 70 cm (w oprawie: 120 × 90 cm),
sygn. p. d.
Architekt, redaktor, mieszka we Wrocławiu. Od wielu lat specjalizuje
się w rysunku pastelą. Poprzez cielesną dynamikę i kontrasty buduje
obrazy niczym reżyser teatralny spektakle. Surrealistyczną akcję, napięcie, uzupełnia kolorem, walorem kreski, formatem i kompozycją.
Malarstwo jest dla niego sposobem myślenia. Zazwyczaj wie, co chce
narysować, ale najciekawsza jest dla artysty improwizacja prowadząca do niespodziewanego wizerunku obrazu. O swojej twórczości
nie lubi rozmawiać, bo, jak mówi: „po to maluję, by widz sam mógł
sobie je interpretować i opowiadać”. Autor i uczestnik wielu wystaw
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykonał szereg
projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej. Prezentowana na aukcji
praca powstała w dniu śmierci Franciszka Starowieyskiego.
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Aneta Śliwa
Ciężarna

2013

ceramika szkliwiona, 57 × 40 × 30 cm, sygn. na
odwrocie: Aneta Śliwa
Ur. w 1990 r. w Krakowie. Uczestniczka programu
Erasmus na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka ASP w Krakowie na wydziale rzeźby. Dyplom,
wyróżniony przez TPSP, obroniła w 2014 r. w pracowni
prof. B. Salwińskiego. W l. 2012–2014 otrzymywała stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne. Interesuje
się ceramiką, małą formą rzeźbiarską oraz rysunkiem.
Uczestniczka wielu plenerów i wystaw w kraju i zagranicą, m.in.: 2015 – V Przegląd Młodej Sztuki „Świeża
Krew”, Galeria SCATO, Wrocław; 2015 - Wyróżnienie
w konkursie „Who Gets Carried Away by Europ?”; 2015
– Wystawa pokonkursowa „Visage ou Masque”, Troyes,
Francja; 2014 - Wystawa „Grafika Warsztatowa. Mini
Przestrzeń”, Lwowski Pałac Sztuki, CKiS, Lwów; 2006 –
Wyróżnienie w konkursie „The World of Art.”, Slovenia;
2002 – Brązowy medal w konkursie „Rainbow 2002”,
Gallery of Children’s Art Zánka, Children’s and Youth
Centre, Hungary; 2001 – First Mohamed Amin International Children’s Art and Photographic Exibition „My
country, adding colour to the world”, Nairobi, Kenya;
2000 – Pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie
plastycznym, Centre pour l’UNESCO, Troyes, Francja.

32

Jelena
Tierskich
Ośmiornica

2016

ceramika szkliwiona, 23 × 17 cm,
sygn. na spodzie: E.T.
Urodzona w Kazachstanie (Ałmaty).
Podróżowała po całej Azji. Absolwentka Uniwersytetu w Sankt Petersburgu,
gdzie ukończyła historię i krytykę sztuki.
Obecnie mieszka w Krakowie pracując
jako rzeźbiarz, grafik i ilustrator.
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Amonaria Magda
Maciaszek
Splash woman 2

2016

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: Amonaria
Absolwentka Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro
w Zduńskiej Woli, na specjalizacji Reklama Wizualna. Studia
pierwszego i drugiego stopnia ukończyła w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie na specjalizacjach: Projektowanie
Multimedialne i Reklama. Brała udział w wystawach zarówno
zbiorowych jak i indywidualnych. Głosami internautów wygrała interdyscyplinarny konkurs „Muza 2014” organizowany
przez redaktor naczelną portalu kulturalnego Art Imperium.
Obrazy Amonarii wyróżniają się przede wszystkim subtelnością, wprowadzają w świat, który zdaje się być poetyckim
odzwierciedleniem rzeczywistości, jakby były złudzeniem
lub urywkiem snu. Malarka próbuje przekazać odbiorcy połączenie stanów emocjonalnych i uczuć jakie doświadcza,
łącząc bodźce dostarczane przez duszę, umysł i ciało w jeden
niepowtarzalny obraz. Efektem tych działań są unikatowe
akty kobiece. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Belgii, Niemczech, Anglii, Australii i Stanach
Zjednoczonych.
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Ewa Guzy
Fashion victims V

2014

akryl, tempera, płótno, 55 × 38 cm,
sygn. na odwrocie
W 2002 r. obroniła dyplom z malarstwa na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie). W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie otrzymała
dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof.
A. Wsiołkowskiego. Prace prezentowała na wielu wystawach, m.in. w Galerii Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach; Dominik Roztworowski Gallery, Kraków, 2009;
„Kobiety bez granic” w Monachium, 2010.
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Anna
Jakubiak-Sęk
Forest VI

2016

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na
odwrocie
Ur. w Lesznie. Studentka na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu.
Stypendystka Rektora dla najlepszych studentów. Uczestniczka plenerów, wystaw
indywidualnych i zbiorowych.

36

Olga Prokop-Miśniakiewicz
Bez tytułu

2014

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie:
Olga Prokop-Miśniakiewicz, 2014
Absolwentka Wydziału Architektury PW (1992 r.)
oraz Faculty of Architecture University of Detroit
(1990 r.). W 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem
studia podyplomowe na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (pracownie prof. Andrzeja Grendy i prof. Mariana
Kępińskiego). W 2016 r. uzyskała tytuł magistra
sztuki w Instytucie Edukacji Artystycznej APS
w Warszawie, gdzie obroniła dyplom w pracowni
rzeźby prof. Macieja Zychowicza, uzyskując podwójne wyróżnienie (za pracę artystyczną i teoretyczną). Malarka i rzeźbiarka – w swojej twórczości zwraca się ku człowiekowi, jego cielesności
domagającej się wiecznego święta i duchowości
marzącej o poście. Organizatorka wydarzeń
artystycznych: Forum Sztuki 2013, Współorganizatorka Art Fresh Festival edycja 2015–2017
oraz Ochota na Sztukę 2016. Mieszka i tworzy
na warszawskiej Ochocie. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
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Karolina Fox
Just Like
Heaven 2016
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn.
na odwrocie: Karolina Fox, 2016
W 2008 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie zdobywając tytuł artysty plastyka
w specjalizacji meblarstwo. Na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w 2013 r. zdobyła tytuł licencjacki
w pracowni malarstwa sztalugowego. W 2016 r. otrzymała tytuł magistra sztuki ze specjalizacją malarstwo
sztalugowe. Interesuje się stylem retro
i pop-art, które łączy z malarstwem
realistycznym. W obrazach często
wykorzystuje motywy animalistyczne.
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Piotr Urbanek
Pytanie pryzmatu

2016

olej, płótno, 45 × 55 cm, sygn. na
odwrocie: Purbanek AD 2016
Absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej
ASP, który ukończył w 2001 r. broniąc
dyplom w pracowni wklęsłodruku prof.
S. Wejmana (cykl kolorowych akwafort
pt.: „Mitomania” – parafrazy greckich mitów). Obecnie doktoryzuje się w Instytucie
Sztuk Pięknych UJK w Kielcach na kierunku
malarstwo, w pracowni prof. W. Łuczaja.
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych m.in.:
„35 Przedwiośnie” BWA Kielce, „Kapitał
sztuki” BWA Kielce, „Obraz między racjonalnością a ekspresją” – wystawa malarstwa
profesorów i doktorantów Instytutu Sztuk
Pięknych UJK Kielce w Rzeszowie. Wystawy
indywidualne artysty zorganizowała galeria Baltable w Limerick (Irlandia), galeria
DruchStudio w Trenton (USA) oraz BWA
w Kielcach.
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Edyta
Mądzelewska
Zawiść

2016

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.:
E.M.’16r. oraz na odwrocie
Choć zawsze pragnęła iść do szkoły artystycznej, aby móc uczyć się wielu technik oraz rozwijać swoją miłość do sztuki – nie miała takiej
możliwości. Mimo tego już w młodym wieku
zaczęła wystawiać swoje obrazy w galeriach,
brać udział w konkursach, projektować grafikę i tworzyć rzeźby z drewna oraz kory.
Mając 18 lat wyjechała do Włoch, wiele z jej
twórczości sprzed 2013 roku zostało w prywatnych kolekcjach właśnie w tym kraju. Obserwacja człowieka i jego natury, Boga oraz
zachowań teraźniejszych ludzi w podwójnym
sensie przelewa na płótno. Wiele szczegółów
na jej obrazach kryje sens całej historii nie
do końca zrozumiałej na pierwszy rzut oka.
Artystka nie boi się przenosić na płótno wad
ludzkich, które dostrzega obserwując świat.
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Rafał Knop
Apollo VII

2015

olej, płótno, 95 × 95 cm,
sygn. p.d.: KNOP
Ur. w 1970 r. w Żywcu. Absolwent
PLSP w Bielsku Białej. Studiował na
PWSSP w Poznaniu na Wydziale
Malarstwa, w pracowni prof. J. Walczaka. Pracuje twórczo, głównie
w technice olejnej, wykorzystuje również inne techniki: gwasz,
akwarelę, rysunek. Jego obrazy
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii,
Belgii, we Włoszech i w Stanach
Zjednoczonych. Organizator plenerów artystycznych w Toskanii we
Włoszech. Udział w wystawach:
2015 – Galeria Akademicka ATH
„Spotkanie 7”, Bielsko-Biała; 2014 –
3. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych
, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała;
2014 – Art Fresh Festival V, Warszawa; 2013 – Galeria Akademicka ATH
„Spotkanie 6”, Bielsko-Biała; 2000
– Zamek Habsburgów – Akwarela
i gwasz, Żywiec.
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Witold Abako
Willem de Kooning

2006

akryl, płótno, 73 × 54 cm, sygn. wzdłuż
lewego boku oraz opisany na odwrocie
Ur. w 1958 r. Absolwent krakowskiej ASP.
W 1984 r. obronił dyplom w pracowni
prof. L. Wajdy. Obecnie mieszaka i pracuje
w Krakowie. W latach 80. pracował jako designer i architekt wnętrz. Zrealizował wiele
projektów mebli, wnętrz, targów i wystaw.
W l. 1993–2001 pełnił obowiązki Naczelnego Grafika w Polskim Wydawnictwie
Muzycznym, swoją osobowością artystyczną
wywierając silny wpływ na jego kształt wizualny. Prowadził zajęcia z malarstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych. Zaliczany
bywał do „młodych dzikich”.
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Ilona
Woźniak
Pustynna burza

2016

olej, płótno, 40 × 50 cm,
sygn. na odwrocie
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jednocześnie od młodych tworzy. Uczęszczała
na prywatne lekcje malarstwa. Maluje
akwarelami, farbami olejnymi i temperą. W swoich pracach obok wielorakich motywów stosuje bogatą gamę
kolorów, które nadają obrazom niepowtarzalny odbiór. Widz, który przechodzi obok nich jest zdziwiony, gdy
jego wzrok przyciągają różnorodne
barwy. To zaciekawia i sprawia, że na
jednym płótnie można zobaczyć wiele obrazów. Jej prace były wystawiane
w łódzkich galeriach, obecnie w Salonie Sztuki w Łodzi. Ma na swoim koncie trzy wystawy indywidualne: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
w Łodzi (2015), Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „Kamienica 56”
w Łodzi (2016) i sala wystawiennicza
Kawiarni „Tubajka” w Łodzi (2016).
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Stanisław Tomalak
Fragment371

2016

technika własna, płótno, 70 × 100 cm, sygn. l.d.: S.J.A. Tomalak oraz na odwrocie
Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Działalnością plastyczną zajmuje się od 1975 r. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo
pejzażowe, a następnie nurt zbliżony do realizmu fantastycznego.
Od 2000 r. coraz częściej skłania się w stronę abstrakcji. Nieustannie eksperymentuje, stosując autorskie techniki i technologie. Swój
warsztat opiera na wytwarzanych własnoręcznie barwnikach i pastach
fakturowych, w skład których wchodzą mielone minerały i materiały
stosowane w budownictwie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje,
sięgając po technikę kolażu, dzięki czemu prace uzyskują zróżnicowaną powierzchnię. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych, m.in.: 2015 – Agora Gallery, Nowy Jork; 2014 – IV
Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014”, Łódź; 2013

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

2016

olej, płótno, 60 × 90 cm,
sygn. p. d.: Derek’ 16
Ur. w 1964 r. Absolwent PWSSP
we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Dyplom
z aneksem malarstwa obronił
w pracowni prof. Józefa Hałasa. Na swoim koncie ma udział
w wystawach indywidualnych
i zbiorowych. Zajmuje się malarstwem i grafiką użytkową.
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Paulina
Maksjan
Złota kobieta
z kogutem 2016
akryl, kolaż (sztuczne kwiaty),
płótno, 50 × 50 cm,
sygn. p. d.: Paulina Maksjan
Paulina Maksjan swoje umiejętności i talent doskonaliła w ASP
w Gdańsku. Trzykrotna stypendystka MKiS za osiągnięcia
artystyczne. Laureatka Stypendium w Nowym Yorku. Artystka
w swoich pracach przedstawia
świat kobiet. Motyw ten w różnych odsłonach stał się tematem przewodnim jej twórczości.
Artystka prezentuje swój dorobek zarówno w kraju, jak i za
granicą, na wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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Alicja Kappa
Wrzosowisko

2016

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 150 × 50 cm,
sygn. p. d.: A. Kappa
Absolwentka ASP im. Eugeniusz Geperta we
Wrocławiu, którą ukończyła w 2000 r. Malarstwo
studiowała w pracowni prof. W. Gołkowskiej
i prof. P. Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy:
2014 – Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna
„BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 – Finalistka
Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5
rundy, USA; 2014 i 2013 – Prix de Peinture de
L’Ebouillanté, Paryż; 2014 – Muzeum Sztuki
Współczesnej we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, Toronto; 2013 – Konkurs malarstwa
„Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ, Wałbrzych;
II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń
Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek,
Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa
finalistów konkursu, Częstochowa.
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L. Tadeusz
Serafin
2011 XVIII

2011

akryl, pastele olejne, ołówek, płyta,
80 × 60 cm, sygn. p. d.: LTS 11 XVIII
oraz opisany na odwrocie
W 1978 r. ukończył Wydział Malarstwa
warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni
prof. Jacka Sienickiego. Uprawia rysunek, malarstwo, pastele reliefowe,
malarskie kompozycje przestrzenno-ażurowe. Tadeusz Serafin tworzy dynamiczne kompozycje na pograniczu
ekspresjonizmu i abstrakcji. Stale poszukuje nowych, niekonwencjonalnych
środków wyrazu. Najnowsze prace
to przestrzenne kompozycje, łączące
tradycyjny rysunek z elementami rzeźbiarskimi. Ważniejsze wystawy indywidualne: 2016 – KOLAŻE, Galeria CPK,
Warszawa; 2016 – Między płaszczyznami, Galeria Wspólna, Bydgoszcz; 2015
– KOL-MAL, Galeria Kazamaty, Warszawa; 2014 – Malarstwo, Galeria Delfiny, Warszawa; 2014 – Pastele, Galeria
van Golik, Warszawa; 2014 – Galeria
Ether, Warszawa; 2013 – Galeria DAP3,
Warszawa; 2011 – Galeria van Golik,
Warszawski Festiwal Sztuki Ground Art,
Warszawa.
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Diana Fict
What do You
Miss? 2011–2016
akryl, płótno, 73 × 100 cm,
sygn. p.d.
Mieszka i tworzy w Warszawie.
W swoim malarstwie często
sięga po motywy ze świata dziecięcego oraz po taki
sposób obrazowania, łącząc
to z zamiłowaniem do żywej
kolorystyki. Obecnie tworzony
cykl opiera się na kompozycji
enigmatycznych przestrzeni
ze śladami obecności i działań
człowieka.
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Maria Danielak
Listki

2016

olej, płótno, 54 × 73 cm, sygn. na odwrocie: LISTKI | Maria Danielak | 2016
Ur. w 1987 r. Absolwentka filozofii na UW. Zajmuje się malarstwem od 2013 roku.
Listopad 2015 – indywidualna wystawa w Coffee Karma w Warszawie.
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Magdalena Stano
O! Kura Holandia

2016

olej, płótno, 130 × 70 cm, sygn. l. oraz na odwrocie
Architekt. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału
Architektury oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Malarstwa.
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Monika Mrowiec
Z głową w chmurach

2016

akryl, technika własna, płótno, 120 × 90 cm,
sygn. p.d.: Mm. oraz na odwrocie
Młoda projektantka, artystka specjalizująca się
w grafice komputerowej (malarstwo cyfrowe, animacja, projektowanie 2 i 3D). Laureatka wielu nagród
i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych. Zainspirowana sztuką street artu wplata
w nią motywy zwierzęce i kobiece. Jej zamiłowanie
do kolorów metalicznych przywodzi na myśl sztukę
aztecką. Obrazy porywają intensywnością kolorów,
często są to kompozycje o charakterze dekoracyjnym.
Swoje prace publikuje pod pseudonimem cakeQme.
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Milena
Brudkowska
Bez tytułu

2016

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na
odwrocie: MILENA BRUDKOWSKA_
LUBLIN 2016
Ur. w 1988 r. w Lublinie. Absolwentka
Wydziału Artystycznego UMCS, gdzie
w 2015 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa Sztalugowego. Uczestniczyła w wielu wystawach
indywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem oraz instalacją. Motywem przewodnim jej prac są wizerunki jej własnego
obuwia, prywatnych przedmiotów oraz
szersze ujęcie postaci w postindustrialnym krajobrazie.
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Marcin
Błach
Space
Invaders 61
2016
akryl, płótno, 70 × 100 cm,
sygn. na odwrocie: Marcin
Błach, 2016
Absolwent
malarstwa
w Kolegium Sztuk Pięknych
UMCS w Kazimierzu Dolnym. Dyplom w 2012 pod
kierunkiem dr hab. Mariusza
Drzewińskiego. Studia drugiego stopnia na Wydziale
Artystycznym UMCS w Lublinie. W 2014 uzyskał tytuł
magistra sztuki w pracowni
dr hab. Wiesława Procia.
Zajmuje się głównie malarstwem. Tworzy obrazy na
płótnie oraz w przestrzeni
miejskiej. Od wielu lat interesuje się szeroko rozumianym
street artem.
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Roma Jaruszewska
Bez tytułu

2016

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l. d.: Roma oraz na odwrocie: Roma Jaruszewska 2016
Ur. w Elblągu w 1981 r. Ukończyła projektowanie graficzne na poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką komputerową. Uczestniczka wielu
wystaw krajowych i zagranicznych.
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Zuzanna Zu Jankowska
Aromat

2016

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.g. oraz na odwrocie
Ur. w 1991 r. w Warszawie. W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem tytuł
magistra na ASP w Warszawie na wydziale Grafiki. Zajmuje się grafiką
warsztatową, komputerową oraz malarstwem. Obrazy charakteryzuje
graficzno-rysunkowy realizm z geometryczną oprawą. Prace mają
często charakter humorystyczny, zawierają zaskakujące metafory,
przy wykorzystaniu niekonwencjonalnej symboliki, a także posiadają
ładunek emocjonalny. Artystka brała udział w wystawach grupowych:
Kissprint, Warszawa 2013 oraz 2016; MUZA – Magdalena Abakano-

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

2016

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.:
Pbetlej
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Jarosławiu. Należy do Maison des Artistes we Francji. Reprezentowany przez Emart Gallery w Nowym Jorku. Należy do trzech grup artystycznych:
Buissonances (Francja), The Emotionalists
(USA), Plaja (Polska). Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się
malarstwem i rysunkiem. Nagrody: 2013
– nagroda Miasta Asnieres sur Seine za
malarstwo na IV Biennale „D’ArtsurScene” (Francja); 2012 – nagroda „G.N.Finez
Planard” Salon Artystyczny Art Capital
Grand Palaise (Paryż, Francja); III nagroda w kat. Praca na papierze, Salon Artystyczny Bois Colombes (Francja); 2011
– Brązowy Medal w kat. Malarstwo, Salon
Artystyczny Art Capital Grand Palaise (Paryż, Francja); 2010 – I nagroda w kat. Malarstwo, Salon Artystyczny Bois Colombes
(Francja); 2009 – nagroda w kat. Oryginalność tematu, Salon Artystyczny „D’Art
sur Scene”, Asnieres sur Seine (Francja);
1998 – nagroda Burmistrza Miasta Jasła
za działalność kulturalną
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Barbara
Porczyńska
Mandaryński

2016

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. p.d.
oraz na odwrocie
W 2011 r. ukończyła studia na Wydziale
Sztuki UR, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof.
S. Białogłowicza. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką 13. wystaw indywidualnych, brała udział w ponad czterdziestu
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz plenerach międzynarodowych.
Laureatka nagród, m.in.: 2012 – Nagroda
„Obraz Roku 2012”, Łańcut; 2012 – Biennale Młodych – Sztuki Piękne – nagroda
w kategorii malarstwo, Radomsko; 2012
– I miejsce Artist Event „Belle Époque”
Bad Gastein, Austria; Nagroda Specjalna
Muzeum Sztuki w Miszkolcu; 2010/2011
– Nagroda im. Jerzego Panka – I wyróżnienie za dyplom artystyczny Wydziału
Sztuki UR; 2011 – II nagroda za zestaw
obrazów w pokazie poplenerowym
„Żar” – I Europejskie Dni Dziedzictwa na
Podkarpaciu. Jest członkiem ZPAP oraz
Redaktor Naczelną biuletynu informacyjnego rzeszowskiego okręgu ZPAP „Sztuka
i Życie”.
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Polski Thomas
Zabawa w wojnę

2016

akryl, olej, kolaż z autorskich fotomontaży
architektury, doklejane płótno, płótno,
100 × 80 cm, sygn. p.d.: Polski Thomas
Ur. w 1988 r. Absolwent ASP we Wrocławiu
na wydziale malarstwa. Artysta działa pod
pseudonimem ze względu na różnorodność
stosowanych technik oraz szeroki wachlarz
tematyczny, który wymaga rozróżnienia za
pomocą pseudonimu. Polski Thomas porusza
tematykę miejską przez pryzmat swoich imaginacji, wyobrażeń społeczeństwa, scen z życia
miejskiego i charakteru danych miejsc, korzystając z środków artystycznych indywidualnych i unikatowych. W jego obrazach możemy
odnaleźć nawiązania zarówno do surrealizmu,
jak i inspiracje malarstwem klasycznym oraz
współczesną ilustracją. Artysta ten korzysta
z własnej techniki, gdzie nie tylko stosuje
malarstwo klasyczne, laserunkowe oraz kolaż, lecz także działania z surowym płótnem
lnianym, poddawanym obróbce artystycznej.
Kolaże stosowane w obrazach tworzone są
z autorskich fotomontaży przestrzeni miejskiej, co dodaje im unikatowego charakteru,
po umieszczeniu w obrazie są dodatkowo
cieniowane i wtapiane w przestrzeń sceny.
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Borys Fiodorowicz
Zdrowy duch

2016

akryl, szlagmetal, deska, 30 × 24 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent ASP w Warszawie. Artysta pochodzący z terenów dzisiejszej Ukrainy. Obecnie mieszka i pracuje pod
Krakowem, gdzie najbliższe otoczenie stało się dla niego
źródłem inspiracji. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz aukcjach charytatywnych
organizowanych m. in. przez fundację „Mimo Wszystko”
Anny Dymnej. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2016). Wybrane wystawy: 2016 – Oblicza Madonny, Zamek Królewski
na Wawelu , Oddział w Stryszowie; 2015 – Malarstwo
– wystawa indywidualna, Galeria Klitka, Warszawa; 2015
– III Festiwal Sztuk „Oblicza Madonny”, Kalwaria Zebrzydowska.
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Sylwia Perczak
W drodze

2016

olej, szlagmetal, płótno, 70 × 90 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1977 r. W 2001 r. ukończyła studia w Instytucie Plastyki WSP
w Częstochowie. Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof.
W. Maszkowskiego. Od 2005 r. należy do Związku Pastelistów Polskich
w Nowym Sączu. Zajmuje się również ilustracją książek dla dzieci,
m.in.: „O jamniku” (Wyd. Fama), „Czterolatek kocha przedszkole”
(Wyd. Edukacyjne), „Wesoła szkoła i Przyjaciele” (WSiP). Wybrane
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wystawy: 2012 – wystawa zbiorowa „Wątki Maryjne w twórczości”,
Galeria Konduktorownia, Częstochowa; 2008 – wystawa indywidualna „Ilustracje”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2008 – wystawa
indywidualna „Recycling”, Galeria Gaude Mater, Częstochowa; 2008
– wystawa indywidualna „Koty”, Filharmonia Wrocławska; 2008 – wystawa zbiorowa, Wrocławskie Centrum Prasowe Galeria 62a, Wrocław
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Łukasz
Czernicki
Trzy gracje

2016

technika własna, akryl, płótno,
100 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent PLSP w Lublinie (2000).
Po uzyskaniu tytułu zawodowego
technik-plastyk otrzymał indeks Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk
Pięknych UMCS. Proces akademicki,
zakończony otrzymaniem tytułu Magistra Sztuki na specjalizacji Projektowanie graficzne (2007), pozwolił
na oszlifowanie wielu umiejętności
artystycznych. Posiada zdolności
plastyczne z uwzględnieniem dziedziny rysunku, malarstwa, fotografii
oraz grafiki komputerowej, które
umożliwiają mu swobodę w kreacji
za pośrednictwem rozmaitych mediów. Inspiruje się malarstwem europejskim przełomu XIX/XX wieku,
a w szczególności twórczością Jacka
Malczewskiego, Gustawa Klimta i Alfonsa Muchy. Podczas studiów podróżował po świecie poznając różne
kultury, co nie pozostało bez wpływu
na osobowość twórczą artysty (USA
2004–2006, Szwecja 2012–2015)
oraz kilkanaście krótszych wypraw.
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Tomasz Tajak
Kwietne panny

2016

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Kwietne
Panny T.Tajak
Ur. w 1988 r. Absolwent LP im. T. Brzozowskiego w Krośnie.
Ukończył wydział aktorstwa w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. W 2014 r. obronił
z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni prof. G. Borowik- Pieniek. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją
sakralną oraz animacją kultury. Od niedawna współpracuje
z krakowskim teatrem Plejada w charakterze scenografa. Brał
udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace
znajdują się w zbiorach prywatnych, w kraju i zagranicą.
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Lidia Wnuk
Ada

2016

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn p.d.: L.WNUK`16
Ur. w 1988 r. w Wołominie. Absolwentka Wydziału
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom
w 2013 r. w pracowni prof. Janusza Górskiego, aneks
u prof. Zbigniewa Gorlaka. Obecnie zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. Wybrane wystawy, plenery i osiągnięcia: 2011 – udział w wystawie
zbiorowej Wystawa Młodej Sztuki w Królewskiej Fabryce Karabinów w Gdańsku; 2012 – wystawa indywidualna malarstwa i grafiki Pejzaże Subiektywne, Pub
Taaka Ryba w Wołominie; 2012 – wystawa obiektów
Second Hand Ready Mades w Galerii Studenckiej Start,
Akademia Sztuk pięknych w Gdańsku; 2012 – udział
w wystawie zbiorowej plakatów na festiwalu Graphic
Design Month of Échirolles we Francji 20/20 Twenty
international art schools celebrates graphic design;
2013 – udział w wystawie zbiorowej w Akademii Sztuk
Pięknych i Projektowania w Lublanie, Słowenia; 2013
– udział w wystawie zbiorowej studentów pracowni
Atelier w Domu Studenta ASP w Gdańsku w ramach
Europejskiej Nocy Muzeów 2013; 2011–2016 – udział
w corocznych międzynarodowych Nadbużańskich
Plenerach Artystycznych w Kuligowie; 2014 – udział
w I Międzynarodowym Plenerze Artystycznym w Radzyminie; 2015 – wystawa indywidualna rysunku, malarstwa i rzeźby w Galerii Fabryczka w Wołominie
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Aleksandra
Młynarczyk
Akt błękitny

2012

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Urodziła się pod koniec lat 80-tych. Pochodzi z okolic Żywca, z małej miejscowości, w której jak pamięta: „ciągle hulał wiatr...”. Od ośmiu lat mieszka
w Krakowie. Ukończyłam studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Przez długi czas ulubionym medium, które wykorzystywała w swoich
działaniach było malarstwo. Artystka zawsze ceniła
też rysunek jako formę umożliwiającą wyzwalanie
emocji. Szczególnie bliskie są jej wszelkie działania
oscylujące wokół performensu, video art i sztuki
konceptualnej.
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Maciej Cieśla
Psy i kobiety 6

2016

akryl, olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p.d.: Maciej
Cieśla oraz na odwrocie
Absolwent ASP we Wrocławiu na kierunku malarstwo.
W okresie studiów rozwijał umiejętności w zakresie malarstwa abstrakcyjnego oraz ekspresji o tematyce animalistycznej, która była tematem dyplomu. Po ukończeniu
studiów kontynuował ścieżkę artystyczną poszukując
rozwiązań artystycznych i technicznych, obejmujących
także tematykę ekspresji w pejzażu miejskim. W 2014 r.
przeniósł wartości techniczne wyniesione z dotychczasowych poszukiwań na malarstwo surrealistyczne. W ostatnim czasie wyklarował swój charakterystyczny styl, łącząc
ze sobą doświadczenia surrealistyczne oraz ilustracyjne
z formami ekspresywnymi i abstrakcyjnymi. Bryły, kolor
i przestrzeń traktuje lekko, utrzymując kierunek gestu
oraz zachowując warunki poprawnego operowania
kompozycją.
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Ewa Grajner-Hałupka
ALTERATIO

2011

akryl, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na
odwrocie: Ewa Grajnert-Hałupka
Efemeryczność materii oraz świadomość niepowtarzalności zdarzeń, wzbudzają w artystce
potrzebę zatrzymania obrazu i rodzących się
doznań. Nieuchwytne i nietrwałe stany, rzeczy
spotykane, mijane, czasem burzące porządek
dnia przekładają się na próbę zapisu tego, co
ulotne. W procesie twórczym utrwala refleksje,
zdziwienia i dookreśla stany własnym językiem
dialogu z poznanym i zastanym. Wybrane wystawy: 2016 – OT CIĘCIE, Towarzyska Kafe,
Bydgoszcz; 2016 – SYNTEZA SZTUK, Galeria
BWA, Bydgoszcz; 2015 – MAKRO I MIKRO
SKALA MIEJSCA, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Niemcy; 2015 – WOKÓŁ NATURY, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz,
Niemcy; 2014 – UCZUCIE BRAKU JEST JAK
BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań; 2014
-PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz; 2014 – DRAW & GO,
Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań;
2010 – GOLDEN BEE 9, Moscow International
Biennale of Graphic Design, Central House of
Artist, Moskwa, Rosja; 2010 – GESTY z cyklu
preMedytacje, BWA, Bielsko-Biała; 2010 –
CZASEM BYWAM, BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna Galeria Na Polskiej, Poznań.
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Żaneta Rzepa
Bez tytułu

2014

akwaforta, akwatinta, papier, 69 × 50 cm
(wymiary papieru: 85 × 61 cm), sygn. d.
Absolwentka Wydziału Artystycznego, Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom licencjacki obroniła w 2013
roku. W 2012 roku uczestniczyła w wymianie
studenckiej ERASMUS w Hiszpanii na Uniwersytecie Castilla-La Mancha. Przez rok 2013/2014 była
studentem Grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W 2014 roku rozpoczęła studia
II stopnia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na Wydziale Grafiki. Dyplom magisterski obroniła
w 2016 roku. Nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie
Honorowe w ogólnopolskim konkursie Konfrontacje Sztuki (Warszawa 2016), kategoria: Grafika;
III Nagroda w konkursie fotograficznym podczas
VI Skierniewickich eFeF Urodzinach Mistrza Inspiracje: „Słodkie życie” 2015; Wyróżnienie w XXIV
Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej Żary 2014;
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na plakat
Festiwalu Ekofilm 2014
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Wojciech
Woźniak
Żagle w mroku

2016

olej, płótno, 73 × 61 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1987 r. w Gdyni. W 2015 r. obronił dyplom na gdańskiej ASP na kierunku Wzornictwo
Przemysłowe. Autor i współtwórca kilkunastu
realizacji z zakresu muralu i malarstwa ściennego w Polsce i za granicą, m.in.: w Niemczech,
Mołdawii, Rumunii, Rosji. Od kilku lat aktywny działacz Fundacji Gdańska Szkoła Muralu.
Twórczość swoją opiera na pejzażu, w którym
szuka konkretnego zdarzenia czy sytuacji, która
umożliwia metaforyczne odniesienie się do określonych zachowań ludzkich, sytuacji społecznych
czy historycznych.
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Magdalena
Karwowska
Miasto no 160

2016

technika własna, akryl, płótno,
100 × 120 cm, sygn. na odwrocie
Ostatnie wystawy i projekty: 2015 –
Kortez „Bumerang”, sesja okładkowa
płyty „Bumerang”, teksty na płytę,
videoklipy („Od Dawna Już Wiem”,
„Zostań”, „Krótki film o Imbirze”, rejestracje live), projekty okładek „Jazzboy
Session EP” i „Od Dawna Już Wiem
EP”; 2013 – wystawa Miami SCOPE Art
Fair – grafika komputerowa; 2012 –
Ania Dąbrowska „Bawię się świetnie”
– zdjęcie okładkowe, teksty na płytę;
2012 – wystawa zbiorowa (rzeźba),
Gallery Le Logge, Assisi (Włochy); 2012
– wystawa fotografii w ramach projektu Art Takes Times Square, New York.
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Barbara
Kowalczyk
Marta z cyklu Modelki
w pracowni 2016
transfer akrylowy, technika mieszana –
własna, fragmenty lustra, 70 × 70 cm,
sygn. na odwrocie
Ur. w 1968 r. w Kaliszu. mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją, fotografią,
niezależny kurator wystaw. W 1993 r.
uzyskała dyplom w wyróżnieniem ASP
w Poznaniu z rysunku u prof. I. Gustowskiej oraz z edukacji artystycznej u prof.
dr hab. A. Kępińskiej. Udział w 15 wystawach zbiorowych, autorka 16 wystaw indywidualnych organizowanych
w kraju i zagranicą. Obrazy i rysunki
w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą (Holandia, Austria, Niemcy, Polska, USA, Japonia). Laureatka nagród:
02.1994 – Nagroda Ministra Kultury
i Sztuki w konkursie na najlepszy dyplom
Wyższych Szkół Plastycznych w Polsce,
Warszawa; 04.1994 – stypendium Prezydenta Miasta Poznania dla Młodych
Twórców, Poznań; 11.1994 – Grand Prix
im. Georgesa Boudaille’a na 8 Międzynarodowym Biennale dla Młodych Twórców, Breda , Holandia ; 11.2013 – Prestiżowe Stypendium Funduszu Popierania
Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego
przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS,
Warszawa.
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Juliusz
Kosin
Bez tytułu

2016

olej płótno, 46 × 55 cm, sygn.
na odwrocie
Ur. w 1989 r. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Studiował
w pracowni malarstwa prof.
L. Misiaka i pracowni rysunku
prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej.
Dyplom w pracowni prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki
warsztatowej w Pracowni Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany
w konkursach artystycznych,
m.in.: 2014 – Grand Prix, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
„Pejzaż współczesny”, Częstochowa 2014; 2014 – Wyróżnienie
w konkursie Fundacji im. Franciszka Eibisch, Warszawa; 2013
– Grand Prix MKiDN oraz nagroda
pisma „Format” w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, Legnica. Wybrane wystawy: 2015 – Wystawa
zbiorowa „Nowy Obraz/Nowe
Spojrzenie”, UAM, Poznań; 2014
– Wystawa indywidualna „Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2013
– Wystawa indywidualna „Aglomeracje”, Galeria Kuratorium,
Warszawa; 2011 – Wystawa indywidualna „Pejzaż”, Galeria of
Art, Częstochowa.
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Emil Goś
Skarabeusz

2016

akryl, olej, płótno, 30 × 30 cm, sygn. p. d.: podpis
autorski oraz na odwrocie
Ur. w 1986 r. we Wrocławiu. Absolwent OSSP we
Wrocławiu (2005) i Wydziału Malarstwa i Rzeźby na
ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2010).
W 2011 r. rozpoczął współpracę z Gdańską Szkołą
Muralu i artystą Rafałem Roskowińskim przy tworzeniu murali. W malarstwie interesuje go światłocień
– subtelna gra między mrokiem a wydobywającym
się z niego oświetlonym detalem; budowanie klimatu obrazu za pomocą czerni i szarości. Fascynuje
go sposób, w jaki światło ożywia martwą materię.
Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Muzeum
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, Szklarska Poręba; 2015 – Galeria Ypsos; 2014 – Galeria Krzywy
Komin; 2013 – Galeria Eko Centrum; 2012 – Galeria
Coffee Kalaczakra; 2008 – Galeria pod Psem, Wrocław; 2005 – Galeria Pirania, Jarosław.
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Ignacy Oboz
Tron Wielkiego Mistrza

2015

olej, płótno, 150 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w 1989 r. w Lublinie. Absolwent Historii Sztuki na
KULu (studia w latach 2008–2013). W l. 2010–2013
studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie
ukończone dyplomem licencjackim z malarstwa pod
kierunkiem dr. hab. Z. Woźniaka. Od 2014 roku studia
na ASP we Wrocławiu na kierunku Mediacja Sztuki.
Nagrody i wyróżnienia: 2014 – II nagroda na III Pleneriadzie Uczelni Artystycznych w Kazimierzu Dolnym,
2013 – Wyróżnienie Dziekana za dyplom licencjacki
z malarstwa pt. „Studium Wnętrza”. Wybrane wystawy: 2015: Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im.
Wojciecha Fangora, Aula ASP w Gdańsku; AleSztuka!
Młode Polskie Malarstwo, Kraków; „POSŁOWIEMOSTOSŁOWIA”, Katowice, Galeria Dwie Lewe Ręce; Wystawa
pokonkursowa III edycji konkursu „Postawy”, Wrocław,
Browar Mieszczański.
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Izabela
Skierska
Bez tytułu

2015

olej, płótno, 140 × 120 cm, sygn. p.d.
oraz na odwrocie
Urodzona w Lipnie w 1991 r. Absolwentka
malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Dyplom z malarstwa obroniła
w 2015 r. pod kierunkiem prof. P. Klugowskiego, jednocześnie dyplom z malarstwa
w architekturze i witrażu w pracowni prof.
A. Kałuckiego. Brała udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Zafascynowana architekturą i wnętrzami. W swoich
obrazach stara skupić się na formie oraz
rytmizacji przestrzeni.
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Wojciech Kaleta
Analiza światła
nr. 3 2016
olej, płótno, 35 × 45 cm,
sygn. na odwrocie
Ur. w 1981 r. w Łodzi. Absolwent Studium Konserwacji
Zabytków (dyplom w 2002r.)
W latach 2004–2007 studiował na Wydziale Edukacji
Wizualnej Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom licencjacki obejmował
malarstwo, fotografię, rysunek oraz grafikę warsztatową.
W grudniu 2009r, obronił dyplom magisterski z malarstwa,
w pracowni adiunkta dra
Przemysława Wachowskiego.
W swojej twórczości zajmuje
się przede wszystkim malarstwem nie stroniąc od innych
dyscyplin sztuki tj. rysunku,
fotografii oraz ikon.
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Zbigniew Dąbrowski
Bez tytułu z cyklu Absinthe

2013

olej, płótno, tryptyk: 3 × 18 × 24 cm, sygn. na odwrocie
Ur. w Warszawie w 1982 r. Absolwent PJWSTK (Nowe Media). Stypendysta i stażysta na Uniwersytecie w Granadzie (staż w Centrum Nauk),
Student Grafiki na ASP (studia przerwane na czas nieokreślony). Dorobek artystyczny: wystawa indywidualna SemiNomad i SemiNomad
2.0, Warszawa, 2015; wystawa grupowa Backstreet Bazaar, Seattle,
USA, 2015; wystawa indywidualna Cross Section, Winny Przystanek,
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Warszawa, 2014; wystawa grupowa Art Fair at Luxe Art Museum,
Singapur, 2013; wystawa grupowa Bank Art Fair, Hongkong, 2013;
wystawa indywidualna Kidz With Guns, Warszawa, 2010; wystawa
indywidualna Zapach Zahtaru, Warszawa, 2010; wystawa grupowa
Warszawa nad Kamienną, wystawa grupowa, Ostrowiec Świętokrzyski, 2008
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Iza Jaśniewska
Sny się spotykają po to pewnie
żeby się nie minęły myśli
rankiem, z cyklu PTAKI 2016
akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie
Ur. w 1976 r. w Białymstoku. W 2001 r. ukończyła PLSP
w Supraślu na kierunku tkanina artystyczna. Magister
sztuki z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. M.
Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem,
fotografią. W twórczości malarskiej źródłem inspiracji
jest natura, jej wyselekcjonowana część. Kadry pozornie
pomijane i niezauważane stanowią punkt wyjścia do
własnego języka pejzażu i osobistej kreski malarskiej.
W grafice cyfrowej, fotografii, rysunku jako temat pojawia się człowiek. Nagrody: III nagroda VII Olsztyńskiego
Biennale Sztuki (2011), I nagroda Wiersz +TPS, Sopot
(2013).Szesnaście wystaw autorskich w Elblągu, Olsztynie, Warszawie, Opolu, Mrągowie, Gołdapi, Kętrzynie,
Barczewie, Giżycku. Udział w kilkudziesięciu wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą.
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Witold Domański
Pierwsze starcie

2016

akryl, olej, płótno, 50 × 65 cm, sygn. na odwrocie: Domański
Ur. w 1968 r. Dyplom PWSSP w Łodzi w 1994 r. – grafika warsztatowa (aneks malarstwo).
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Olga Gralewska
Galimatias 2089

2014

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. d.: Olgi oraz
na odwrocie
Absolwentka krakowskiej ASP w pracowni prof.
Andrzeja Bednarczyka. Trzykrotnie wyróżniona
przez Radę Wydziału Malarstwa ASP. Ukończyła
z wyróżnieniem ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie.
Laureatka stypendium artystycznego Prezydenta
Miasta Lublin w 2007/2008 r. oraz stypendium
Rektora ASP w Krakowie dla najlepszych studentów w 2014/2015 r. oraz w 2015/2016r. W 2013 r.
indywidualna wystawa „Dialog ze światem” w Galerii van Rij w Ćmielowie. W 2015 r. indywidualne
wystawy malarstwa – „Ping – pong ze sztuką”
w Galerii Floriańska 22 w Krakowie oraz „Olgi Gralewskiej Retrospektywa” w CSW Solvay w Krakowie.
Udział w wystawach zbiorowych w Lublinie (m.in.
Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego na Zamku, Galeria „Po Schodach”), Supraślu
(Ogólnopolskie Biennale Tkaniny Artystycznej w Supraślu), Sopocie (SDA), Wrocławiu (DNA Gallery),
Warszawie (Desa Unicum), Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą i w Krakowie. Twórczość z zakresu malarstwa,
grafiki, tkaniny artystycznej. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje
w Krakowie.
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Weronika
Wróbel
Talkingfish

2016

akryl, farby metaliczne, płótno,
100 × 73 cm, sygn. p.d.
W 2001 roku obroniła dyplom na ASP w Gdańsku, wydział rzeźby. Na co dzień prowadzi pracownię Vera Sparrow Creative Studio. Formy
ekspresji twórczej: ceramika, rysunek, słowo,
video, fotografia.
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Jakub Podlodowski
The night is going away

2016

akryl, płótno, 70 × 120 cm, sygn. p.d.
Absolwent malarstwa w KSP w Kazimierzu Dolnym, które ukończył
z wyróżnieniem. Studia magisterskie na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. W 2009 r. otrzymał dożywotnio pracownię twórczą w Krakowie. Laureat konkursu na plakat filmowy Pokochać Kino (2005).
W 2012 r. I miejsce w nadsańskim plenerze malarskim. 2014 r. – wyróżnienie Kwartalnika Artysta i Sztuka na Triennale Animalis. Uczestnik
wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Maluje
obrazy utrzymane w różnorodnej stylistyce, inspirując się epokami

w sztuce. Uprawia malarstwo pejzażowe w technice olejnej, ale także
pastisze i kopie obrazów dawnych mistrzów. Zajmuje się konserwacją
malarstwa sztalugowego i ściennego. Autor multimedialnego projektu
artystycznego SOCIAL ART. Współpracuje z galerią Ether w Warszawie.
2011–2014 – uczestnik prac konserwatorskich, m.in. w Kolegiacie
w Łasku, Bazylice Dominikanów w Lublinie, Belwederze, płockiej
Małachowiance (nagroda najlepszej pracy konserwatorskiej 2014).
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Dariusz Piekut
Roztoczańskie
obrazki XIX 2016
akryl, płótno, 53 × 83 cm, sygn. p. d.: Piekut D.
2016 oraz opisany na odwrocie
W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom
z grafiki obronił w pracowni druku płaskiego
prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się
rysunkiem i malarstwem. Prace artysty znajdują się
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubieszowskim Domu Kultury, BWA Galerii Zamojskiej
i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r. stypendysta
MKiS. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Matt
Roberts Arts w Londynie. Uczestnik kilkudziesięciu
wystaw w Polsce, Niemczech, Litwie, Włoszech,
Czechach, Słowacji, Ukrainie, Australii i Tajlandii.
W 2010 r. laureat Certyfikatu Najwyższej Jakości
(Honorary Certificate of the Highest Quality – Short
List) VII Międzynarodowego Biennale Rysunku
w Pilznie. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień za twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
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Olga Pelipas
Gruszki

2016

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. l.d.: Pelipas
W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie,
następnie malarstwo monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk
Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miejsce w Triennale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywidualna:
„Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012.
Wystawy zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja
Ukrainy na Expo-2000, Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest
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piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; Wystawa
Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa
ściana, Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow: Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury,
Przyjaciele w kontakcie; The HF ArtsFest 2016, POSK Gallery: Eastern
European Art, Londyn, Wielka Brytania.
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Anna Piotrowiak
Materiał na żonę

2016

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.
Swoją przygodę z malarstwem zaczęła mając zaledwie 3 lata. Z wyróżnieniem ukończyła Państwową
Plastyczną szkolę Średnią w Kijowie na kierunku
malarstwa. Studiowała na Katedrze Architektury
Wnętrz na ASP we Wrocławiu w l. 2002–2007. Jeden z najlepszych dyplomów z Architektury Wnętrz
z najlepszym aneksem z malarstwa. Ogromne doświadczenie oraz zdobyty warsztat pozwalają jej na
posługiwanie się różnymi technikami malarskimi.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych m.in.
w Wielkiej Brytanii, Burkina-Faso, Rosji, Polsce oraz na
Ukrainie. Obecnie zajmuje się projektowaniem wnętrz
mieszkalnych oraz mebli szytych na miarę wnętrza.
Swoją działalność artystyczną ukierunkowała na projektowanie mebla użytkowego jakim jest Polski Stół.
Ciągle podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i wystawach architektury wnętrz.
Swoje prace wnętrzarskie wzbogaca o malarskie arcydzieła o tematyce przedmiotowej, często animalistycznej nie stroni od abstrakcji dzięki temu każda
praca jest inna. Bierze czynny udział w różnorodnych
konkursach designerskich niejednokrotnie z sukcesem
oraz w aukcjach sztuki nowoczesnej.
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Artem
Smorodin
Birdie

2016

linoryt, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.
Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie
w rodzinie artysty. W l. 2002–2008 studia
na Wydziale Grafiki Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki w Charkowie.
Od 2012 r. członek Narodowego Związku
Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują się
w zbiorach prywatnych w Rosji, Szwajcarii,
Australii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Wystawy indywidualne: 2010 – Miejska Galeria
Sztuki, Kremenczug, Ukraina; 2011 – Sala
Wystawowa Związku Artystów Fotografików, Zaporoże, Ukraina; 2014 – “Estampe”,
Dom Norymbergi, Charków, Ukraina. Wybrane wystawy zbiorowe: 2006 – Triennale
„Grafika – 2006”. Kijów, Ukraina; Biennale
Akwareli Krymu, Simferopol; 2006, 2007,
2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaques,
Barcelona, Hiszpania; 2009 i 2013 – II Międzynarodowe Biennale Grafiki, Guanlan,
Shenzhen, Chiny; 2010, 2011, 2012, 2014
– I Międzynarodowe Biennale Akwareli, Belgrad, Serbia; 2011 – XIV Międzynarodowe
Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 2013 – IV Międzynarodowe Biennale
Akwareli “Woda + farba”, Połock, Białoruś.
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może
zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

54

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● – obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.

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

postąpienia

500 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

Powyżej 20 000

2 000

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego

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

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej
cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
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w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie
6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego

ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji,
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków
prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)	odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)	odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)	naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

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

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

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Paulina Maksjan, Krakowianka, 2016
akryl, kolaż, sztuczne kwiaty, płótno, 50 x 50 cm, sygn. p.d.: Paulina Maksjan
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wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
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