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Waszej hojności możemy wspomagać naszych Podopiecznych w radzeniu 

sobie z doświadczeniem choroby, docieraniu do źródeł wewnętrznej 

mocy, powrocie do zdrowia i poprawie jakości życia. To dla nas niezwykle 

cenny Dar, będący wyrazem zarówno empatii i zrozumienia dla drugiego 

człowieka, jak i uznania dla artystów ofiarowujących swoje dzieła z potrzeby 

serca. Kiedy łączymy się we wspólnej idei płynącej z ponadczasowych, 

ogólnoludzkich wartości, wnosimy bezcenny wkład do świata, stając się 

zmianą, jaką chcemy w nim widzieć i współtworząc ją.

Właśnie teraz zachodzi głęboka przemiana w ludzkiej świadomości na 

skalę globalną. Pandemia, jak każdy kryzys odziera nas z iluzji i otwiera 

na transformację. Odnajdujemy w tym procesie głębokie ludzkie wartości 

i zwracamy się w stronę tego, co na prawdę ważne, co jest esencją 

człowieczeństwa. Miłość jest ziarnem, zasianym w sercu każdego z nas. 

To dar, którym możemy dzielić się z innymi, odpowiadając na ich potrzeby, 

dając im nasze wsparcie. Tą drogą wnosimy do świata jakości, jakich 

sami chcielibyśmy doświadczać i tworzymy Nową Ziemię, jakiej wszyscy 

pragniemy.

Mam nadzieję, że dziewiętnasta Aukcja Charytatywna dostarczy Państwu 

zarówno wyjątkowych artystycznych uniesień, jak i intensywnych emocji 

podczas licytacji,  przynosząc obfite plony dla dobra Podopiecznych „Ogrodu 

Nadziei” i ubogacając każdego z Państwa. 

Monika Anna Popowicz

współzałożycielka i prezeska “Ogrodu Nadziei” 

  

Drodzy Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną, XIX Aukcję Charytatywną 

„ziarno SZTUKI  –  ogród NADZIEI”. Wieloletnia tradycja pozwoliła nam 

na zdobycie bogactwa doświadczeń i zbudowanie wysokiej jakości, którą 

z radością pragniemy się z Państwem dzielić.

Budowaliśmy tę jakość wspólnie z wieloma osobami, skupionymi wokół 

aukcji. Są wśród nich wspaniali Artyści, którzy hojnie i z ogromną 

serdecznością dzielą się owocami swojej pracy, przekazując dzieła do 

licytacji. Jest Pan Andrzej Pągowski co roku tworzący charytatywnie plakat 

Aukcji. Jesteście Państwo  –  Licytujący, kolekcjonerzy i miłośnicy sztuki, 

łączący swoją namiętność z pragnieniem niesienia pomocy osobom chorym 

na raka i ich bliskim. Są szacowne instytucje kultury, goszczące Aukcję 

w swoich progach i wspierające jej organizację. Są firmy Partnerskie, Patroni 

Honorowi i Medialni. Są także wolontariusze, niewidoczni, ale jakże oddani. 

Aukcja jest wspólnym dziełem nas wszystkich i w tym miejscu pragnę 

serdecznie pogratulować i wyrazić ogromną wdzięczność dla Wszystkich, 

którzy ją z nami współtworzą.

W trudnym czasie pandemii po raz kolejny wspiera nas Centrum Sztuki 

Współczesnej Zamek U – Jazdowski, za co jesteśmy niezmiernie 

wdzięczni. Ten czas pokazuje nam, jak ważną wartością jest zdrowie i jak 

cenne są relacje międzyludzkie. Pragniemy z Waszą pomocą dać wyraz 

naszemu zaangażowaniu w potrzeby osób szczególnie narażonych na 

zachorowanie, jakimi są chorzy onkologicznie. Dlatego zwracamy się do 

Państwa o wsparcie naszych działań w ramach Integralnego Programu 

Zdrowienia, na realizację którego zbieramy środki podczas Aukcji. Dzięki 
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20. Adrianna PLUCHA Wschód Światła 

21. Małgorzata RUSIECKA Kompozycja 

22. Jerzy PLUCHA W ogrodzie „królewskich” owoców 

23. Małgorzata DAWIDIUK Ikona cień 

24. Jacek DITTWALD Komórka życia 

25. Robert ESCALAR (Michalski) Immagine astratta  

26. Edyta DZIERŻ Ekspresja światła i koloru 

27. Anna LEWIŃSKA W objęciach 

28. Artur PRZEBINDOWSKI Dyptyk z Serii Znaki/Drzewa 

29. Urszula TEPEREK Kobieca geometria 

30. Iza KOSTIUKOW Nad tobą niebo 

31. Karolina JAKUBOWSKA Fragmenty 

32. Anne PLAISANCE Je ne sais quoi fumer 

33. Jacek JARCZEWSKI Kompozycja haptyczna 

34. Adam Piotr RUTKOWSKI Z cyklu Kosmiczne płótna  – P35 

35. Krzysztof JEGLIŃSKI Wrzosowisko 

36. Zbygniew ROLA (Pablo Van O’brook) Pelikany 

37. Zbygniew ROLA (Pablo Van O’brook) Bez tytułu 

38. Gosia GUZY Jesienny plate 

1. Jacek LIPOWCZAN  Portret Patriotyczny (Matka Polka od Pincet) 

2. Grzegorz PAWLAK  Kropelka (Memory) 

3. Łukasz Piotr TOWPIK Fallen Angel  

4. Adam SWOBODA Świat równoległy oracza Zenona N. 2019, 

5. Sara ILIA II/18, 2018  

6. Grzegorz RADZIEWICZ Mobilna machina destylująca 

7. Grzegorz SKRZYPEK Droga do nieba, z cyklu Koniostwory 

8. Jerzy RUSZCZYŃSKI Czynności fizjologiczne  

9. Jerzy RUSZCZYŃSKI Powstaje życie 

10. Jerzy RUSZCZYŃSKI Psychozależności wzrokowe 

11.  Jerzy RUSZCZYŃSKI Rzeczywistość pozazmysłowa 

12. Jerzy RUSZCZYŃSKI Zobaczysz jak mnie zabraknie 

13. Karol BĄK Fury

14. Dariusz ŚLUSARSKY Skala szczęścia 

15. Grażyna KILANOWICZ Aleje I 

16. Bogdan KORCZOWSKI Relativité (gravitation) 

17.  Jan DOBKOWSKI Bez tytułu 

18. Michał JANCIK Alpha cygni Skład osobny 1 

19. Karolina JAKLEWICZ Skład osobny 1 

LISTA DZIEŁ
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58. Lucie LUDWICZAK Kompozycja

59. Lucie LUDWICZAK Kompozycja

60. Jerzy DMITRUK Z cyklu: Pejzaż starocerkiewny 

61. Jerzy DMITRUK Zagubione słońce

62. Jerzy DMITRUK Zestaw trzech grafik na papierze

63. Jerzy DMITRUK Obrotność Ziemii

64. Stanislaw Ryszard KORTYKA Powracający rytm

65. Iwona TEODORCZUK-MOŻDŻYŃSKA Początek

66. Aleksandra SZEWCZUK z cyklu: Krótkie Historie

67. Joanna GLEICH  Bez tytułu

68. Joanna GLEICH  Bez tytułu

69. Artur ZIENKO Droga w dół

70. Tomasz KOŁODZIEJCZYK Wyjście z portu II

71. Łukasz HUCULAK Martwa Natura

72. Jolanta JOHNSSON Falen trees (Martwe Drzewo)

73. Aleksandra KALISZ Bastet study

74. Małgorzata JENTE-DMITRUK Kamienie szczęścia

75. Piotr KAMIENIARZ Oddalam Ci moje serce a ty... II

76. Tomek KAWIAK JEANS déchirés et mots jetter

39. Gosia GUZY Meduza 

40. Wojtek KOWALCZYK Wodażyrafy 

41. Anna LUTERACKI Mocne fundamenty  –  drabiny szczęścia  

42. Magdalena DOBRUCKA Rubens 

43. Jarosław LUTERACKI W ciepłym gniazdku 

44. Ryszard RONOWSKI Totem 

45. Dariusz MILIŃSKI Oczyszczam z grzechów moje miasto 

46. Leszek SOKÓŁ Alonik 

47.  Róża BARTNICKA Noc 

48. Filip WARZECHA Deco 

49. Izabela GAŁĄZKA Najada 

50. Wiesława LIPSKA Portret 

51. Janusz GAJOWIECKI Pensive I 

52. Mikołaj MALESZA Skrzypek polny 

53. Iwona DOMBEK-RYBCZYŃSKA Ubi Scent 

54. Lucie LUDWICZAK Kompozycja 

55. Lucie LUDWICZAK Kompozycja

56. Lucie LUDWICZAK Kompozycja

57. Lucie LUDWICZAK Kompozycja
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96. Jacek MAŚLANKIEWICZ Baltica (Bałtyk)

97. Iwan KULIK Ilustracja do Mistrz i Małgorzata

98. Agnieszka SŁOŃSKA-WIĘCEK Kraków.  Kościół Mariacki

99. Zofia DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA Martwa Natura. Bukiet kwiatów

100. Jolanta CABAN kolorowe hortensje w dzbanuszku

101. Tomasz TOBOLEWSKI Briftreger

102. Monika ROSSA Czas na herbatę

103. Patrycja DOŁOWY Bielsko Biała

104. Gocha STANKIEWICZ After JB Greuze

105. Aleksandra OSA SIUDEK Maria

106. Michał SMÓŁKA Impresja madagaskarska

107. Mira SKOCZEK-WOJNICKA Secesyjna kryza

108. Anna Maria RUSINEK Kotone

109. Michał WARECKI Portret

110. Agnieszka PAKUŁA Pink 15

111. Katarzyna ŚRODOWSKA Na drodze ku wygranej

112. Krystyna RÓŻ-PASEK Sen o sławie

113. Beata SZUSTKIEWICZ Sztalion

77. Paweł KRÓL Bez tytułu

78. Magdalena KARWOWSKA Bez tytułu

79. Paweł DĄBROWSKI Love stories 4

80. Iwona KOBRYN Bez tytułu

81. Jan Kanty PAWLUŚKIEWICZ Comi Coma

82. Izabela SAK Mondrian i kameleon

83. Zbygniew KOPANIA W stronę słońca

84. Bozena KUZIO-BILSKA Pejzaż w kwadracie  –  Lato

85. Bozena KUZIO-BILSKA Pejzaż w kwadracie  –  zima

86. Anna KŁOS Moderne

87. Anna MASIUL-GOZDECKA Your safness in mine

88. Antoni KOWALSKI Medytacja lotos I/III

89. Romuald MULK MUSIOLIK Dym na chodniku

90. Magdalena LASKOWSKA Obrazek Zimowy

91. Franciszek MAŚLUSZCZAK Błękitny las

92. Marek RUŻYK From Above

93. Joanna MIESZKO Chojna Edwarda,

94. Krzysztof LUDWIN Włoskie lato

95. Bernadetta SUDNIKOWICZ Razem
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Jacek Lipowczan urodził się w Istebnej 
na Śląsku Cieszyńskim. Od małego, 
korzystając  z nauk rysowania swojego 
ojca architekta. Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie w 1976 
roku, uzyskując dyplom na Wydziale 
Grafiki u prof. Wejmana. J.L. został 
członkiem międzynarodowego 
stowarzyszenia, którego patronem 
honorowym jest znany surrealista 
austriacki prof. Fuchs — Society of 
Art of Imagination w Londynie. Jest 
również członkiem Bundesverband 
Bildender Künstler Köln e.V oraz Syrlin 
International e.V Stuttgart. 
Jego prace były prezentowane na 
wystawach we Francji, Wielkiej 
Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, 
Austrii, Polsce, USA, Danii.
Po studiach pracował jako asystent 
scenografa w zespole Kazimierza 
Kutza. Tam zetknął się z bajkowymi 
pracami i projektami Andrzeja 
Majewskiego, które wywarły duży 
wpływ na kształtowanie jego bajkowej 
wyobraźni malarskiej. Styl malarski 
J.L. można określić jako realizm – 
surrealistyczno –  fantastyczny.            

1 |

Estymacja: 6 000  –  8 000 PLN

Portret Patriotyczny
(Matka Polka od Pincet) n°140, 2018

Olej na płycie, 85 x 70 cm

Ur. 1951 

Lipowczan
Jacek
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Polski aktor dubbingowy, urodzony 
w 1961, znany z Madagaskar, Alicja 
w Krainie Czarów, Charlie i fabryka 
czekolady. Absolwent Liceum im. Jana 
Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, 
gdzie stworzył kabaret uczniowski 
Pingwinek.
W 1983 roku podjął studia na Wydziale 
Aktorskim PWST we Wrocławiu. 
W 1987 roku, po ich ukończeniu podjął 
pracę w Teatrze Dramatycznym im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu. W 1992 
roku przeniósł się do Łodzi, gdzie 
związał się z Teatrem Powszechnym.
Oprócz aktorstwa i reżyserii teatralnej 
i twórczością telewizyjną Grzegorz 
spełnia sie malarstwem.
W roku 2015 odznaczony przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
W roku 2021 odznaczony przez 
Académie des Arts – Sciences – 
Lettres, pod patronatem Francuskiego 
Prezydenta i Francuskiego 
Ministerstwa Kultury.
Od 2018 roku gra rolę aspiranta 
Nowackiego w serialu Leśniczówka.  

2 |

Ur. 1961 

Pawlak
Grzegorz

Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

Memory
2021

Olej na płótnie, 30 x 40 cm
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wszystkim malarstwo włoskie 
od XV wieku do współczesności. 
Materiały oraz technikę, które 
stosuje, opiera na zasadach typowych 
dla początku XX wieku. Blejtramy, 
płótna oraz grunty przygotowuje sam 
artysta, według receptur dawnych 
mistrzów. Interesuje go człowiek, 
głównie kobieta  –  enigmatyczna, 
zmysłowa, mająca również siłę i moce 
nadprzyrodzone. Jest absolwentem 
Instytutu Sztuk Plastycznych 
Uniwersytetu Zielona Góra.

Piotr Towpik interesuje się 
malarstwem od dzieciństwa. 
We wczesnych latach starał się 
naśladować dzieła wybitnych malarzy, 
które przeglądał w katalogach 
i książkach tematycznych. Myśląc 
o sztuce poważniej, w latach 
późniejszych szukał własnej 
przestrzeni i sposobu materializacji 
pomysłów, które inspirowane są 
przede wszystkim kolorem (ulubiony 
to kadm czerwony) oraz muzyką. 
Nie jest ona spójna z powstałym 
obrazem, jednak towarzyszące 
mu w trakcie pracy utwory mają 
wielki wpływ na proces tworzenia 
i finalny wygląd dzieła (często obrazy 
są nazywane tytułami utworów). 
Inspirujące dla niego jest przede 

3 |

Ur. 1984

Towpik
Łukasz

Estymacja: 3 000  –  4 500 PLN 

Fallen Angel
2020

Olej na płótnie, 30 x 45 cm
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Urodziłem się w 1956 roku 
w Węgorzewie. W 1982 roku 
ukończyłem Wyższą Szkołę 
Morską w Gdyni.

W 1988 roku otrzymałem 
uprawnienia do wykonywania 
zawodu artysty plastyka 
w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki a w dwa lata później 
— członkostwo Związku 
Artystów Polska Sztuka 
Użytkowa.

Od 1987 roku miałem szereg 
wystaw indywidualnych 
w kraju oraz brałem udział 
w wystawach zbiorowych 
w kraju i zagranicą. Moje 
prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Morskiego 
w Gdańsku oraz kolekcjach 
prywatnych w Polsce 
i zagranicą.

4 |

Ur. 1956

Swoboda
Adam

Świat równoległy oracza 
Zenona N., 2019

Olej na płótnie, 70 x 70 cm

Estymacja: 3 000  –  4 500 PLN
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Absolwentka Wydziału Grafiki na 
Wrszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, 
grafiką projektową i warsztatową. 
Głównym bohaterem jej twórczości 
jest człowiek. Postacie przedstawione 
na obrazach odzwierciedlają różne 
stany emocjonalne, które artystka 
kreuje poprzez kolor, jak i poprzez 
formę. Celem artystki jest pokazanie 
człowieka w relacji z samym sobą, 
jak i zmagającego się z otaczającą go 
rzeczywistością.

5 |

Ur. 1995 

Ilia
Sara

II/18
2018

Grafit na płótnie, 90 x 100 cm

Estymacja: 5 000  –  6 000 PLN 
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Studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu pod kierunkiem: Haliny 
Pawlikowskiej  –  grafika, Pawła 
Jarodzkiego  –  malarstwo i Eugeniusza 
Get-Stankiewicza  –  rysunek, dyplom 
w 2002. Uprawia malarstwo, grafikę, 
fotografikę i od niedawna malarstwo 
cyfrowe.

6 |

Ur. 1976 

Radziewicz
Grzegorz

Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

Mobilna machina destylująca
2021

Olej na płótnie, 60 x 80 cm
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Grzegorz Skrzypek urodził się 
w Sosnowcu. Jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał 
z malarstwa sztalugowego w pracowni 
profesora Włodzimierza Kunza, aneks 
z rysunku w pracowni profesora 
Sławomira Karpowicza. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
i dąbrowskiej grupy artystycznej 
„Gołonóg”. To także nauczyciel 
rysunku i malarstwa w Zespole Szkół 
Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

Tworzy cykle pastelowych i olejnych 
martwych natur i pejzaży, malarskie 
i rysunkowe przedstawienia 
„Koniostworów”, oraz cykle 
portretów i karykatur. Szalony świat 
„Koniostworów” to wyskakujące 
z wyobraźni artysty kompozycje, na 
których czasem samotnie, czasem 
w stadach przedstawione są pełne 
dźwięku, ruchu i formy istoty zamknięte 
w swych intymnych światach. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą.

7 |

Ur. 1970 

Skrzypek
Grzegorz

Estymacja: 8 000  –  9 000 PLN 

Droga do nieba
Z cyklu: Koniostwory, 2008

Olej na płótnie, 100 x 90 cm
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Jerzy Ruszczyński urodził się w 1953 
roku w Olsztynie.  Maluje piórkiem, 
tuszem, akwarelą, olejem, pastelami 
i technikami mieszanymi. Wystawia 
w Polsce od 1977 roku.  Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików (nr legitymacji 69/2001) 
w Warszawie. Członek Europejskiej 
Akademii Sztuki we Francji — AEA 
(ID nr 16061). Był współzałożycielem 
grupy twórczej „OKO” działającej przy 
Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. 
Był członkiem Amatorskiego Klubu 
Artystów „Sąsiedzi” w Olsztynie. 
Brał udział w ponad 50 wystawach 
zbiorowych. Autor ponad 30 wystaw 
indywidualnych. 

8 |

Ur. 1970 

Ruszczyński
Jerzy

Estymacja: 5 500  –  7 000 PLN 

Czynności fizjologiczne 
2009

Technika mieszana na kartonie, 50 x 70 cm
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Do 2004 roku wystawiał w Polsce, 
głównie na Warmii i Mazurach, 
gdzie obecnie mieszka. W 2005 roku 
rozpoczął współpracę z francuskim 
kolekcjonerem – Fryderyka Lux. Od 
tego czasu wystawia głównie we 
Francji – w Lyonie, Bezu, Liverdun 
i Saint Sever. Brał również udział 
w wystawach w Luksemburgu 
(wystawa indywidualna) i USA 
(wielokrotne wystawy zbiorowe). 

9 |

Ur. 1970 

Ruszczyński
Jerzy

Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN 

Powstaje życie
2012

Technika mieszana na papierze kredowym, 31 x 47 cm
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Jerzy Ruszczyński posługuje 
sięwłasnym, niepowtarzalnym kodem 
artystycznym. Bogactwo postaci 
graficznych i złożoność formy układa 
się w magiczną opowieść, pełną 
niespodzianek i niejednoznaczności. 
Konsekwencja i świadomość, z jaką 
artysta posługuje się tą układanką 
symboli oraz bogactwo formy, 
świadczą o dojrzałości wyrazu. 
Powstałe w ten sposób obrazy zrywają 
z pięknem wykonań konwencji 
akademickiej na rzecz piękna formy 
czy zewnętrznego wyrazu dzieła. 
Tworzone obrazy zaskakują widza, 
emanują groteskowym humorem 
i tajemniczością, co z pewnością 
zmusza do refleksji. 
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Ur. 1970 

Ruszczyński
Jerzy

Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN

Psychozależności wzrokowe
2012

Technika mieszana na kartonie, 31 x 47 cm
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Jerzy Ruszczyński jest twórcą 
własnego, bardzo osobistego stylu.  
Jest artystą o skomplikowanym umyśle 
i sercu pełnym egzystencjalnego 
bólu. Inspiracja, która zrodziła jego 
dzieła, wynika z potrzeby odkrycia 
relacji między dwoma światami: 
wewnętrznym i zewnętrznym. 
Jest to przedstawienie za pomocą 
znajomych symboli komunikacji 
interpersonalnej, aby móc pokazać 
reakcje psychologiczne zachodzące 
w ludzkim umyśle.
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Ur. 1970 

Ruszczyński
Jerzy

Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN 

Rzeczywistość pozazmysłowa
2016

Technika mieszana na kartonie, 35 x 50 cm
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Obrazy Jerzego Ruszczyńskiego 
były wielokrotnie prezentowane we 
francuskiej prasie artystycznej. W 2011 
roku udzielił obszernego wywiadu dla 
francuskiego magazynu artystycznego 
– Artension NR 107 2011 z udziałem 
tłumacza przysięgłego. Wielokrotnie 
udzielał wywiadów jednej z najbardziej 
znanych francuskich krytyków sztuki, 
Jeanine Rivais.
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Ur. 1970 

Ruszczyński
Jerzy

Estymacja: 5 500  –  7 000 PLN

Zobaczysz jak mnie zabraknie
z cyklu: Psychoanaliza, 2010

Technika mieszana na kartonie, 50 x 70 cm
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Karol Bąk urodził się w 1961 roku 
w Kole (Wielkopolska). W 1984 
rozpoczął edukację na Wydziale 
Grafiki w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
poznańska Akademii Sztuk Pięknych).  
Studia ukończył w 1989 roku dwoma 
dyplomami z wyróżnieniem z grafiki 
(u prof. Tadeusza Jackowskiego) 
oraz rysunku (u prof. Jarosława 
Kozłowskiego). Za dyplomową pracę 
z grafiki dostał nagrodę „Dyplom 89” 
w Toruniu. Rok później zajął pierwsze 
miejsce w konkursie na najlepszą 
grafikę i rysunek roku o medal im. Jana 
Wronieckiego. Bierze udział w polskich 
aukcjach sztuki.
 Jego dzieła stały się również inspiracją 
dla studentów Wyższej Szkoły 
Artystycznej w Warszawie, którzy na 
podstawie strojów stworzonych na 
obrazach, zaprojektowali własne kreacje. 

Brał udział w międzynarodowych 
plenerach w kraju i za granicą m.in. 
w Segovii w Hiszpanii.
Po studiach Karol Bąk zajmował się 
głównie rysunkiem i miedziorytnictwem, 
a dalej również projektowaniem 
komercyjnym. W latach 
dziewięćdziesiątych dużo podróżował, 
aby poznać najważniejsze obiekty sztuki 
zachodnioeuropejskiej. W czasie podróży 
często zarabiał tworząc portrety. 
W drugiej połowie lat 90. zainteresował 
się malarstwem olejnym, od 2000 roku 
zajmuje się nim zawodowo. Do dziś ta 
technika jest mu najbliższa  –  przez 
kilkanaście lat namalował kilkaset 
obrazów olejnych na płótnie, które 
są największym, choć nie jedynym 
fragmentem jego dorobku. Oprócz 
obrazów Karol Bąk stworzył wiele 
grafik, rysunków tuszem i pastelami. jak 
również malunki naścienne.
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Estymacja: 750  –  1 500 PLN

Fury
1989

Akwaforta, 23/100, 12 x 12 cm w świetle passe – partout

Ur. 1961 

Bąk
Karol
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Dariusz Ślusarsky urodził się 
(1979) i pracuje w Częstochowie. 
Ukończył  Akademie Jana Długosza. 
Artysta od ponad 20  znany jest jako 
przedstawiciel nurtu surrealizmu  –  
realizm magiczny. Zabiera nas w swój 
magiczny świat. Poświęcił mu całe 
swoje dotychczasowe życie, droga 
jaką obrał jest nieco kręta i zawiła, 
ale krocząc nią doskonalił swój 
warsztat i techniki malarskiej, ucząc 
się od najznakomitszych mistrzów 
w tej dyscyplinie. Malarz zdobył już 
pozycję na wysokiej lokacie rynku 
sztuki, w dużej mierze dzięki stronie 
warsztatowej jak i dużej wyobrazni. 
Kroczy własną drogą, nie poddaje się 
wpływom. Obrazy artysty to historie, 
które zabierają nas w surrealistyczny 
świat malarza. Swoje pracę 
przedstawił już na wielu znakomitych 
wystawach i targach sztuki min. 
w Londynie, Berlinie, Kopenhadze, 
Warszawie, Krakowie a najczęściej 

w rodzimej Częstochowie gdzie artysta 
mieszka i pracuje. Obrazy Darka 
znaleść można w najznakomitszych 
galeriach w całej Polsce oraz 
u prywatnych kolekcjonerów zarówno
w kraju jak i za granicą.
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Estymacja: 750  –  1 500 PLN

Skala szczęścia
2016

Akwaforta na papierze, 38 x 23 cm w świetle passe – partout

Ur. 1979 

Ślusarski
Dariusz
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kompozycji w jaskrawych gamach 
kolorystycznych. Między cyklami 
obrazów abstrakcyjnych pojawiają 
się w jej malarstwie pejzaże, a także 
obrazy kwiatowe. Ostatnio maluje 
obrazy symboliczne.
Miała 11 wystaw indywidualnych, 
bierze udział w wystawach 
zbiorowych, należy do ZPAP.

15 |

Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Aleje I
Z cyklu: Miasta, 2021

Akryl na płótnie, 90 x 60 cm

Absolwentka Wydziału Konserwacji 
Malarstwa Sztalugowego, Ściennego 
i Rzeźby Polichromowanej Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W 1980 roku otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni 
profesora Juliusza Bursze. Po studiach 
kopiowała obrazy starych mistrzów, 
malowała portrety, miała okres 
fascynacji malarstwem fantastycznym 
i ezoterycznym. Ilustrowała 
dla wydawnictw książkowych 
i prasowych. W połowie lat 90. 
zaczęła malować obrazy abstrakcyjne 
i pisać wiersze. Jest malarką 
poszukującą i eksperymentującą. 
Posługuje się różnymi technikami 
malarskimi, a także stosuje własne 
techniki strukturalne.
Twórczość jej przechodzi co parę 
lat metamorfozy. Od malarstwa 
przedstawiającego — do abstrakcji, od 
obrazów strukturalnych o szlachetnej, 
spatynowanej kolorystyce — do 

Ur. 1955 r.

Kilanowicz
Grażyna
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W 1978, Bogdan Korczowski ukończył 
krakowską Akademię Sztuk Pięknych 
w pracowni profesora Włodzimierza 
Kunza. Zajmuje się sztuką performance 
i malarstwem olejnym. Mieszka 
i pracuje we Francji. Debiutował 
na festiwalu „Nowa Ruda” w 1974 
roku – performance „Biały Rower”. 
W latach 80. osiedlił się w Paryżu, 
w którym mieszka do dzisiaj. Tam 
otrzymał dyplom Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Za 
swoją działalność artystyczną został 
wyróżniony w 1986 roku nagrodą Rady 
Regionu Ile – de – France.
W 1988 otrzymał stypendium Fundacji 
Pollock – Krasner w Nowym Jorku, 
do którego wielokrotnie powracał. 
W Paryżu związany jest z Galerią 
Nicole Ferry, która regularnie 
prezentuje malarstwo Korczowskiego, 
a Instytut Polski w Paryżu dotychczas 
zorganizował trzy wystawy 
indywidualne artysty. Na swoim koncie 
Korczowski ma około sześćdziesięciu 
wystaw indywidualnych. Poczynajac 
od wczesnego cyklu obrazów „Listy”, 
powstajacego juz od 1980, artysta 
umieszczałl na swych plótnach 

wyolbrzymione symbole i ideogramy. 
Ta seria prac zatytułowana 
„Ecriture” jest rodzajem wymiany, 
czy „korespondencji” intelektualnej 
traktujacej „pisanie” jako obraz, temat 
nad którym artysta „obsesyjnie” 
pracuje juz od dawna. W jego pracach 
bardzo często występują drobne znaki 
ukladające się, jak pismo, w równoległe 
rzędy, nałożone na właściwą 
kompozycje niczym przesłona.
W czerwcu1989 roku odbyła się 
monograficzna wystawa „Korczowski/
Malarstwo” w Narodowej Galerii 
Zachęta w Warszawie. Ta wystawa 
byla świadectwem, że mimo swojego 
debiutu jako performer oraz ogólnej 
tendencji sztuki współczesnej do 
eksperymentowania z nowymi 
technikami, Bogdan Korczowski 
pozostaje od początku wierny 
najbardziej tradycyjnej materii 
malarskiej — malarstwu olejnemu. 
W 1998 roku Instytut Polski w Paryżu 
zorganizował retrospektywną 
wystawę artysty.
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Ur. 1954 

Korczowski
Bogdan

Relativité (gravitation)
2020

Olej na płótnie, 75 x 60 cm

Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN
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Ukończył Liceum Plastyczne 
w Warszawie i w roku 1962 rozpoczął 
studia na Wydziale Malarstwa 
warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Uczeń prof. Juliusza 
Studnickiego i prof. Jana Cybisa, 
w którego pracowni przygotował 
dyplom (w roku 1968).
Laureat nagrody Ministra Kultury 
i Sztuki za upowszechnianie twórczości 
plastycznej (1970), stypendysta 
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym 
Jorku (1972). W roku 1970 otrzymał 
złoty medal i nagrodę na sympozjum 
Złotego Grona w Zielonej Górze, 
a w roku 1978 nagrodę krytyki 
artystycznej im. Cypriana Norwida za 
najlepsza wystawę roku. W roku 1994 
został uhonorowany nagrodą im. Jana 
Cybisa za całokształt twórczości. Prace 
Dobkowskiego znajdują się w zbiorach 
m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
Muzeum Narodowego w Poznaniu,  
R. Guggenheim Museum w Nowym 
Jorku oraz kolekcjach prywatnych 
w Polsce, Szwecji, Danii, USA, 
Szwajcarii, Francji.
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Ur. 1942 

Dobkowski
Jan

Estymacja: 5 500  –  6 500 PLN

Bez tytułu
1993

Pastel na papierze barwionym w masie, 50 x 70 cm
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Michał Jancik urodził się w roku 
1974 w Krakowie, maluje od 25 lat. 
Przenosi na płótno emocje wynikające 
z obserwacji otaczającego go świata 
preferując sceny nieprzedstawiające 
z pogranicza op – artu. Inspiruje się 
pracami m.in. Marka Grotjahn’a, 
Jana Ziemskiego, Wojciecha 
Fangora. Chwilowe zapatrzenie 
w obraz Jancika nie powoduje 
napięcia wizualnego, uspokaja myśli 
pobudzając jednocześnie do refleksji. 
Swoje prace wystawia i sprzedaje 
w galeriach polskich domów 
aukcyjnych. Koneser win.
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Ur. 1974 

Jancik
Michał

Estymacja: 6 000  –  7 000 PLN

Alpha cygni
2021

Akryl na płótnie, 70 x 70 cm
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Artystka uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem u prof. Stanisława 
Kortyki na Wydziale Malarstwa 
wrocławskiej ASP w 2007 roku. 
Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2006/07). 
W 2012 obroniła tytuł doktora 
sztuk pięknych za cykl malarski 
„Idea a forma geometryzująca 
w malarstwie”. Finalistka konkursu 
Strabag Artaward International (2012 
i 2013). Prace Karoliny Jaklewicz były 
prezentowane na wielu wystawach 
zbiorowych w Polsce (m.in. Galeria 
Miejska we Wrocławiu w 2014, Galeria 
XX1 w Warszawie w 2013) i za granicą 
(m.in. Preview Berlin Art Fair 2013, 
NordArt 2009), oraz na dziewięciu 
wystawach indywidualnych; jej obrazy 
znajdują się w kolekcjach prywatnych 
(polskich i zagranicznych) oraz 
państwowych. Od kilku lat Jaklewicz 
uczestniczy w międzynarodowych 
plenerach artystów z kręgu abstrakcji 
geometrycznej, organizowanych przez 
dr Bożenę Kowalską.
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Ur. 1979 

Jaklewicz
Karolina

Estymacja: 7 500  –  12 000 PLN

Skład osobny 1
2016

Olej na płótnie, 100 x 100 cm
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Urodzona w Lubaczowie. Swoją przygodę 
ze sztuką rozpoczęła w dzieciństwie, 
córka artysty i konserwatora dzieł sztuki 
Jerzego Pluchy.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Łodzi na Wydziale „Tkanina 
i Ubiór” o specjalizacji Projektowanie 
Odzieży oraz II specjalizacji 
Projektowanie Obuwia. Szlifowała 
warsztat tworząc: kopie mistrzów 
światowego malarstwa, obrazy sakralne, 
akty, portrety, kwiaty, rzeźby.
W 2014 r. wzięła udział w IV 
Międzynarodowym Biennale Obrazu 
Quadro Art. w Łodzi. Tego samego 
roku stworzyła Złotą Korę, jako 
nagrodę Grand Prix dla Fotografa 
Roku Okręgu Mazowieckiego ZPFP.
Adriana Plucha rozwinęła technikę 
nakładania złota płatkowego (23,75 
ct.) srebra i złota mineralnego oraz 
poznała tajniki starożytnej tempery 
naturalnej. Od 2015 roku rozpoczęłą 
cykl prac, obrazów i rzeźb z kolekcji 
pt. „Ogrody Świata”. Początkowa część 
kolekcji inspirowana jest Azją oraz 
drzeworytami i malarstwem japońskim.
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Ur. 1987 

Plucha
Adrianna

Estymacja: 19 000  –  24 000 PLN

Wschód światła
2021

Technika własna, złoto w płatkach 23.75 ct. na płótnie, 80 x 80 cm 
98 x 98 cm w ramie 



28

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej. 
Artystka, projektantka oraz pedagog. 
Na co dzień zajmuje się malarstwem 
oraz wzornictwem przemysłowym. 
Tworzy minimalistyczne i wyraziste 
obrazy o głęboko symbolicznym 
znaczeniu. Na jej płótnach pojawiają 
się kobiece sylwetki często 
opowiadające historie zaczerpnięte 
z kultury i literatury. Jej prace 
były prezentowane na wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. W lipcu 
2019 roku został wyróżniona nagrodą 
Jury w konkursie ArtINPOST za 
projekt Paczkomatu.
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Ur. 1988 

Rusiecka
Małgorzata

Estymacja: 500  –  1 500 PLN

Kompozycja
2020

Akryl na płótnie, 30 x 30 cm



29

Jerzy Plucha urodzony w 1951 roku 
w Lubaczowie. Absolwent Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 
dyplom w 1980 roku, w zakresie 
konserwacji malarstwa i rzeźby 
polichromowanej. Bezpośrednio po 
studiach, obok pracy konserwatorskiej 
zajmował się twórczością artystyczną 
i uprawiał malarstwo sztalugowe 
w konwencji realistycznej, m. in.: 
martwe natury, kopie obrazów, 
pejzaże, portrety, sceny mitologiczne 
i alegoryczne. Swoje obrazy 
prezentował okazjonalnie czując, że to 
jeszcze nie to, że zbytnio przypominają 
malarstwo tzw. starych mistrzów.
Obok pracy konserwatorskiej 
zajmuje się twórczością artystyczną. 
Uprawia malarstwo ścienne, 
sztalugowe oraz pastel. Bezpośrednio 
po studiach wykonywał głównie 
kopie dzieł dawnych mistrzów. 
Na przełomie lat 90. zajmował się 
własną twórczością artystyczną.
Malował obrazy w konwencji 
realistycznej oraz abstrakcje. W latach 
90. zarzucił całkowicie sztukę 
nieprzedstawiającą, by poświęcić się 

malarstwu realistycznemu. Malował 
martwe natury, pejzaże, sceny 
mitologiczne i alegorie. W swojej 
twórczości kieruję się zasadą, że 
„dzieło sztuki” powinno zawierać jak 
najwięcej cech autorskich.
Wystawy indywidualne: BWA Przemyśl 
(abstrakcje), Budapeszt „Dom Polski” 
2009, Jarosław – galeria u Attavantich 
2010, Zamek w Krasiczynie (Baszta 
Królewska 2011). Galeria Sztuki 
Współczesnej w Przemyślu 2014 („Świat 
Złotej Rybki”). 2014  –  Muzeum Kresów
w Lubaczowie  –  „Życie – po drugiej 
stronie lustra”, BWA Galeria Zamojska 
(Życie w Arkadii) 2015, Miejski Dom 
Kultury w Lubaczowie („Arkadia – Inny 
Świat”, Muzeum w Jarosławiu „Kobieta
w malarstwie Jerzego Pluchy” 2016, 
BWA Rzeszów „Malarstwo” 2016), 
Muzeum Iwaszkiewiczów w Podkowie 
Leśnej 2016, Centrum Kulturalne 
w Przemyślu 2016.
Wiele prac z lat poprzednich 
i ostatnich znajdują się w kolekcjach 
państwowych, kościołach oraz zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą...
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Estymacja: 12 000  –  18 000 PLN

W ogrodzie „królewskich” 
owoców
2021 Olej na płótnie, 100 x 75 cm

Ur. 1951 

Plucha
Jerzy
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Małgorzata Dawidiuk urodziła się 
w 1967 roku w Wisznicach (Podlasie). 
Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nałęczowie, a w latach 
1988 – 1994 studiowała na Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu na 
Wydziale Malarstwa i Konserwacji, 
specjalizacja w ikonach.
Artystka prowadzi pracownię 
konserwatorsko – artystyczną IKOS. 
Jest twórczynią wielu dzieł sakralnych  
–  ikon, ikonostasów, polichromii, 
m.in. w: Koszalinie, Krynicy, Niagou/
Słowacja, Zamienicach k/Legnicy. Brała 
udział w autorskiej współrealizacji 
malowideł ściennych w Kaplicy 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie Łagiewnikach.
Dzieła tej artystki znajdują się 
w kolekcjach prywatnych i muzealnych 
na całym świecie.
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Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Ikona cień
2019

technika własna  –  mieszana na płótnie, 90 x 60 cm

Ur. 1967

Dawidiuk
Małgorzata
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Absolwent Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (1998 – 1993), 
Wydział Sztuk Pięknych. Dyplom 
z malarstwa z wyróżnieniem uzyskał 
w 1993 r. w Pracowni malarstwa prof. 
Janusza Kaczmarskiego. 
Prace artysty są energiczne, prezentują 
mocne opozycje chromatyczne, 
wibrujące energią. 
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Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Komórka życia
2021

Akryl na płótnie, 70 x 50 cm

Ur. 1959 

Dittwald
Jacek 
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25 |

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Immagine Astratta
2020

Akryl na płótnie, 120 x 100 cm

Artysta wywodzi się ze malarstwa 
nowojorskiego. Technika drippingu ma 
wpływ na jego twórczość i wzbudza 
poszukiwania struktury malarskiej 
przez kontrolowany przypadek. Jego 
twórczość można znaleźć w wielu 
prywatnych kolekcjach w Europie. 

Ur. 1969 

Escalar 
(Michalski)

Robert
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Edyta Dzierż urodziła się w 1977 
roku. Ukończyła studia na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W 2004 r. uzyskała 
dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Mariana Czapli (aneks 
z malarstwa ściennego/technik 
ściennych w pracowni prof. Edwarda 
Tarkowskiego). W latach 2000 – 2002 
wykonała specjalizację z rzeźby 
w pracowni prof. Gustawa Zemły.
Artystka figuruje w Rankingu 
Rzeczpospolitej „Kompas Młodej 
Sztuki ” w latach 2008, 2010, 2012. 
Od 2010 r. jest w zarządzie Okręgu 
Warszawskiego Związku Polskich 
Artystów Plastyków (OW ZPAP). 
Współtworzy interdyscyplinarne 
grupy twórcze: Symfonia, Art Visual 
Dance oraz międzynarodowy ruch 
artystyczny Artinterference. To także 
założycielka i kurator/koordynator 
działań: grupy Młodzi Sztuką 
i międzynarodowego projektu Eviva 

l’Arte. To także organizatorka działań 
interdyscyplinarnego projektu Power 
of Art. Współpracuje z muzykami, 
m.in.: prof. dr hab. Elżbieta Gajewska, 
Iwona Jędruch, Katarzyna Oczkowska, 
Tadeusz Sudnik.
Tworzy autorskie projekty artystyczne 
– solo. Inicjuje i organizuje 
ogólnopolskie i międzynarodowe 
projekty/wystawy promujące sztukę 
współczesną. Współtworzy Pracownię 
23 na warszawskiej Pradze i inicjatywę 
Stan Rzeczywisty *nocne spotkania 
z twórcami. Zajmuje się malarstwem, 
live painting/performance: obraz – 
dźwięk – światło.
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Ur. 1977 

Dzierż
Edyta

Estymacja: 2 500  –  3 000 PLN 

Ekspresja światła i koloru
2021

Akryl na płótnie, 30 x 30 cm
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Ukończyła Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej, Konserwację 
Zabytków Architektury i Urbanistyki, 
Pedagogikę oraz malarstwo na 
krakowskiej ASP u prof. Bednarczyka. 
Z zawodu architekt i pedagog, 
a z zamiłowania artysta malarz. 
Nie obce są w jej twórczości prace 
wykonane w różnych technikach, 
poczynając od akwareli, pasteli po 
akryl i olej. Ulubionym sposobem 
malowania jest jej technika własna 
oparta na zastosowaniu tkaniny w cyklu 
tworzenia obrazu.
Swoje prace pokazywała na licznych 
wystawach indywidualnych – których ma 
w dorobku 84 i udział w 297 wystawach 
zbiorowych. Wiele jej obrazów jest 
w posiadaniu kolekcjonerów nieomal na 
całym świecie.
Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów 
Polskich, Stowarzyszenia Marynistów 
Polskich oraz aiap UNESCO. 
Inicjatorka powstania zespołu malarzy 
wystawiających prace jako Grupa X.
Prace Anny Lewińskiej trudno 

sklasyfikować. Różnorodność 
stosowanych przez nią technik jak 
i rozmaitość tematyki nie pozwala na 
zaszufladkowanie tej utalentowanej 
malarki. Jak sama twierdzi w jej 
twórczości wiele zależy od nastroju 
w jakim się aktualnie znajduje. Stąd też 
jej prace raz są pełne ekspresji, bijącej 
z nich radości czerpania z piękna tego 
świata, to znów pełne melancholijnej 
zadumy, katastroficzne i upiorne wizje 
śmierci czy nicości życia.
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Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

W objęciach
2014

Technika własna na płótnie, 70 x 50 cm

Ur. 1950 

Lewińska
Anna
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Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, dyplom w pracowni prof. 
Romana Banaszewskiego w 1993 roku. 
Jest laureatem Grand Prix w konkursie 
malarskim „Prysznic – narodziny 
przyjemności” w Bad Zwischenahn 
w Niemczech (1998), zdobywcą Grand 
Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na XXIII Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie (2010) oraz wyróżnienia 
na 40. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień (2011). Od 1995 regularnie 
prezentuje swoje prace na wystawach 
w Polsce i za granicą. Cechą 
charakterystyczną tego malarstwa 
jest przemyślana konstrukcja obrazu, 
wielopłaszczyznowość, przenikanie 
się i dopełnianie wielu perspektyw 
i planów. Wizualnie interesujące 
fragmenty przestrzeni miejskiej stają 
się dla artysty pretekstem do tworzenia 
autonomicznych układów znaków 
plastycznych, których działanie 
wzmacniane jest poprzez multiplikację 
i zabiegi kompozycyjne. Ważną 
funkcją tego malarstwa jest również 
wrażliwość na sensualne jakości dzieła, 
takie jak kolor i światło. Jest autorem 

dwudziestu wystaw indywidualnych, 
m.in. wielokrotnie w Galerii Kersten 
w Krakowie, w Galerii Tamka 
w Warszawie (2006), wystawy 
towarzyszącej XXII Festiwalowi 
Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie (2008) oraz cyklu 
„Megalopolis” pokazanego w Galerii 
Bielskiej BWA i w Regionalnym 
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
„Konduktorownia” w Częstochowie 
(2011). W latach 1998—2004 artysta 
uczestniczył w licznych plenerach 
malarskich w Polsce i w Europie, m.in. 
w Niemczech, Włoszech i Grecji. Brał 
udział w targach sztuki: The Bloxham 
Galleries podczas The Affordable Art 
Fair w Londynie (2004), Warszawie 
(2009) i HanseArt w Bremie (2011), 
a także w aukcjach polskiej sztuki 
współczesnej, m.in. w Konsulacie 
Generalnym w Nowym Jorku (2004, 
2006) i Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha.
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Ur. 1967 

Przebindowski
Artur

Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

Dyptyk
z serii „Znaki/Drzewa” No. 2 i No. 11, 2017

Akryl na płótnie, 25 x 25 cm
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Absolwentka Edukacji Artystycznej 
w zakresie sztuk plastycznych Instytutu 
Edukacji Artystycznej warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W 2012 
uzyskała dyplom magistra sztuki 
z malarstwa w pracowni prof. 
Marzanny Wróblewskiej. Uczestniczyła 
w warsztatach malarskich w pracowni 
Marii Kiesner. Również w 2012 roku 
uzyskała dyplom magistra Edukacji 
Artystycznej w zakresie sztuk 
plastycznych o specjalności arteterapia. 
Autorka programów terapii przez 
sztukę. Stypendystka programu 
Kreator Innowacyjności realizowanego 
w San Francisco. Prace artystki 
znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Polsce i zagranicą.
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Ur. 1985 

Teperek
Urszula

Estymacja: 4 000  –  5 500 PLN

Kobieca geometria
2020

Akryl na płótnie, 100 x 80 cm
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Urodzona w Giżycku. Studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie 
Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. 
Dyplom w pracowni prof. Jacka 
Jagielskiego uzyskała w 1993. Pracuje 
w Galerii Centrum Kultury i Sztuki 
– Wieża Ciśnień w Koninie gdzie 
prowadzi zajęcia w pracowni rysunku 
i malarstwa. W 2011 wyróżniona 
przez Prezydenta odznaką honorową 
„Za zasługi dla miasta Konina”. 
Uprawia malarstwo sztalugowe. Jest 
tez kuratorką plenerów malarskich. 
Od 2013 we współpracy z ABC 
Gallery w Poznaniu organizowała 
Międzynarodowe Plenery Artystyczne 
– Summer Jam.
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Ur. 1964 

Kostiukow
Iza

Estymacja: 1 000  –  1 500 PLN

Nad tobą niebo
2019

Technika mieszana na płótnie, 30 x 30 cm
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W latach 1990-95, Karolina Jakubowska 
studiowała na Wydziałach Malarstwa 
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, w pracowniach 
profesorów Juliusza Joniaka, Janusza 
Orbitowskiego i Andrzeja Pietscha. 
Dyplom z malarstwa i grafiki uzyskała 
w 1995 roku. W 1999 roku ukończyła 
podyplomowe Studium Konserwacji 
Zabytków Architektury i Urbanistyki na 
Politechnice Krakowskiej. Od 1998 roku 
prowadzi Galerię „Krypta u Pijarów” 
w Krakowie. Należy do Association 
IAC w Nicei. Stypendystka Istituto di 
Cultura w Rzymie (2000). Laureatka 
m.in.Grand Prix International Festiwal 
d’Avignon (2004).
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Jakubowska
Karolina

Estymacja: 750  –  1 500 PLN

Fragmenty
2005  –  2007

Technika mieszana na kartonie, 50 x 70 cm
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Francuska artystka wizualna 
mieszkająca w USA niedaleko Bostonu.
Koncentruje się na upodmiotowieniu 
kobiet i sprawiedliwości społecznej.
Plaisance wzięła udział w ponad 100 
wystawach w USA, Europie i Azji, 
otrzymała kilka nagród i prestiżowych 
grantów. Prezentowana w telewizji, 
radiu, gazetach, czasopismach, jej 
prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach (USA, Francja, Polska, 
Belgia, Wielka Brytania, Włochy, 
Japonia, Szwajcaria itd.)
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Plaisance
Anne

Estymacja: 500  –  750 PLN 

Je ne sais quoi fumer 
z serii Please tell her that I love her, 2019

Technika mieszana na papierze, 11 x 11 cm
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Jacek Jarczewski zajmuje się przede 
wszystkim malarstwem sztalugowym, 
ściennym oraz projektowaniem 
witraży. Artysta studiował na 
Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu. W 1988 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem 
z Malarstwa i Projektowania 
Malarstwa w Architekturze 
i Urbanistyce. Obecnie jest 
profesorem nadzwyczajny 
i kierownikiem Katedry Malarstwa 
Architektonicznego i Multimediów 
Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 
Obrazy Jarczewskiego powstają 
za pomocą nowatorskiej techniki, 
którą sam artysta określa mianem 
haptycznej. Zamiarem Jarczewskiego 

jest szeroko rozumiane uruchomienie 
zmysłu dotyku w procesie tworzenia. 
Fakturowo wyszukane prace 
odwołują się do archaicznych 
sposobów tworzenia. Jarczewski 
brał udział w wielu wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych. 
Jego prace znajdują się w kolekcjach 
prywatnych m.in. w Niemczech, 
Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandia 
oraz Polsce. Realizacje witrażowe 
Jarczewskiego można podziwiać 
m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie 
w kaplicy św. Pawła Pierwszego 
Pustelnika oraz w filii Muzeum 
Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie.
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Ur. 1962 

Jarczewski
Jacek

Kompozycja haptyczna
2019

Technika własna, 50 x 70 cm

Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN
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Urodzony w 1973 roku w Płocku. 
Artysta malarz i architekt krajobrazu. 
Twórca autorskich projektów 
artystycznych, organizator i kurator 
wystaw i plenerów malarskich. 
Absolwent malarstwa na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie 
(2013). Dyplom w pracowni prof. 
Jacka Wojciechowskiego obronił 
z wynikiem bardzo dobrym 
z wyróżnieniem. Ważnym artystą 
w procesie kształtowania jego 
postawy twórczej był prof. Jan 
Rylke, u którego studiował rysunek 
i malarstwo w latach 1994 – 1999. 
Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia 
Plastyków, członek OW ZPAP i OW 
SARP. Finalista Ogólnopolskiego 
Konkursu Malarskiego Warszawski 
Pejzaż, zorganizowanego przez 
Fundację Sztuki Polskiej Art 

Gersonica w ramach projektu 
Warszawa. Miasto sztuki. Miasto 
artystów w 2014 roku oraz laureat 
Nagrody Internautów na 42.Biennale 
Malarstwa Bielska Jesień 2015. 
W swoim dorobku artystycznym ma 
udział w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Tworzy 
w kilku technikach malarskich, a jego 
ulubioną jest olej na płótnie. Tworząc  
–  poszukuje i eksperymentuje. 
Prace artysty znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych w Polsce i na 
świecie. Mieszka i tworzy w Ząbkach 
pod Warszawą.
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Ur. 1973

Rutkowski
Adam

Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

P35 
Z cyklu: Kosmiczne płótna, 2020

Olej na płótnie, 80 x 80 cm
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Studiował na wydziale Filozofii 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. W Szwecji podjął 
studia na Akademii Sztuk Pięknych 
— Konstfack (University College of 
Arts, Crafts and Design) na Wydziale 
Architektury Wnętrz i Projektowania 
Mebla w Sztokholmie, nieco póżniej 
zaś na Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Sztokholmie(Kungliga 
Konsthögskolan — The Royal 
University College of Fine Arts).
Zajmuje się scenografią teatralną, 
rzeźbą i malarstwem. Tworzy 
w zakresie sztuki, designu, scenografii 
i architektury wnętrz. Prezentował 
swoje prace na kilkudziesięciu 
wystawach indywidualnych 
i zbiorowych.
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Ur. 1952 

Jegliński
Krzysztof

Estymacja: 1 500  –  2 500  PLN

Wrzosowisko
2016—2019

Akryl, technika mieszana na płycie, 90 x 75 cm
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Polski aktor teatralny i filmowy, 
absolwent Panstwowej Wyzszej 
Szkoly  teatralnej im. L.Solskiego 
w Krakowie, Liczne role teatralne 
i kinowe u znanych rezyserow min: 
J.Stuhra, M.Koterskiego, A. Titkowa, 
J. Wisniewskiego, M.Grabowskiego 
P.Szczerskiego, Z.Kalinskiej, T.Mayers, 
G? Cambrelenga,E.Czerczuk, Aktor 
teatrow krakowskich; Teatru im. 
Slowackiego i teatru STU, Wroclawia 
i Poznania, Od lat mieszka i tworzy 
w Paryzuzwiazany od lat z Teatrem 
Elizabeth Czerczuk (T.E.C ), pasjonat 
tanca, scenografii, kostiumow, 
malarstwa i antyku....Wielokrotny 
uczestnik festiwali teatralnych w calej 
Europie min Avignon, Lisbona, 
St.Petersbourg, Londyn, Berlin, 
Lozanna i wielu, wielu innych.

Estymacja: 5 500  –  6 500 PLN

Pelikany
2020

Technika własna na desce, 120 x 60 cm

Ur. 1962 

Zbigniew

Rola (Pablo 
Van O’brook)
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Ur. 1962 

Zbigniew

Estymacja: 750  –  1 500 PLN 

Bez tytułu
2019

Technika własna na papierze, 30,5 x 30,5 cm

Rola (Pablo 
Van O’brook)
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Gosia Guzy jest ceramistką 
posługującą się tradycyjnymi 
technikami, by kształtować różne 
kreacje rzeźbiarskie lub tworzyć 
płaszczyznę, na której artystka może 
wyrazić się samymi pigmentami. 
W swoich dziełach artystka wyraża 
się alegoriami tworząc baśniowy 
świat inspirowany przyrodą, pełen 
naturalnego piękna i mądrości. 
Jej doświadczenie w wyrabianiu 
użytkowej ceramiki pozwala jej mieć 
zaawansowaną technikę, rozumieć 
jak glina reaguje i jak stworzyć 
trwałe dzieło. 
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Guzy
Gosia

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Jesienny ptak
2021

Dekor ceramiczny, 30 x 30 x 3 cm
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Guzy
Gosia

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Meduza
2021

 Dekor ceramiczny, 30 x 30 x 5 cm
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Główną ideą rysunków Wojtka 
Kowalczyka jest pokazywanie świata 
jego sztuki w nieustannej zmianie, 
w niemal teatralnej oprawie. Jego 
czasem surrealistyczne, a czasem 
bardzo realne przedstawienie tematu 
ukazane jest w niekończącym się 
procesie przejścia. Zakładane są 
nowe kostiumy, pojawiają się nowe 
postacie, a inne znikają w oddali. 
Rzeczy i osoby zamieniają się w nowe 
byty. To świat ewoluuje. Jest bogaty 
w szczegóły, narracyjny i wykonany 
z mistrzostwem, które zasługuje na 
czas ze strony widza na zgłębienie 
swojego przekazu: czasem dowcipna 
obserwacja świata, czasem metafora, 
często nawiązanie do mitologii, 
literatury i dzieł innych artyści
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Estymacja 1 500  –  2 500 PLN

Wodażyrafy
2020

Akwaforta na papierze, 34,5 x 27 cm

Ur. 1960 

Wojtek

Kowalczyk
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Anna Luteracka urodziła się w 1967 
r. Ma wykształcenie pedagogiczne, 
ale większą część życia zajmuje się 
tkaniną unikatową, ceramiką użytkową 
i rzeźbą. Od 1998 roku prowadziła 
Letnią Galerię – Atelier w Inowłodzu 
a w latach 2000 – 2003 w Łodzi 
galerię sztuki „a rebours Teatr Mebli 
Ekscentrycznych”. Od 2015 roku na 
stałe mieszka w Inowłodzu i tu tworzy 
swoje obiekty.
Jest twórczynią „Kruchomiękkich”. Tak 
nazwała swoje  rzeźby – obiekty, które 
są opowieścią o emocjach zamkniętych 
w ceramicznych miastach, 
papierowych liściach, w kłodach 
drewna, wytrawionych przez upływ 
czasu toczących się po torach życia, 
bądź bujających  na wietrze zdarzeń. 

Fascynują ją naturalne materiały: 
papier, drewno, glina. Ceramiczne 
miasta, które tworzy to opowieść 
o tajemnicy i emocjach ludzkich..
Motto jakie określa te prace brzmi: 
„Nasze życie KRUCHOMIĘKKIE”, 
ciągle w ruchu i nigdy nie wiadomo, 
kiedy wyskoczy z ogólnie przyjętych 
za poprawne torów”. Artystka swoje 
„Kruchomiękkie” obiekty prezentuje 
i w wielu polskich galeriach.
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Ur. 1967 

Luteracki
Anna

Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Mocne fundamenty –  drabiny 
szczęścia 35
2021

Ceramika, technika mieszana, 35 x 20 x 5 cm
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Urodziła się w 1956 roku 
w Węgorzewie. W 1982 roku ukończyła 
Wyższą Szkołę Morską w Gdyni.
W 1988 roku otrzymała uprawnienia 
do wykonywania zawodu artysty 
plastyka w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki a w dwa lata później — 
członkostwo Związku Artystów Polska 
Sztuka Użytkowa.
Od 1987 roku miała szereg wystaw 
indywidualnych w kraju oraz brała 
udział w wystawach zbiorowych 
w kraju i zagranicą. Jej prace 
znajdują się w zbiorach Muzeum 
Morskiego w Gdańsku oraz kolekcjach 
prywatnych w Polsce i zagranicą.
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Ur. 1951 

Dobrucka
Magdalena 

Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

Rubens
2018

Relief: żywica, 20 x 20 cm w świetle passe – partout
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żartobliwe sytuacje z życia, zawieszone 
zwykle w metaforycznym świecie, co 
zbliża jego twórczość do Magicznego 
Realizmu. Swoje malarskie opowieści 
tworzy poprzez symbole, silnie wiążąc 
je z treścią tytułów obrazów.
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Ur. 1967 

Luteracki
Jarosław

Estymacja: 500  –  1 000 PLN

W ciepłym gniazdku 
2021

Technika mieszana na papierze, 27,5 x 27,5 cm w świetle passe – partout

Jarosław Luteracki to artysta 
urodzony w 1967 roku w Tomaszowie 
Mazowieckim. Studia ukończył 
w PWSSP w Łodzi na Wydziale 
Tkaniny i Ubioru (pracownia rysunku 
i malarstwa prof. J. Kudukisa, 
pracownia druku dekoracyjnego prof. 
M. Zielińskiej).
Zajmuje się malarstwem sztalugowym 
i ściennym, rzeźbą, projektowaniem 
i realizacją przedmiotów sztuki 
użytkowej oraz dekoracją wnętrz. 
Prowadzi pracownie autorską 
“a rebours” w Łodzi, a od 1998 roku 
Letnią Galerię w Inowłodzu. W latach 
90 – tych zajmował się też dekoracją 
wnętrz i malarstwem iluzjonistycznym 
na ścianach. Ta działalność wywarła 
duży wpływ na jego obecną twórczość.
Wykorzystanie elementów 
zdobniczych i ornamentalnych, 
nieprzerwanie do teraz jest udziałem 
w tworzeniu struktur na płaszczyznach 
budujących kompozycję jego obrazów. 
Kompozycje te, silnie skonstruowane 
z wykorzystaniem wąskiej 
skontrastowanej gamy barw, nadają 
obrazom nieco abstrakcyjny wymiar. 
Na pierwszy rzut oka widać jednak, że 
główną ich cechą jest opowieść. Artysta 
maluje obrazy przedstawiające relacje 
międzyludzkie, damsko – męskie, 
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Ryszard Ronowski jest grafikiem 
i ilustratorem. W swojej bogatej 
karierze, zrealizował między innymi 
ilustracje dla książek J.R.R. Tolkiena 
(Hobbit, Władca Pierścieni, Silmarion, 
także biografię autora),  Wojny Światów, 
powieści Johna Morressy, także okładki 
dla wielu innych fantastycznych dzieł 
polskich i zagranicznych wydawnictw. 
Jego twórczość artystyczna jest 
zainspirowana przez światy, z którymi 
artysta ma doczynienia w pracy  
a szczególnie przez Grim Dark. Innym 
ważnym źródłem inspiracji jest 
atmosfera stuletniego domu w którym 
artysta mieszka w Konstancinie. 
W rozmowie o procesie twórczym 
artysta stwierdza, że rysuje wspólnie  
z duchami. 

44 |

Ronowski
Ryszard

Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

Totem
2020

Grafit na papierze, 30 x 25 cm
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Malarz, poeta, aktor, inspirator wielu 
akcji artystycznych, animator kultury. 
Z zawodu jest artystą plastykiem, 
w 1980 roku zdobył uprawnienia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Jest autorem ponad 70 wystaw 
indywidualnych, uczestniczył w około 
60 zbiorowych pokazach sztuki 
w polsce, a także za granicą. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych 
i państwowych w kraju i zagranicą. 
Brał udział w kilkudziesięciu 
happeningach artystycznych 
i plenerach. Jest założycielem Grupy 
Plastycznej „Pławna 9” i autorem 
spektakli ulicznych. Mieszka 
i pracuje w stworzonej przez siebie 
wiosce artystycznej u podnóża Gór 
Izerskich, niezwykłym miejscu sztuki 
i różnorodnych działań artystycznych.     
Dariusz Miliński to zbuntowany, 
niesamowicie charyzmatyczny artysta, 
malarz, poeta, aktor, inspirator, 
prowokator i filozof. „Jestem z innej 
bajki” — mówi sam o sobie.
Jestem żołędziowo – kasztanowym 
ludkiem, mieszkającym sobie w dziupli, 
wybudowanej własną energią, własną 
fantazją, sposobem. Dziupla jest moim 
światem, moją przyjemnością. Moja 
rodzina, wszystko — jest w tej dziupli. 
Jestem sobie ludkiem takim, który coś 

tam sobie uprawia, drapie w ziemi 
— często na płótnie, ale bez jakiegoś 
takiego apetytu na powagę świata.
Dariusz Miliński urodził się w 1957r. 
w Cieplicach. Jest z zawodu artystą 
plastykiem. W 1980r. zdobył 
uprawnienia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Ma w swoim dorobku 
ponad 250 wystaw indywidualnych 
i trudną do zliczenia ilość wystaw 
zbiorowych m.in. w Polsce, Niemczech, 
Francji i USA. Zdobył wiele nagród 
i wyróżnień. Założyciel grupy 
artystycznej „Pławna 9”. Niestrudzony 
animator kultury. Jego prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych 
i państwowych w kraju i zagranicą.
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Ur. 1957 

Miliński
Dariusz

Estymacja: 750  –  1 250 PLN 

Oczyszczam z grzechów 
moje miasto 

2021 Grafika na papierze, 69/100, 30 x 20 cm w świetle passe partout
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Urodzony w 1955 r. w Warszawie. 
Absolwent warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych po studiach zajął 
się projektowaniem graficznym 
i malarstwem. Wystawy – ponad 20 
wystaw indywidualnych w kraju i za 
granicą, m.in.: w Polsce, Niemczech 
i USA;  –  udział w kilkunastu wystawach 
zbiorowych, w tym w Polsce, we Francji, 
Włoszech, USA i Japonii. W roku 2005 
został stypendystą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Pytany 
o genezę swojej twórczości, mówi: 
„Moje malarstwo to świat radosny. Świat 
wspomnień, naszych pragnień i uniesień 
z czasów młodości, jak też marzeń 
i beztroski z lat dziecięcych. Skrywany 
przed wszystkimi, gdy jesteśmy już 
dorośli, jest przecież tym światem, do 
którego tak często tęsknimy”.
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Estymacja: 500  –  1 000 PLN

Alonik
2021

Technika własna na papierze, 27 x 20 cm

Ur. 1955 

Sokół
Leszek
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Róża Bartnicka urodziła się w 1997 
roku. Ukończyła grafikę na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w 
2021 roku. Odbyła stypendium 
programu Erasmus na Uniwersytecie 
Mimar Sinan Stambule. Zajmuje się 
malarstwem, grafiką i rysunkiem. 
W swojej twórczości chętnie łączy 
rożne techniki i materiały, co pozwala 
jej, często na drodze eksperymentu, 
odkryć nowe środki artystycznego 
wyrazu w swojej galerii sztuki. 
Najbardziej inspirują ją emocje 
i organiczny świat natury. Wystawy: 
2019  –  KissPrint  –  Elektrownia 
Powiśle, Warszawa  –  wystawa 
zbiorowa 2018  –  II Przegląd Sztuki 
Współczesnej Nowa Awangarda  
– Galeria Szyb Wilson, Katowice  –
wystawa zbiorowa 2018  –  Klasyczne
Jest Piękne  –  Galeria Zakładu Grafiki,
Toruń  –  wystawa zbiorowa.
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Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

Noc
2021

Olej na płótnie, 80 x 60 cm

Ur. 1997 

Bartnicka
Róża 
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Absolwent architektury i urbanistyki 
Politechniki Warszawskiej. 
Uprawia malarstwo abstrakcyjne 
– geometryczne. Sztukę traktuje 
jako najgłębszą formę przekazu 
rzeczywistości w postaci najprostszych 
elementów. Obrazy często zaskakują 
niebanalnym wyrazem ujęcia 
rzeczywistości jej degradacją 
i syntezą. W miarę dojrzewania 
malarstwa Warzechy zaobserwować 
można, że artysta stara się budować 
obrazy wyłącznie szeregiem 
skrystalizowanych trójkątów 
często tworzących formę mozaiki. 
Wprowadzenie widza w przemieszany 
świat ma na celu dokończenie się 
obrazu w głowie obserwatora.  Prace 
artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą.
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Ur. 1994 

Warzecha
Filip

Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN

Deko
2021

Akryl na płótnie, 120 x 100 cm
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W 2009 roku  obroniła dyplom 
z Projektowania Ubioru i Ubioru 
Dzianego oraz Malarstwa Na 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
W latach 2005 – 2009 nagradzana 
stypendium naukowym podczas 
studiów. W 2014 roku brała udział 
w zbiorowej wystawie w Muzeum 
Miasta Łodzi oraz Pierwszego 
Niezależnego Salonu Łódzkich 
Młodych Twórców, a także w plenerze 
Barwy Wschowy zwieńczonego 
wystawą prac plenerowych. Inspiracji 
dla swojego malarstwa szuka 
w pejzażu, w postaci samej sobie, 
ale przede wszystkim czerpie ją 
z własnych doświadczeń życiowych. 
Jej ostatnie obrazy to projekcja kobiety 
współczesnej, jej pragnień, marzeń, 
dążeń i poszukiwań – często jednak 
przepuszczonych przez komercyjną 
maszynę współczesnego świata.
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Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN

Najada
2020

Olej na płótnie, 70 x 50 cm

Ur. 1984 

Gałązka
Izabela



57

50 |

Wiesława Lipska tworzy i żyje 
w Paryżu, gdzie znana jest z półnagich 
portretów kobiet, prezentujących 
z wielką wirtuozerią koronki, aksamity 
i wyszukane stroje. Jej kobiece 
portrety są mocno zainspirowane 
przez malarstwo oraz kody estetyczne 
lat 30. Artystka też jest znana za jej 
zaangażowanie w sprawy ekologiczne 
i edukację: jej drugi najważniejszy cykl 
polega na używaniu zurzytych kartonów 
do tworzenia obrazów z reliefem. 
Artystka uczy tej techniki ubogim 
dzieciom, by wprowadzić je w świat 
sztuki i dać nadzieję na przyszłość. 
Jej prace znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach we Francji i Anglii. 

Ur. 1964 

Lipska
Wiesława

Estymacja 1 500  –  2 500 PLN

Portret
2021

Akwarela na papierze, 70 x 50 cm
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Francuski malarz polskiego 
pochodzenia, jest członkiem Maison 
des Artistes i Société des Pastellistes 
de France. Żyje i maluje głównie we 
Francji. Styl Janusza Gajowieckiego 
jest typowy dla szkoły Montmarte’u: 
kolorowy, teatralny, inspirujący się 
estetyką francuską początku XX 
w. Belle Epoque. Patrząc na dzieła 
Janusza Gajowieckiego czuje się mocną 
inspirację twórczością grafików Ecole 
des Paris, gdzie mieszały się różne 
narodowości i estetyki europejskie. 
Można w jego pracach wyczuć włoskie 
kolory, hiszpański dynamizm, francuską 
kreskę, i słowiańską fantazję. 
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Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN

Pensive I
2012

Pastel na papierze, 82 x 54 cm, 100 x 70 cm w oprawie

Gajowiecki
Janusz
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Malarz i scenograf teatralny. W 1979 
roku ukończył studia na Wydziale 
Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, gdzie otrzymał 
dyplom z wyróżnieniem. Jest autorem 
licznych wystaw indywidualnych, 
m.in. w Galerii Studio (1984), Galerii 
Promocyjnej (1984) czy Galerii 
Brama (1991). Ponadto uczestniczył 
w wystawach zbiorowych za granicą, 
m.in. we Włoszech, Holandii, 
Belgi, Niemczech, Francji, USA czy 
Japonii. W twórczości Maleszy 
można dostrzec inspiracje sztuką 
naiwną, surrealizmem, abstrakcją 
czy realizmem. Różnorodność jego 
twórczości wynika, jak twierdzi sam 
artysta, z jego spotkań z materią 
teatralną. Malesza jest autorem ok. 
70 scenografii teatralnych, a wśród 
nich realizacji w teatrach lalkowych. 
Nieraz bohaterami jego płócien 
są elementy teatru marionetek 
– lalki i maski. Postacie ludzkie 
zazwyczaj przedstawia jako samotne, 
usytuowane z boku, zamyślone. 
W 2010 otrzymał Srebrny Medal 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis, 

przyznany przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za swoje 
osiągnięcia w zakresie teatru.             
W 1979 roku ukończył Wydział 
Architektury Wnętrz warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Z teatrem 
związał się w połowie lat 80. Jego 
debiutem scenicznym było lalkowe 
widowisko poetyckie Pokutnik 
z Osjaku Romana Brandstaettera 
przygotowane wspólnie z żoną Ewą 
Sokół – Maleszą i prezentowane 
w 1984 i 1985 roku w warszawskim 
kościele na Żytniej. Do tej pory 
stworzył kilkadziesiąt scenografii 
teatralnych oraz Teatru Telewizji.
Wówczas rozpoczął także współpracę 
z Piotrem Tomaszukiem. Ich 
pierwszym przedstawieniem był 
Turlajgroszek  –  baśń Tomaszuka 
wykorzystująca motywy z białoruskich 
podań wystawiona na scenie 
Białostockiego Teatru Lalek (1987). 
Potem zrealizowali jeszcze m.in. 
Polowanie na lisa Sławomira Mrożka 
w gdańskim Teatrze Lalki i Aktora 
Miniatura (1989).
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Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

Skrzypek polny
2015

Akryl na płótnie, 55 x 38 cm

Ur. 1954 

Malesza
Mikołaj
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Studiowała w Wyższej Szkole Sztuki 
Stosowanej w Poznaniu w pracowni 
Wojciecha Sadleya. 
Specjalizacja: Malarstwo na jedwabiu, 
dyplom (seria prac malowanych 
na jedwabiu 2000 z wynikiem 
bardzo dobrym w pracowni 
Wojciecha Sadleya. Specjalizacja 
I: Witraż w pracowni profesora J. 
Gawrona, wynikiem bardzo dobrym. 
Specjalizacja II: Druk na tkaninie 
u profesor S. Zielińskiej Łódź. W 2002 
roku przyjęta do Okręgu Olsztyńskiego 
ZPAP.  Prace artystki sa w kolekcjach 
prywatnych w kraju i zagranicą, min. 
Anne Fontaine reżyserki takich filmów: 
Coco Chanel, Niewinne.

Ur. 1974 

Dombek- 
-Rybczyńska

Iwona

Estymacja: 6 000  –  8 000 PLN 

Ubi Scent
2019

Olej na płótnie, 100 x 100 cm
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Artystka wizualna i terapeuta sztuki, 
Lucie Ludwiczak tworzy od wielu lat 
we Francji.
Skończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Quimper także dyplom z Akademii 
Medycyny w Poitiers. Jest autorem 
poradnika tarapii sztuki Découvrir l’Art 
Thérapie, des couleurs sur les douleurs 
(Larousse 2010). Jest też autorką 
ilustracji do wielu książek.
La Bible de la figuration 
contemporaine” (Edition le Livre d’Art)
w 2011 roku wymieniała ją, jako jedną 
z najwybitniejszych przedstawicielek 
ruchu figuracji we Francji. Jej 
sztuka działa na podświadomość, 
ma właściwości lecznicze. Lucie 
Ludwiczak stara się wziąć widza za 
rękę na inicjacyjną podróż...  
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Ludwiczak
Lucie

Estymacja: 500  –  1 250 PLN

Kompozycja
2006

Akryl, technika mieszana na papierze kraftowym, 21 x 32,5 cm
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Ludwiczak
Lucie

Estymacja: 500  –  1 250 PLN

Kompozycja
2006

Akryl, technika mieszana na papierze kraftowym, 21 x 32,5 cm



63

56 |

Ludwiczak
Lucie

Estymacja: 500  –  1 250 PLN

Kompozycja
2006

Akryl, technika mieszana na papierze kraftowym, 21 x 32,5 cm
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57 | Lucie

Ludwiczak

Estymacja: 500  –  1 250 PLN

Kompozycja
2006

Akryl, technika mieszana na papierze kraftowym, 21 x 32,5 cm
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Ludwiczak
Lucie

Estymacja: 500  –  1 250 PLN

Kompozycja
2006

Akryl, technika mieszana na papierze kraftowym, 21 x 32,5 cm
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Ludwiczak
Lucie

Estymacja: 500  –  1 250 PLN

Kompozycja
2006

Akryl, technika mieszana na papierze kraftowym, 21 x 32,5 cm
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Urodził się 24 sierpnia 1960 roku 
w Sępopolu. Studiował na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom uzyskał w 1986 roku 
w pracowni prof. Juliusza Joniaka. 
Studiował również na Wydziale Grafiki, 
gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni wklęsłodruku u prof. 
Andrzeja Pietscha. Artysta zajmuje 
się malarstwem, grafiką warsztatową, 
ilustracją i projektowaniem książek. 
Jerzy Dmitruk obok serii prac 
malarskich realizuje również cykle 
graficzne: „Siewca urodzaju”, „Żywot 
malarza”, „Misja”, „Drzewa objawień”, 
„Dom”, „Ogród pierwszej miłości”. 
Jednym z obszarów działalności artysty 
jest również projektowanie graficzne 
książek m.in. „Do widzenia, do jutra”  
–  poezja Wisławy Szymborskiej, „Kiedy 
Cię spotkam, co Ci powiem”  –  poezje 
Mirosława Czyżykiewicza, ilustracja 
do Pisma Świętego, „Wyjaśnij mi, 
miłość”  –  poezje Ingeborg Bachmann, 
„Elegie z Tymowskich Gór”  –  poezja 
Jana Polkowskiego. Jerzy Dmitruk 
jest stypendystą Ministra Kultury 
i Sztuki oraz stypendystą Prezydenta 
Miasta Krakowa. Malarz brał udział 
w wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą.
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Estymacja: 750  –  1 250 PLN

Z cyklu: Pejzaż starocerkiewny 
2020

Akwarela na papierze, 39 x 27 cm

Ur. 1960 

Dmitruk
Jerzy
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Estymacja: 500  –  750 PLN

Zagubione słońce
Z cyklu: Pejzarz dobry jak chleb, 2021

Grafika na papierze, 8/50, 32 x 24 cm w świetle passe – partout

Ur. 1960 

Jerzy

Dmitruk
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Ur. 1960

Dmitruk
Jerzy

Zestaw trzech prac 
Wieczorny Akt, Z cyklu: Akt tworczy, 2020

Grafika na papierze, 5/50, 25 x 18 cm w świetle passe – partout
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Estymacja: 1 500  –  2 000 PLN

Zestaw trzech prac 
Malarz, Którego wyobraźnia wypłyneła poza obszar 
jego pracowni, 2021

Grafika na papierze, 5/50, 24,5 x 33,5 cm w świetle passe – partout

Zestaw trzech prac 
Wielorodzinny dom wesołych ślimaków, z cyklu: 
Rysunkowe dokumentacje cudów, 2018

Grafika na papierze, zadruk: 13 x 15 cm w świetle passe – partout
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Estymacja: 500  –  750 PLN

Obrotność Ziemii
Z cyklu: Pejzarz dobry jak chleb, 2014

Akwatinta, akwaforta na papierze, 10/50, 21 x 20 cm w świetle passe – partout

Ur. 1960

Jerzy

Dmitruk
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Studiował na ASP we Wrocławiu. 
Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa 
i projektowania malarstwa 
w architekturze zrealizował 
w pracowniach prof. Z. Karpińskiego 
i prof. A. Mazurkiewicza w 1969 r. Jest 
profesorem, prowadzi dyplomującą 
pracownię malarstwa w ASP we 
Wrocławiu i w Instytucie Sztuk 
Wizualnych na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Laureat 
m.in.: Nagrody Głównej Prezydenta
Miasta Wrocławia w Dolnośląskich
Wystawach Sztuki (2004) i Nagrody
Prezydenta Miasta Szczecina na
XXI Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego (2006). Brał udział
w ponad 130 wystawach zbiorowych
krajowych i zagranicznych. Malarstwo
i rysunek prezentował na 26 wystawach
indywidualnych w kraju i zagranicą.

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Powracający rytm
2013

Olej na płótnie, 30 x 21 cm

Ur. 1943

Kortyka

 Stanisław 
 Ryszard
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Artystka wizualna, uprawia malarstwo, 
performance, realizuje projekty 
konceptualne. Studiowała w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
w 2015 roku zrealizowała dyplom 
w dziedzinie malarstwa w pracowni 
prof. Jarosława Modzelewskiego 
oraz aneks do dyplomu w Pracowni 
Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. 
Mirosława Duchowskiego. Mieszka 
i pracuje w Warszawie.
Tematy nieustannie powracające 
w twórczości artystki to relacje 
międzyludzkie, przemoc 
i dominacja, kwestie związane 
z szeroko rozumianą władzą oraz 
pozycja kobiet w społeczeństwie. 
Wątki te wybrzmiewają zarówno 
w pracach malarskich oraz w innych 
mediach z wpisanym w nie 
czynnikiem performatywnym oraz 
zaangażowaniem społecznym.

Teodorczuk- 
-Możdżyńska

Iwona

Estymacja: 500  –  750 PLN

Początek
2017

Flamaster, technika mieszana na na kartonie, 25 x 25 cm
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Artystka wierzy, że nasz stan wewnętrzny 
jest odzwierciedleniem tego jak widzimy 
i odczuwamy świat oraz tego co w ten 
świat wnosimy. Ma świadomość tego, że 
jesteśmy zbudowani z różnych czasów 
swojego życia, ale to bycie tu i teraz ma 
znaczący wpływ na to co stanie się
jutro. Odnosi się to do wszystkich 
dziedzin działalności człowieka.
Żyjemy w czasach, w których to jacy 
jesteśmy dla siebie i dla planety
utoruje nam przyszłość lub jej brak.
Malowanie jest dla niej każdorazowo 
podejmowaniem prób wyzwalania
umysłu ze wszystkiego co go osacza, 
o w nim jest, co go blokuje poprzez
wsłuchanie się w to co dzieje się 
w obecnej chwili. Dzięki temu
sztuka działa  terapeutycznie na 
artystke. Odbiorca jej prac ma
możliwość spotkania się ze swoimi 
myślami, emocjami i uczuciami, 
przyjrzenia się sobie w danym
momencie swojej własnej 
rzeczywistości. Obraz prezentowany 
jest jeden z czterech obrazów 
namalowanych w ramach gdyńskiego 
Falochronu Kultury do projektu 
online pod tytułem wydrukizesztuki.
pl. 3 pozostałe mieszkają w Rzymie 
i Kaliforni, u w prywatnych kolekcjach.
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Estymacja: 2 000  –  4 000 PLN

z cyklu: Krótkie Historie
2021

Akryl na surowym płótnie, 60 x 50 cm

Ur. 1982 

Szewczuk
Aleksandra
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Joanna Gleich to artystka urodzona 
w 1959 roku w Kluczborku. Obecnie 
mieszka i tworzy w Wiedniu. 
Ukończyła liceum plastyczne w Opolu, 
a następnie studia filologiczne na 
wiedeńskim uniwersytecie. W latach 
1985 – 1990 edukowała się na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pieknych w Wiedniu. Uzyskała tam 
dyplom z wyróżnieniem. Od 2001 
roku wykłada na wielu austriackich 
akademiach malarstwa. Od 2014 r. jest 
również docentem w Akademii Sztuki 
w Bad Reichenhall.
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Estymacja: 750  –  1 000 PLN

Bez tytułu
2014

Olej na papierze, 81 x 63 cm

Ur. 1959 

Gleich
Joanna
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Estymacja: 750  –  1 000 PLN

Bez tytułu
2020

Olej na zagruntowanym papierze, 96 x 66 cm

Ur. 1959 

Gleich
Joanna
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Absolwent Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krakowie 
(rocznik 1984) oraz Instytutu 
Wychowania Plastycznego (ówczesnej) 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
(rocznik 1989). Od 23 lat nauczyciel 
projektowania odzieży. Jego twórczość 
malarska charakteryzuje się ekspresją 
i bogactwem stosowanych barw, często 
w zaskakujących zestawieniach.
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Ur. 1964 

Zienko
Artur

Estymacja: 3 000  –  3 500 PLN

Droga w dół
2020

Olej na płótnie, 80 x 100 cm
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W latach 1997 – 2003 studiował 
na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Mieczysława Olszewskiego 
obronił w 2003. Stypendysta 
Ministra Kultury w latach 2001/2002. 
W 2014 finalista konkursu Strabag 
Artward International w Wiedniu. 
Wybrane wystawy: 2015  –  „Pejzaż 
horyzontalny”, Galeria Sztuki 
Współczesnej SDA, Sopot; 2014  
–  Wystawa malarstwa, Galeria 
Sandhofer, Saltzburg, Austria; 2014  –  
„Przystań na chwilę...”, Galeria Next, 
Bydgoszcz; 2014  –  „Przystań”,  Back 
Door, Katowice; 2013  –  „Summertime”, 
Galeria Pionova, Gdańsk ; 2013  
–  Triennale Polskiego Malarstwa 
Współczesnego, Rzeszów; 2012  –  „Ein 
tag am meer”, Galeria Sandhofer, 
Innsbruck, Austria.

Ur. 1976 

Kołodziejczyk
Tomasz

Estymacja: 3 000  –  4 500 PLN

Wyjście z portu II
2021

Akryl na płótnie, 46 x 55 cm

70 |



79 |

Absolwent Wydziału Malarstwa 
i Rzeźby wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w której prowadzi 
pracownię malarstwa i kieruje 
Międzywydziałowymi Studiami 
Doktoranckimi. Zaczynał od 
monochromatycznych martwych 
natur. Po okresie fascynacji 
renesansowym prymitywizmem 
i architektoniką wnętrz aktualnie 
skupiony na motywie czaszki i wąsko 
kadrowanego detalu. Interesuje się 
ułomnością i fragmentarycznością, 
wykorzystuje estetykę form 
„niepełnowartościowych”: szkicu, 
destruktu i non finito.
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Huculak
Ur. 1977 r.

Łukasz 

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Martwa Natura
2012

Tempera na papierze, 20 x 31 cm 
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Jolanta Johnsson ukończyła w 1984-
1989 studia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (Wydział 
Grafiki, pracownia prof. Haliny 
Chrostowskiej i prof. Rafała Strenta, 
pracownia malarstwa prof. Jerzego 
Tchórzewskiego). W 2012 uzyskała 
stopień doktora sztuk plastycznych 
na ASP w Krakowie. Naucza na 
Europejskim Wydziale Sztuk 
w Akademii Finansów i Biznesu Vistula 
(pracownia grafiki warsztatowej 
i grafiki projektowej).       
Tworzy kompozycje figuratywne 
i pejzaże. Poprzez symboliczne 
uproszczenia, artystka stara się 
poruszyć pytania egzystencjalne. 
Skupia się na rzeczywistości, która ją 
otacza, czyli istnieniu „współczesnego 
człowieka” żyjącego w dobie 
wielowymiarowych przemian.
Drugim centralnym tematem jej 
pracy są krajobrazy. Interpretuje 
emocje, które wywołuje jej otoczenie, 

a zwłaszcza przyroda. Jej kompozycje 
czasami przedstawiają zobaczone 
układy i podziały. Często jednak 
obraz prowadzi ją do bardziej 
abstrakcyjnych rozwiązań. W jej pracy 
nad krajobrazami dominuje potrzeba 
upraszczania i podsumowywania, 
ale jednocześnie pracuje z różnymi 
teksturami, aby stworzyć żywy obraz.
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Ur. 1955 

Johnsson
Jolanta

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Falen trees (Martwe Drzewa)
2020

Technika mieszana, 61 x 50 cm
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Urodzona w Gdyni w 1992 roku. 
Obecnie mieszka i pracuje w Portugalii. 
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Gdańsku w pracowni profesora 
Macieja Świeszewskiego w 2016r. 
W 2014 roku stypendystka programu 
LPP Erasmus na Universidad 
Complutense w Madrycie. W 2017 
roku uczestniczyła w rezydencji 
artystycznej w Marakeszu. Brała 
udział w wielu wystawch zbiorowych 
w kraju i za granicą. Jej prace 
znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Maroko, Danii, Niemczech, Stanach 
Zjednoczonych i Polsce.
Zajmuje się malarstwem, video oraz 
tkaniną artystyczną. W swoich pracach 
skupia się głównie na kobiecym akcie 
w połączeniu z ornamentami.
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Ur. 1992 

Kalisz
Aleksandra

Estymacja: 750  –  1 000  PLN

Bastet study 
2021

Olej na płótnie, 20 x 20 cm
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Małgorzata Jenta – Dmitruk studiowała 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na Wydziale Grafiki. 
W 1986 roku otrzymała dyplom 
w pracowni wklęsłodruku prof. 
Andrzeja Pietscha. Została Stypendystką 
Ministra Kultury i Sztuki. Artystka, 
wypracowała charakterystyczny dla 
swojej twórczości styl. Grubo malowane 
płótna skrywają zmultiplikowane 
motywy, które tworzą pewnego rodzaju 
mozaikę. Cechę stałą w tych płótnach, 
jest przebiegająca wokół krawędzi 
obrazu bordiura. Rzędy symboli – 
znaków nawiązują do pewnego rodzaju 
pisma obrazkowego, na co kierują 
widza alegoryczne tytuły obrazów 
np. Białe noce, Totemy z mojego 
świata. Charakterystyczna dla artystki 
jest użyta intensywna kolorystyka. 
Jasne tło niemal zawsze kontrastuje 
ciemniejszymi oraz kolorami 

elementów kompozycji. W 2010 roku 
w naszej Galerii miała miejsce wystawa 
prac artystki pt.: Siódma rzeka  –  
malarstwo ideogramu.
Małgorzata Jenta – Dmitruk brała 
udział w wystawach małych form 
graficznych i ekslibrisu:  –  Małe Formy 
Graficzne,  –  Łódź, Międzynarodowe 
Biennale Ekslibrisu Współczesnego,  – 
Malbork, Międzynarodowe Biennale 
Małych Form Graficznych,  – Ostrów 
Wielkopolski. Artystka została 
nagrodzona w konkursie Mały Format 
w Krakowie.
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Estymacja: 500  –  750 PLN

Kamienie szczęścia
2013

Akwaforta na papierze, 15/50, 25 x 15 cm w świetle passe – partout

Ur. 1959 

Jente-Dmitruk
Małgorzata
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Piotr Kamieniarz urodził się w 1964 
roku, mieszka i pracuje w Salominie 
(woj. lubelskie). Nie ma wykształcenia 
plastycznego, mimo to rysowanie 
i malowanie jest jego pasją. Od 1994 
roku bierze udział w wielu wystawach 
w Polsce i za granicą. Od 1996 roku 
na stałe współpracował z Galerie KK 
w niemieckim mieście Essen. W 2007 
roku brał udział w wystawie zbiorowej, 
na której zobaczyć można było m.in. 
prace słynnego pisarza i rysownika, 
Rolanda Topora oraz Gottfrieda 
Helnweina, którego twórczością 
pasjonuje się Marylin Manson. Od kilku 
lat prezentuje swoje prace głównie 
w Polsce, na wystawach w galeriach 
oraz na aukcjach sztuki.
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Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Oddalam Ci moje serce a ty... II
2019

 Farba akrylowa, tusz na papierze,  62 x 45 cm

Ur. 1964 

Kamieniarz
Piotr



84

Artysta jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych twórców swego 
pokolenia. Ukończył malarstwo oraz 
architekturę wnętrz na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, dyplom 
uzyskał w 1968. Związany 
z macierzystą uczelnią, w latach 1968 – 
70 pracował jako asystent w pracowni 
ceramiki na Wydziale Malarstwa. 
W 1970 roku zaprezentował akcję 
„Ból Tomka Kawiaka”, podczas której 
zabandażował okaleczone przez 
służby miejskie drzewa przy jednej 
z lubelskich ulic. Tego samego roku 
wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował 
artystyczną edukację w Ecole des 
Beaux – Arts. Znany z oryginalnych 
działań artystycznych m.in. akcji 
„cegłowania” (briquetage), polegającej 
na pozostawianiu przez artystę 
w miejscach, które odwiedzał podczas 
swych licznych podróży, jednakowych 
cegieł wypalanych w czerwonej glinie, 
o wymiarach 20 x 10 x 3 cm.
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Estymacja: 8 000  –  12 000 PLN

JEANS déchirés et mots jetter
2018

Spray na akrylowym płótnie do baneru, 100 x 70 cm

Ur. 1943 

Kawiak
Tomek
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W latach 1998 – 2003 studiował 
w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. 
Mieszka i tworzy w Gdańsku.
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Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Bez tytułu
2021

Akryl na płótnie, 84 x 64 cm

Ur. 1975

Król
Paweł
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Magdalena Karwowska to artystka 
urodzona w 1986 roku w Rudzie 
Śląskiej. W latach 2006 – 2011 
studiowała na Wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dyplom magisterski zrealizowała 
w Pracowni Miedziorytu pod 
kierunkiem prof. Stanisława 
Wejmana, nagrodzony jako jeden 
z najlepszych dyplomów roku. Poza 
grafiką zajmuje się malarstwem oraz 
fotografią. Uczestniczka wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych.
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Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Bez tytułu
2020

Akryl, spray na płótnie, 100 x 80 cm

Ur. 1986 

Karwowska
Magdalena
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W 2002 r. ukończył Katedrę Sztuki 
na Politechnice w Radomiu. Dyplom 
z malarstwa zrealizował w pracowni 
prof. A. Gieragi, a aneks z Grafiki 
Projektowej u prof.
J. Zduniewskiego. Zajmuję się 
malarstwem i ilustracją, a także jest 
nauczycielem sztuki.
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Ur. 1974 

Dąbrowski
Paweł

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Love stories 4
2019

Akryl na płótnie, 50 x 70 cm
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Malarka, rysowniczka, projektantka 
graficzna. Absolwentka Wydziału 
Malarstwa na Akademii Sztuk Pieknych 
w Warszawie, dyplom w pracowni 
Stefana Gierowskiego.
W swojej twórczos´ci zajmuje 
sie? zagadnieniami koloru 
i formy malarskiej. Interesuje ja? 
praca z przetworzonym zapisem 
fotograficznym oraz tematyka ciała 
jako formy dyscyplinowanej przez 
relacje społeczne.
Iwona Kobryn´ w swojej praktyce 
artystycznej skupia sie? równolegle 
na dwóch zagadnieniach, waz˙nych 
dla odczytania jej obrazów. Pracuje 
z archiwalnymi fotografiami, które 
przetwarza na swoje potrzeby oraz 
w bardzo wnikliwy sposób eksploatuje 
problemy czysto malarskie zwia?zane 
z kolorem i kompozycja?.
Malowane od 2020 roku, obrazy 
z serii Ostatni dzien´ lata sa? 
owocem zachwytu nad archiwalnymi 
fotografiami plaz˙owiczek 
i plaz˙owiczów z lat 20. i 30. XX wieku.
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Ur. 1966 

Kobryn
Iwona

Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Bez tytułu
2021

Akryl na płótnie, 50 x 50 cm
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Kompozytor piosenek, muzyki 
teatralnej i filmowej, twórca 
monumentalnych dzieł oratoryjno 
– kantatowych, pianista, wokalista. 
Drugą obok komponowania muzyki 
pasją Pawluśkiewicza jest malarstwo. 
Artysta stosuje technikę malarską, 
którą sam nazwał żel art. Technika żel 
art jest ogromnie pracochłonna; na 
obraz o wielkości 40 na 60 cm składa 
się wiele tysięcy kropek nakładanych 
żelowymi długopisami  –  stąd 
nazwa żel art. Przeciętnie na jeden 
centymetr kwadratowy przypada 
350 – 400 kropek. Dotychczas obrazy 
artysty prezentowane były na 
wystawach w Polsce, w Brukseli, we 
Włoszech oraz na Węgrzech. Malarz 
specjalizujący się w technice żel – art, 
z wykształcenia architekt.
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Ur. 1942 

Pawluśkiewicz
Jan Kanty

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Comi Coma
2014

Grafika żel – art na papierze, 41 x 31 cm w świetle passe – partout
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Izabela Sak urodzona w Zielonej Górze, 
gdzie, ukończyła Liceum Plastyczne, 
a potem Wydział Artystyczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyplom 
z malarstwa 2020 roku. Maluje od 
11 lat, stworzyła ponad 600 obrazów 
malarskich i rysunkowych. Uprawia 
malarstwo sztalugowe na płótnie. 
Studiowała również w Szkole Wyższej 
Sztuki i Projektowania Caldas da 
Rainha –  Portugalia. Jest uczestniczką 
wielu plenerów malarskich w Polsce 
i za granicą oraz ok.40 wystaw 
indywidualnych i ok.40 zbiorowych 
w Polsce, Niemczech, Francji, Portugalii.
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Ur. 1964 

Sak
Izabela

Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Mondrian i kameleon,
2021

Akryl na płótnie, 90 x 90 cm
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Zbigniew Henryk Kopania, artysta 
malarz, operator filmowy, ur. 21 
grudnia 1949 w Łodzi. Ukończył 
Wydział Operatorski Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Malował pod kierunkiem prof. 
Jerzego Mierzejewskiego. Od 1974 
współpracuje z galeriami w Londynie, 
Amsterdamie i Monachium oraz 
z galeriami w USA. Indywidualne 
wystawy za granicą m.in. : Polskim 
Ośrodku Społeczno – Kulturalnym 
w Londynie 1990, Galerii Provincichuis 
Haarlem (Holandia) 1991, Galerie Am 
Isator (Monachium) 1994, Turner Art 
Gallery, Denver (USA) 1995, Galerii 
Houtplein Exposite Haarlem 1996, 
galerii Country Club, Odessa (USA) 
1997, Galerie Kunst Centrum Haarlem 
2001. Zbigniew Kopania współpracuje 
z galeriami sztuki współczesnej. Maluje 
hiperrealistyczne martwą naturę, 
kwiaty, pejzaże, baletnice. Jego obrazy 
znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Polsce i za granicą. Wystawy 
indywidualne: 1990 Polskie Centrum 
Kultury, Londyn, GB 1991 Galeria 
Provincichuis, Haarlem, Holandia 

1994 Galeria Am Isator, München 1995 
Turner Art Gallery, Denver, Kolorado, 
USA 1996 Houtplein Expositie, 
Haarlem, Holandia 1997 Country Club, 
Odessa, Teksas,  USA 1998 Charles 
Hecht galerie, USA 2001 Galeria Kunst 
Centrum, Haarlem, Holandia 2007 TAB 
Galeria, Warszawa, PL 2008 Southwest 
Galeria, Dallas, Teksas, USA 2010 Alice 
Perrit, Columbia, Karolina Południowa, 
USA 2012 Daimaru Kobe, Japonia 
2013 Isetan Shinjuku,  Tokio, Japonia 
2014 Southwest Gallery Dallas,USA 
Nagrody i wystawy zbiorowe 2010 
Exhibition’’Natale di Roma’’ Italy 2017 
Award F. Ballard Wiliams Salmagundi 
Club NY USA 2017 Art Emy Atema, 
Niigata. Exhibition. Japan 2018 Award 
‚’Certificate of Merit’’ Salmagundi 
Club NY USA 2018 Art EMY Exhibition 
in Hakone Japan 2018 Finalist Art 
Revolution Taipei Tajwan.
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Ur. 1949 

Kopania
Zbigniew

Estymacja: 7 000  –  8 000 PLN

W stronę słońca
2020

Olej na płótnie, 60 x 80 cm
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Bożena Kuzio – Bilska ukończyła 
studia w Wyższej Szkole Sztuki 
Stosowanej „Schola Posnanienssis” 
w Poznaniu na Wydziale Scenografii 
i Wydziale Malarstwa. Zajmuje się 
malarstwem na jedwabiu, płótnie 
i kartonie, tkaniną unikatową, grafiką 
cyfrową, scenografią, projektowaniem 
kostiumów i lalek teatralnych.
Studia w Wyższej Szkole Sztuki 
Stosowanej „Schola Posnanienssis” 
w Poznaniu na Wydziale Scenografii 
i Wydziale Malarstwa. Dyplom 
z wyróżnieniem w pracowni malarstwa 
na tkaninie prof. Wojciecha Sadleya 
w 2000 roku.
Ukończyła  również Studium Techniki 
Teatralno – Filmowej w Łodzi. 
Poszukiwania drogi twórczej 
rozpoczęła od teatru (Teatr Pinokio, 
Teatr 77 w Łodzi). To określiło 
widzenie przestrzenne artystki, stało 
się inspiracją wielu prac.
Należy do Związku Polskich Artystów 
Plastyków i Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików.
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Ur. 1964 

Kuzio-Bilska
Bożena

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Lato
2018

Akryl na płótnie, 70 x 70 cm
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Ur. 1964 

Bożena

Kuzio-Bilska

Estymacja: 1 000  –  2 000 PLN

Pejzaż w kwadracie — zima
2018

Akryl na płótnie, 70 x 70 cm



94

Anna Kłos, ur. w Warszawie. 
Artysta grafik, wykładowca 
akademicki, kurator wystaw. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskała w pracowni 
plakatu prof. Juliana Pałki i prof. 
Mieczysława Wasilewskiego w 1999 
roku. W tym samym roku rozpoczęła 
pracę dydaktyczną. W 2007 r. 
obroniła pracę doktorską pt. „Kolaż 
dadaistyczny, jako inspiracja mojej 
twórczości” na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. W latach 2002 – 
2010 współpracowała z koncernem 
wydawniczym Bertelsmann Media, dla 
którego wykonała kilkaset projektów 
okładek książek i layoutów, głównie 
do wysokonakładowych tytułów. Brała 
udział w wielu wystawach zbiorowych.

86 |

Estymacja: 500  –  1 000 PLN

Moderne
2019

Kolaż, 40 x 30 cm

Kłos
Anna
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Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

Your sadness in mine
2019

Akryl na płótnie, 80 x 60 cm

Absolwentka Warszawskiej ASP. 
Zajmuje się malarstwem w dwóch 
różnych stylach: abstrakcyjnym oraz 
realistycznym, co pozwala jej na ciągłą 
fascynację swoją pracą. To, co łączy te 
dwa odrębne nurty to swoista poetyka, 
kolor, emocja. Brała udział w ponad 
10 wystawach zbiorowych oraz ponad 
16 indywidualnych. Cały czas rozwija 
swój warsztat malarski, dba, by jakość 
jej pracy była coraz lepsza.

Moje malowanie jest 
celebracją piękna i niezwykłej 
mocy wyobraźni. Mówi 
o tworzeniu nowych, 
równoległych światów, 
czy są one realistyczne 
czy abstrakcyjne. Czerpię 
inspirację z najpiękniejszych 
stron życia i rzeczywistości 
tego świata  –  muzyki, tańca, 
przyrody. Tym pięknem, jako 
najwyższą wartością, chcę się 
dzielić z ludźmi.

Masiul-
-Gozdecka

Anna
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Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu w 1977r. Studia na 
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie  –  filia 
w Katowicach. Dyplom z medalem 
w Pracowni Projektowania 
Graficznego prof. Tomasza Jury 
i Pracowni Malarstwa prof. Jerzego 
Dudy – Gracza w 1982 roku. W latach 
1994 – 2000 wykładowca Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie. 
W 2009 otrzymał tytuł profesora 
sztuk plastycznych. Obecnie prof. 
zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Członek Manhattan 
Graphics Center Nowy York USA. 
Odznaczony przez Prezydenta RP 
Złotym Krzyżem Zasługi w 2014 
roku. Liczne podróże artystyczne 
po Europie, USA, Chinach. Mieszka 
i pracuje w Katowicach.
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Estymacja: 500  –  750 PLN

Medytacja lotos I/III
2004

Druk cyfrowy na papierze, 2/20, 25 x 19 cm 

Ur. 1957 

Kowalski
Antoni



97

Początkowo zajmował się fotografią 
czarno – białą, którą poznawał 
przy zdjęciach mody. Tu poznawał 
ludzkie twarze i sylwetki modelek 
w ruchu. To dało początek fascynacji 
kontrastowymi postaciami, dla 
których późniejszym tłem stał się 
wielkomiejski krajobraz. Wybrał 
Wydział Sztuki i Designu, projektował 
budynki, wnętrza klubów a nawet 
jachtów żaglowych. Tajniki malarstwa 
odkrywał w pracowniach lokalnych 
artystów, szkolił kreskę i plamę, 
z której na nowo tworzył tak dobrze 
znane mu scenerie z fotografii.
Kocha miejskie pejzaże i ludzkie gesty. 
Rozdarty pomiędzy impresjonizmem 
a abstrakcją próbuje łączyć oba te 
kierunki nierzadko w ekspresyjnym 
wyrazie. Najbardziej ceni oszczędny 
kolor. Czasami odczuwa potrzebę 
kolażu. Na gotowy obraz lubi czasami 
rzucić farbą „brud” lub wyczuwalny 
w dotyku przedmiot.
Jego obrazy znajdują się w kolekcjach 
prywatnych zarówno w kraju jak 
i za granicą a jednym z ważniejszych 
wydarzeń było zakwalifikowanie się 
do Artbox Project i wystawa kilku 
obrazów w Nowym Jorku w 2018 roku.
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Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Dym na chodniku
2021

Olej na płótnie, 100 x 70 cm

Mulk Musiolik
Romuald
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Malarka, fotograficzka. Absolwentka 
Wydziału Malarstwa warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
dyplom z wyróżnieniem, z aneksem 
z ilustracji u dr. Zygmunta 
Januszewskiego, uzyskała w pracowni 
prof. Stanisława Baja. Finalistka 
wielu konkursów, m.in. kilkukrotnie: 
Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego (Szczecin), Bielskiej 
Jesieni (Bielsko – Biała), Konkursu 
malarskiego im. L. Wyczółkowskiego( 
Bydgoszcz),Triennale Małych Form 
Malarskich (Toruń), laureatka 
I Nagrody Ministra Kultury 
I Dziedzictwa Narodowego 
w Przeglądzie Malarstwa Młodych 
Promocjie 2011 (Legnica), laureatka 
wyróżnienia w Konkursie Potok Sztuki 
(Sopot). Uczestniczka Warszawskich 
Targów Sztuki, oraz targów Sztuki 
w Nowym Jorku i Bridgehampton 
(2019). Prace m. in. w kolekcji Muzeum 
Narodowego w Gdańsku Oddział 
Sztuki Nowoczesnej oraz w prywatnej 
kolekcji Prezydenta Rep. Fed. Niemiec 
Horsta Koehlera. Współpracuje 
z renomowanymi galeriami w kraju 
i zagranicą. W 2020 roku zajęła 14 
miejsce w Kompasie Młodej Sztuki.
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Ur. 1985

Laskowska
Magdalena 

Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Obrazek Zimowy
2017

Akryl na płótnie, 41 x 33 cm
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Malarz, rysownik, grafik Ukończył 
studia na warszawskiej ASP, 
uzyskując dyplom w 1974 
roku. Jest także wykładowcą na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Jego malarstwo 
jest z założenia metaforyczne. 
Maluje ludzi o zdeformowanych 
proporcjach, na tle odrealnionego 
pejzażu. Charakterystyczne postacie 
z obrazów artysty to liryczne, 
zagubione, nieśmiałe osoby pełne 
smutku i swoistego komizmu. 
Jego twórczość prezentowana jest 
w licznych muzeach, m.in. w Muzeum         
Malarz, rysownik, grafik. Urodził się 
21 stycznia 1948 roku w Kotlicach 
koło Zamościa. Mieszka i pracuje 
w Warszawie.  Jest absolwentem 
Liceum Plastycznego w Zamościu. 
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie w 1974 roku 
uzyskał dyplom w pracowni grafiki 
pod kierunkiem prof. Juliana Pałki. 
Wykłada w katedrze Malarstwa 
i Rysunku na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej.
Od 1970 roku tworzy ilustracje i grafiki. 

Współpracował z wieloma 
czasopismami, m.in. „Ty i Ja”, 
„Literaturą”, „Szpilkami”, „Polityką”, 
„Tygodnikiem Literackim”, „Gazetą 
Wyborczą” i „Rzeczpospolitą”. Ma 
także w swoim dorobku ilustracje 
książkowe, m.in. dla takich autorów, 
jak Jeremi Przybora („Kabaret 
jeszcze Starszych Panów”, 1980), 
Ryszard Schubert („Panna Lilianka”, 
1983), Rena Marciniak („Ślub 
na gruzach Warszawy”, 1990), 
Roald Dahl („Wielkomilud”, 1991). 
Ilustrował również książki Ireneusza 
Iredyńskiego, Edwarda Stachury, 
Marka Nowakowskiego i Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. Sam też 
doczekał się literackiego opracowania: 
Hanna Krall sportretowała Franciszka 
Maśluszczaka w opowiadaniu 
„Malarnia z o.o.”.
W swoim dorobku ma także zlecenia 
zagraniczne. Niedawno japońskie 
Muzeum Pokoju zamówiło u niego cykl 
ilustracji do artystyczno – historycznej 
książki „Powstanie Warszawskie 1944”.
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Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Błękitny las
2021

Akwarela na papierze, 35 x 27 cm

Ur. 1948 

Maśluszczak
Franciszek
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Artysta swe obrazy maluje farbami 
olejnymi na płótnie, zaś jego prace 
wyrażają tematykę marynistyczną. 
W sposób niezwykły i z wielkim 
wyczuciem operuje światłem, 
barwami, co sprawia, że patrząc na 
jego dzieła odnosimy wrażenie, iż 
niemalże dotykamy wzburzonych 
fal na morzu. Każda jego praca 
posiada swoisty klimat i opowiada 
jakąś historię, w której odbiorca ma 
nieodpartą chęć się zanurzyć.
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Estymacja: 2 000  –  2 500 PLN

From Above
2021

Olej na płótnie, 70 x 50 cm

Rużyk
Marek
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Joanna Mieszko urodziła się 1969 
roku w Trzcińsku – Zdroju. Jej 
działalność artystyczną obejmują 
rzeźba, rysunek, malarstwo 
i fotografia. Brała udział w dużej liczbie 
wystaw, organizowała plenery akcji 
artystycznych w kraju i za granicą. Jest 
absolwentką Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Poznaniu. W 1996 
roku obroniła dyplom w pracowni 
rzeźbiarskiej prof. Józefa Petruka. 
Pracuje w metalu, drewnie i kamieniu. 
Jej pracę dyplomową można oglądać 
nad jeziorem Malta w Poznaniu  
–  jest to zespół rzeźb w piaskowcu 
zatytułowany „Zmagania”.       
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Dyplom uzyskała 
w pracowni rzeźbiarskiej Prof. Józefa 
Petruka w 1996. Organizowała wiele 
plenerów, wystaw i akcji plastycznych. 
Pracuje w metalu, drewnie i kamieniu. 
Uprawia rysunek i malarstwo.
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Ur. 1969 

Mieszko
Joanna

Estymacja: 12 000  –  16 000 PLN

Chojna Edwarda
2020

Akryl na płótnie, 73 x 100 cm
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Urodzony w Krakowie. Studia na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej (1981 – 1987), oraz na 
Wydziale Form Przemysłowych 
Akademii Sztuk Pięknych (1987 – 1988). 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym 
specjalizując się w akwareli. 
Członek ZPAP. Założyciel SAP 
(Stowarzyszenia Akwarelistów 
Polskich). W 2011 roku nakładem PWN 
wydaje podręcznik z cyklu: Ucz się od 
polskich mistrzów pt. Nauka malowania 
akwarelą. Uczestnik licznych wystaw 
oraz plenerów malarskich.
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Ur. 1962 

Ludwin
Krzysztof

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Włoskie lato
2018

Akryl, akwarela, technika mieszana na płótnie, 70 x 140 cm
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Moje obrazy inspirowane 
są dzieciństwem, naturą 
i psychologią. Wierzę, że 
sztuka oznacza sięganie 
po nieznane, za odpowiedź 
osadzoną w tych trzech 
przestrzeniach. Dlatego 
podczas tworzenia moich 
prac nie boję się używać 
niestandardowych, 
nietypowych technik. Jako 
malarz szukam równowagi 
między signifiantem a signifié: 
formą, ekspresją, narracją, 
farbą, płótnem i ideą. 
Fascynuje mnie abstrakcja, 
ale staram się pogodzić to 
podejście z tradycyjnymi 
motywami obrazkowymi.
Od zawsze kocham akwarele, 
dzięki którym mogę 
wyrazić swoją przeszłość 
i codzienność.

Każdy dzień jest szansą na 
stworzenie czegoś ciekawego 
i nowego, ale zaczyna się 
normalnie: z kubkiem ciepłej 
herbaty, samotnością i czystym 
płótnem.
Studiowałem pedagogikę, 
sztukę (malarstwo i rysunek) 
w Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi oraz terapię 
logopedyczną (Uniwersytet 
Gdański).
Należę do Polskiego 
Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków i Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Sztuki.
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Sudnikowicz
Bernadetta

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Razem
2021

Akryl na płótnie, 80 x 80 cm
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Jacek Maślankiewicz, ukończył 
warszawską Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie kształcił się m.in. w pracowni 
profesora Rajmunda Ziemskiego. 
Malarstwem interesował się od 
wczesnych lat dziecięcych, kształcił 
umiejętności pod kierunkiem 
ojca – artysty malarza Ireneusza 
Maślankiewicza. Na swoim koncie ma 
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, 
poplenerowych i pokazów zbiorowych 
w Polsce i Europie. Jego prace znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i na wszystkich kontynentach.
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Ur. 1955 

Maślankiewicz
Jacek

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Baltica
(Bałtyk) 2021

Olej na płótnie, 54 x 73 cm
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W latach 1983 – 89 studiował 
architekturę wnętrz i malarstwo 
monumentalne w Instytucie Sztuk 
Użytkowych w Charkowie. W 1990 
przyjechał do Polski i osiedlił się 
w Warszawie. Dominującą część jego 
twórczości stanowią obrazy olejne, 
które łączą się w cykle tematyczne. 
Najważniejsze z nich to cykle 
inspirowane wielkimi postaciami 
historii i sztuki, nastrojem miejsc, 
portrety. Swoistym wkładem polskim 
w twórczość Iwana Kulika jest 
postać Stańczyka, któremu poświecił 
znakomitą część swoich obrazów. 
Od 2001 artysta tworzy także gwasze 
związane tematycznie z wybitnymi 
dziełami literackimi. Pierwszym 
utworem, który go zainspirował 
był „Mistrz i Małgorzata”. W tym 
cyklu powstało około 700 gwaszy, 
z czego 125 zostało wykorzystanych 
w wydawnictwach galerii, a około 
90 w pięknym wydaniu „Mistrza 
i Małgorzaty” (wydawnictwo MUZA,  

wyd. I 2003, wyd. II 2004). W latach 
2003 – 2004 powstał kolejny cykl: 
„Folwark zwierzęcy”. Obecnie 
artysta pracuje nad „Don Kichotem”. 
Pierwsza wystawa indywidualna 
prac Iwana Kulika w Polsce odbyła 
się w 1991 w gmachu Sejmu RP. 
Od tego artysta miał kilkanaście 
wystaw indywidualnych, głównie 
w Warszawie, Łodzi i Sopocie, a także 
w Wiedniu. W 2001 Iwan Kulik został 
zaproszony przez znaną włoską 
winnicę do zaprojektowania etykiety 
na „Vino della Pace”.
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Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

Ilustracja do Mistrz i Małgorzata 
2011

Gwasz na papierze, 100 x 70 cm

Ur. 1959

Kulik
Iwan
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Estymacja: 750  –  1 500 PLN

Kraków. Kościół Mariacki
2018

Akryl na płótnie, 100 x 50 cm

Słońska-
-Więcek
Ur. 1976 

Uczennica Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Krakowie. Absolwentka 
Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej (dyplom u prof. Barbary 
Bartkowicz).

Moje prace inspirowane 
są emocjami i zmysłami... 
atmosferą, zapachem, 
temperaturą...Pragnę aby 
widz poczuł: upał, mróz, 
prędkość wiatru, zapach 
morza, szum silników 
samolotu. Lubię dynamikę. 
Sekundowy kadr zatrzymany 
na wieczność. Moim celem nie 
jest popisywanie się techniką 
malarska lecz wywołanie 
emocji w widzu tak, aby 
poczuł niepokój z powodu 
nadciągającej burzy, lub 
przeciwnie... święty spokój... 

Agnieszka

smutek ..żal.. lub... gotowość 
do zabawy... albo ciemność 
pokoju z podartymi zasłonami 
przez które wkrada 
się światło dnia. Lubię 
obserwować, jak zmieniające 
się światło pozwala nam 
różnie interpretować 
atmosferę tych samych miejsc.
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Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

Martwa Natura. Bukiet kwiatów
1974

Olej na płótnie, 100 x 60 cm

1901 – 1979
Wykształcona w Szkole Sztuk Pięknych 
we Lwowie. Studiowała w Académie 
Colarossi w Paryżu oraz prywatnie 
u Olgi Boznańskiej. Po pierwszej 
wojnie światowej osiadła w Poznaniu, 
gdzie aktywnie współtworzyła lokalną 
scenę artystyczną. Podejmowała 
róźnorodną tematykę, a jej prace 
nawiązują do osiągnięć impresjonizmu 
i postimpresjonizmu. Studiowała 
na Akademii Sztuk Pięknych we 
Lwowie, a później w Monachium, 
Dreźnie, we Włoszech, w Wiedniu 
i Paryżu. W stolicy Francji pobierała 
nauki w Akademii Colarossiego oraz 
w pracowni Olgi Boznańskiej.
W 1925 roku była członkiem – 
założycielem Grupy Artystów 
Wielkopolskich „Plastyka”, z którą 
związana była do 1934. Malowała 
olejne pejzaże, martwe natury oraz 
portrety. W latach międzywojennych 
eksponowała swoje prace w Salonie 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Wystawiała również 
w Zachęcie oraz w 1933 w Galerie Art 
et Artistes Polonais w Paryżu (w tym 
samym roku miała tam wystawę 
Boznańska).

Dziurzyńska- 
-Rosińska

Zofia

Po II wojnie światowej, podczas 
zebrania konstytucyjnego Związku 
ZPAP Okręgu Poznańskiego 29 
czerwca 1945 roku została wybrana 
członkiem zarządu i skarbnikiem 
Okręgu ZZPAP. Brała udział w szeregu 
wystaw organizowanych przez ZPAP, 
m.in. w Muzeum Wielkopolskim 
i Centralnym Biurze Wystaw 
Artystycznych w Poznaniu. Od 1951 
roku współorganizowała w ZPAP 
w Poznaniu doroczną wystawę prac 
plastyczek poznańskich z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Na otwartej 19 października 1958 
wystawie zorganizowanej przez 
ZPAP i Centralne Biuro Wystaw 
Artystycznych w gmachu Odwachu 
przy Starym Rynku w Poznaniu, 
Dziurzyńska – Rosińska pokazała 
ponad siedemdziesiąt obrazów 
olejnych, w tym pejzaże, portrety oraz 
kwiaty. Pozytywną recenzję wystawy 
opublikował Głos Wielkopolski, 
konkludując: „Malarstwo tej artystki 
przepojone jest światłem i słońcem, 
przestrzenią i oddechem; przecież 
nawet tak pozornie nieciekawy 
temat — jak: krany i dźwigi, okręty 
i barki w morskim porcie, pokazuje 
artystka jakoś uroczo i lekko”. Zmarła 
w 1979 roku. Została pochowana na 
Cmentarzu na Junikowie w Poznaniu.
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Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Lublinie; Wyższa 
Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi  
–  wydział grafiki; Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie  –  wydział 
malarstwa w Pracowni prof. Rajmunda 
Ziemskiego; Dyplom  z malarstwa  –  
1989 r.  –  wyróżnienie  –  pracownia 
R. Ziemskiego  –  cykl „DWOJE”; Aneks 
z grafiki warsztatowej w pracowni 
prof. Romana Artymowskiego  –  
linoryt  –  cykl „Dwoje we wnętrzu”  
–  wyróżnienie; Szkoła Sztuk Pięknych, 
Montpellier, Francja.
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Estymacja: 750  –  1 500 PLN

Kolorowe hortensje w dzbanuszku
2021

Olej na płótnie, 40 x 30 cm

Ur. 1962

Caban
Jolanta
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Tomasz Tobolewski, urodzony w 1973 r. 
w Zabrzu. Absolwent ASP w Krakowie 
(Wydział Grafiki w Katowicach), 
dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego 
prof. S. Kluski. Pracownik naukowy 
w randze doktora habilitowanego 
na Uniwersytecie Śląskim. Wykłada 
również w Katedrze Grafiki na 
Uniwersytecie w Ostravie. Laureat 
nagród, m.in.: Grand Prix na Biennale 
Grafiki Dry Point w Serbii (2011), 
Grand Prix na konkursie „Praca Roku” 
ZPAP (Katowice, 2004), I nagrody 
Międzynarodowego Biennale Rysunku 
(Pilzno, 2004). Prace w Saatchi Art.
Uczestnik wielu wystaw m.in.: POSK 
Gallary w Londynie w 2018 roku, 
Triennale Grafiki Polskiej, BWA 
Katowice (2012), Salon de L’estampe 
Contemporaine — Ruel – Malmaison, 
Francja (2006), wystawa rysunku 
„Pierwszy Język” (Bielsko Biała, 2003), 
wystawa młodych pracowników 
Instytutu Sztuki (Cieszyn, 2003), konkurs 
Praca Roku ZPAP (Katowice, 2003 
i 2004), Biennale Miniatury Graficznej 
(Częstochowa, 2004), Międzynarodowe 
Biennale Rysunku (Pilsno, 2004), 
Konkurs Rysunku im. Andorliego 
(Nałęczów, 2004), Internationale Mini 
Print (Sarajewo, 2005).
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Ur. 1973 

Tobolewski
Tomasz

Estymacja: 4 500  –  5 500 PLN

Briftreger
2021

Olej na płótnie, 60 x 50 cm
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Studiowała malarstwo na University of 
Arizona, w Ecole des Beaux Arts w Pa-
ryżu oraz w Escuela de Diseno w Bar-
celonie. Zajmuje się rysunkiem i ma-
larstwem sztalugowym. Tworzy także 
murale. Swoje prace pokazywała na 
wystawach w Stanach Zjednoczonych 
(m.in. Nowy Jork,  Phoenix i Trenton), 
w Polsce i w Hiszpanii. Monika Rossa 
o swojej twórczości: 

Zawsze myślałam, jak jest 
bardzo bezpiecznie być arty-
stą. Artysta nie musi tłuma-
czyć się, wszystko zawiera 
w tym, co tworzy. Nie musi 
obawiać się źle wyważonego 
słowa, które będzie może być 
opacznie zinterpretowane. 
Maluję ludzi, rzadziej pejza-
że, nieczęsto abstrakcje, by 
uwolnić myśli. Fascynuje mnie 
jednak człowiek, pytanie jaki 
jest. Jak myśli, jak działa? 
Co dzieje się w jego umyśle? 
Jak odbiera innych, jak pa-
trzy na naturę? Jak szczę-
śliwy może być? Jak może 
być samotny, nawet gdy jest 
otoczony przez tłum. Rysuję 

najczęściej z modela. Myślę, 
że warsztat rysunkowy jest 
dla artysty sprawą podsta-
wową. W rysunku piórkiem 
widać każdą próbę oszukania, 
kłamstwa są wyolbrzymione. 
Potrzeba ogromnej dyscypli-
ny i uwagi przy rysunku. To 
zdyscyplinowanie przy szki-
cowaniu pozwala na pełną 
swobodę przed płótnem.
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Rossa
Monika

Estymacja: 750  –  1 250 PLN

Czas na herbatę
2009

Giclee na papierze, 71,5 x 55 cm w świetle passe – partout
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Pisarka, artystka multimedialna, 
działaczka społeczna, popularyzatorka 
nauki i sztuki. Z wykształcenia doktor 
nauk przyrodniczych, absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Akademii Fotografii Artystycznej 
Wyższych Szkół Fotograficznych 
we Wrocławiu.  Pisarka, artystka 
multimedialna, działaczka 
społeczna, popularyzatorka nauki 
i sztuki. Z wykształcenia doktor 
nauk przyrodniczych, absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Akademii Fotografii Artystycznej 
Wyższych Szkół Fotograficznych 
we Wrocławiu. Od lat zajmuje się 
problematyką tożsamości i pamięci. 
W swojej pracy bazuje na historii 
mówionej i świadectwach. Ma na 
koncie ponad 60 wystaw w Polsce 
i zagranicą. Prace i teksty publikuje 
w prasie, w pismach artystycznych 
i kulturalnych. Autorka bloga 
Widoczki: Pamięć miasta/Pamięć 
ciała. Współautorka książek: Miasto 

oczami kobiet (z Justyną Biernacką), 25 
rozmów na 25 – lecie, Przecież ich nie 
zostawię (pod red. Magdaleny Kicińskiej 
i Moniki Sznajderman), rozdziałów 
w publikacjach zbiorowych oraz sztuk 
teatralnych (m.in. Wanda, z Sylwią 
Chutnik, Hideout/Kryjówka, Dziady. 
Twierdza Brześć, Matki, Hindełe, siostra 
Sztukmistrza). Dwukrotna stypendystka 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, laureatka nagród, 
w tym Nagrody im. Karola Sabatha za 
najlepszy tekst popularnonaukowy 
w polskiej prasie i wyróżnienia na 
festiwalu teatralnym Kontrapunkt za 
scenariusz Hideout/Kryjówka.
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Ur. 1978

Dołowy
Patrycja

Estymacja: 750  –  1 500 PLN

Bielsko Biała
z serii Widoczki, 2017

Wydruk na papierze fotografycznym, 50 x 50 cm
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Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, Wydział 
Architektury i Wzornictwa 
Przemysłowego. Uprawia malarstwo, 
scenopisarstwo i architekturę wnętrz. 
Organizatorka i kuratorka plenerów 
malarskich. Uczestniczka licznych 
wystaw artystycznych w Polsce 
i zagranicą. Laureatka konkursów 
architektonicznych. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Gdańska. 
Prowadzi zajęcia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku.
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Stankiewicz
Gocha Meg

Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

After JB Greuze
2021

Olej na płótnie, 60 x 60 cm
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Absolwentka Wydziału Malarstwa 
na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowni prof. 
Krzysztofa Wachowiaka (2015). Jej 
prace pokazywane były na licznych 
wystawach w Polsce i zagranica. Była 
częścią zespołu współtworzącego 
w pełni malarski film animowany 
„Loving Vincent.” Obecnie artystka 
mieszka i tworzy w Grecji.

105 |

Ur. 1988

Siudek
   „OSA” Aleksandra

Estymacja: 3 500  –  4 500 PLN

Maria
2019

Olej na płótnie, 60 x 60 cm
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Urodził się w Krzeszowicach w 1957r. 
W 1983 roku ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie,  Wydział 
Grafiki w Katowicach . W pracowniach 
profesorów: Jerzego Dudy – Gracza, 
Romana Nowotarskiego i Bronisława 
Chromego. Od 1988roku mieszka 
w Poniatowej na Lubelszczyźnie . Jest 
mocno związany ze środowiskiem 
artystycznym Kazimierza Dolnego 
nad Wisłą, od wielu lat prezentuję 
swoje prace w galerii autorskiej 
DWA ŚWIATY. Miał około 30 wystaw 
indywidualnych i wiele wystaw 
zbiorowych, kilka nagród i wyróżnień 
Był komisarzem wielu ogólnopolskich 
i zagranicznych plenerów malarskich. 
Bardzo ważne są dla niego podróże 
artystyczna zwłaszcza na wyspy 
Oceanu Indyjskiego i południe Europy 
. Od lat wspiera aukcje charytatywne” 
Bliźniemu Swemu” Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta 
oraz Wielką Aukcję Współczesnej 
Sztuki Polskiej w Nowym Jorku. 
Ostatnie wystawy w 2017 r ‚Światło 
i Kolor” w Muzeum Nadwiślańskim 
w Kazimierzu Dolny, oraz w 2018 r 
„Kontrasty kolorystyczne”. Galeria M2 
Mysłowicki Ośrodek Kultury.
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Ur. 1957

Smółka
Michał

Estymacja: 4 500  –  5 500 PLN

Impresja madagaskarska
2021

Olej na płycie, 40 x 50 cm
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Mira Skoczek – Wojnicka to artystka 
urodzona w Krakowie w 1959 r. Studia 
ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, na Wydziale Grafiki. 
Dyplom uzyskała w 1984 r. w pracowni 
wklęsłodruku (pod kierunkiem Prof. 
Andrzeja Pietscha) i litografii (pod 
kierunkiem Prof. Włodzimierza 
Kunza). Jest członkinią Związku 
Polskich Artystów Plastyków oraz 
Stowarzyszenia Międzynarodowego 
Triennale Grafiki w Krakowie. Uprawia 
malarstwo, rysunek i grafikę.
Swoją twórczość prezentowała 
w Polsce, we Francji (Paryż, Collioure, 
Tours), Włoszech (Rzym, Florencja), 
Danii, Holandii (Haga), Hiszpanii 
(Segovia), Belgii (Bruksela), na 
Chorwacji (Zagrzeb), na Węgrzech 
(Szentendre) itd.
Do tej pory brała udział w przeszło 
100 wystawach zbiorowych w tym 
kilkanaście indywidualnych.

Ur. 1959 r.

Skoczek- 
-Wojnicka

Mira

Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN 

Secesyjna kryza
2021

Olej na płótnie, 40 x 40 cm
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Anna Maria Rusinek urodziła się 
w 1977 w Busku – Zdroju. Jest 
absolwentką Akademii Pedagogicznej 
na wydziale Malarstwa Instytutu Sztuki 
w Krakowie pod kierunkiem prof. 
Stanisława Sobolewskiego.
Jej twórczość obejmuje drobne 
formy malarskie, jak i obrazy 
wielkoformatowe. Obecnie preferuje 
akt i portret w malarstwie, zaś 
szczególnie bliskim dla niej stylem 
jest art deco, przefiltrowany przez  
wrażliwość artystki i nadający obrazom 
nieprzeciętną indywidualność.
W sztuce Anna Maria Rusinek 
nieustannie powraca do przeszłości, nie 
tylko w sferze idei intelektualnej czy 
formalnej, ale również warsztatowej.
Artystka brała udział w licznych 
wystawach indywidualnych, a jej prace 
znajdują się w kolekcjach i zbiorach 
prywatnych w kraju, Europie i za 
oceanem. Zajmuje się również pracę 
pedagogiczną, prowadzi profesjonalne 
warsztaty malarstwa i rysunku dla 
kandydatów na studia artystyczne. 
Maluje także portrety na zamówienie.
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Ur. 1977 

Rusinek
Anna Maria

Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Cotone
2018

Akryl i szlagmetal na płótnie, 50 x 60 cm
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Ukończył wydział Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP 
w Warszawie i uzyskał aneks 
z malarstwa w pracowni prof. D. 
Makowskiej. Jest autorem obrazów 
malowanych do filmu Macieja 
Ślesickiego „Trzy minuty”. Ma na 
koncie liczne wystawy indywidualne 
m.in.: Galeria Stary Rynek, Łódź (1996); 
Galeria Praska, Warszawa (1997); 
Galeria BWA, Skierniewice (1997, 1998); 
Wino Gratis, Euro RSCG, Warszawa 
(2002); Dom&Home, Warszawa (2007); 
Ekshibicja, Biosfeera, Warszawa (2008); 
Ekshibicja II, Biosfeera, Warszawa 
(2009); Domoteka, Warszawa (2009); 
X, Biosfeera, Warszawa (2010); 
Sklep z Kanapkami  –  Warszawa 
(2011); Po Prostu, Warszawa (2011); 
Fort Wiosenny, Fort Sokolnickiego, 
Warszawa (2012); Centrum Sztuki 
Cartonovnia, Warszawa (2013); 
Ekshibicja 0914, Fort Sokolnickiego, 
Warszawa (2014).       Michał Warecki 
urodził się w 1970 r. Studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Ukończył. Uprawia 
nadekspresjonizm, ekshibicjonizm 
oraz neostyle. Jest malarzem żyjącym. 
Pytany o inspiracje ucieka.
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Ur. 1970 

Warecki
Michał

Estymacja: 3 000  –  4 000 PLN

Portret
2021

Olej, technika mieszana na płótnie, 40 x 40 cm
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W 2010 roku ukończyła 
z wyróżnieniem Wydział Malarstwa 
na Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie (pod kierunkiem 
rektora Antoniego Fałata). Aktywnie 
działa pomując sztukę w swoim kraju 
i współpracując z młodymi artystami 
z zagranicy. W 2013 razem z malarką 
Agatą Czeremuszkin Chrut, otrzymała 
dofinansowanie, z ramienia Fundacji 
Współpracy Polsko – Niemieckiej, 
na swój autorski projekt polsko – 
niemieckiej wystawy Interferencje – 
Interferenzen. Sztukę uważa za formę 
dialogu i na tej podstawie stara się 
tworzyć płaszczyznę porozumienia 
między artystami i odbiorcami 
z różnych kręgów i o różnych 
poglądach. Zajmuję się malarstwem 
sztalugowym, lecz także muralem, 
ilustracją, komiksem (publikacja 
pracy ‘Za piętnaście piąta’ w antologii 
‘Powstanie ‘44’ — konkurs Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 2011), 
oraz projektowaniem graficznym. 
Wystawy: 2015 Ślady  –  Młodzi 
Sztuką, Galeria DAP 1, Dom Artysty 
Plastyka, Warszawa 2014 Interferencje/
Interferenzen — kuratorka i artystka, 
Secondhome Projects, Berlin 
Warszawskie Targi Sztuki w Arkadach 
Kubickiego z galerią Mostra, Warszawa 

Celtic — Slavic vision of woman, 
8th Annual Polish Arts Festival, Tha 
Hunt Museum, Limerick, Irlandia 
Gallery Weekend Poznań, Czapski 
Art Gallery, Poznań Dwa Pokoje — 
Galeria Mostra, Warszawa Upside 
down — Pałac Kultury i Nauki/Galeria 
Mostra, Warszawa 2013 Interferencje/
Interferenzen — kuratorka i artystka, 
CS Fort Sokolnickiego, Warszawa 
Artysto przytul dzieciaka — Tha Hunt 
Museum, Limerick, Irlandia Burza — 
kuratorka i artystka  –  Galeria w Domu 
Artysty Plastyka, Warszawa Babski 
Spęd vol.2, Mile End Art Pavilion, 
Londyn, UK The Materiality of Painting, 
Lloyd Gill Gallery, Weston Super 
Mare, UK Zakochaj się w sztuce, CS 
Fort Sokolnickiego, Warszawa Think 
different — wystawa indywidualna 
w Galerii 3678, Warszawa 2012 
Młodzi Sztuką w Przestrzeni myśli 
Galeria DAP3, Warszawa Artyści z OW 
ZPAP, Galeria Na piętrze, Łódź Kolor: 
Niebieski, Galeria Zaułek Sztuki, 
Warszawa 2011 Animalis, Drugie 
Triennale,Miejska Galeria Sztuki‘MM’ 
2010 Chorzów, Nude/AKT, Second 
International Competition, Galeria 
Marquardt, Łódź 2009 Chopinowi, 
Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa This is not art! Galeria 
Zoya,Warszawa Warszawa 1939, 
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.
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Estymacja: 1 500  –  2 500 PLN

PINK 15
2015

Olej na płótnie, 130 x 100 cm

Ur. 1986 

Pakuła
Agnieszka
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Urodzona w Warszawie, absolwentka 
studiów podyplomowych łódzkiej 
ASP im. Władysława Strzemińskiego 
na kierunku Malarstwo i Rysunek 
oraz Politechniki Warszawskiej. 
Członkini Mazowieckiego Związku 
Artystów Sztuk Pięknych. Laureatka 
II miejsca Pierwszego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej ‚’Paleta”. 
Zajmuje się malarstwem olejnym 
i akrylowym na płótnie. Jej malarstwo 
to pełnia przestrzeni, horyzontów, 
prostoty i harmonii przedstawiona 
w minimalistyczny sposób. Tworzy 
obrazy na założeniach abstrakcyjnych, 
wprowadzając do nich elementy 
figuratywne lub geometryczne. Główną 
inspiracją jej prac jest otaczająca ją 
rzeczywistość. Minimalizm i czysta 
forma, to dla niej sedno sztuki, 
a proces poszukiwań widoczny w jej 
malarstwie, wpisuje się idealnie 
w dyrektywę „im mniej tym więcej”. 
Bierze czynny udział w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. 
Współpracuje z polskimi 
i zagranicznymi galeriami sztuki. 
Wiele jej prac znajduje się w zbiorach 
prywatnych w Polsce i za granicą.      
Malarstwo Katarzyny Środowskiej 
wypełnia spokój. W konsekwentnie 
tworzonej kreacji przestrzeni panuje 

ład i porządek geometrycznych 
podziałów oraz stonowanych barw. 
Charakterystyczny dla obrazów 
Artystki pejzaż, nie posiada zbędnych 
elementów. Są to zazwyczaj płasko 
malowane plamy spokojnego nieba 
i wody. Patrząc na te przestrzenie, 
niemal czuje się ciepło wakacyjnego 
dnia. Długa linia horyzontu ciągnie się 
przez płaszczyzny prac, dając poczucie 
pewnej kontynuacji. Tam, gdzie jeden 
obraz się kończy, zaczyna się kolejny. 
Zajmuje się malarstwem olejnym 
i akrylowym na płótnie. Mieszka 
i tworzy w Warszawie. W malarstwie 
poszukuje prostoty i harmonii. Tworzy 
obrazy na założeniach abstrakcyjnych, 
wprowadzając do nich elementy 
realistyczne. Maluje światy, w których 
każdy odnajdzie ciszę i spokój. 
Bierze czynny udział w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Wiele 
jej prac znajduje się w zbiorach 
prywatnych w Polsce i za granicą. 
Laureatka II miejsca Pierwszego 
Przeglądu Twórczości Artystycznej 
‚Paleta’. W 2015 otrzymała dyplom 
za rozwój artystyczny w technikach 
akwarelowych i olejnych w pracowni 
Andrzeja S. Grabowskiego. 
Absolwentka studiów podyplomowych 
ASP w Łodzi na wydziale Malarstwa 
i Rysunku.
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Estymacja: 2 000  –  3 000 PLN

Na drodze ku wygranej
2021

Olej na płótnie, 46 x 33 cm

Ur. 1971

Środowska
Katarzyna
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Krystyna Róż – Pasek  –  urodzona 
w 1981r. w Gorlicach,  absolwentka 
Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie  
–  profil tkactwo. W latach 2004 
– 2009 studiowała na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, na 
Wydziale Architektury Wnętrz. 
Studia zakończone pracą dyplomową 
w Pracowni projektowania mebli 
i elementów wyposażenia wnętrz. 
Aktualnie mieszka i rozwija swoją 
twórczość w Krakowie. Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków.

W swojej działalności 
zajmuje się głównie 
malarstwem sztalugowym,  
tworząc autorskie obrazy. 
Obrazy olejne na płótnie 
charakteryzują mocne 
ekspresyjne kolory oraz 
faktura farby, nakładana przy 
użyciu szpachelki malarskiej.
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Estymacja: 3 000  –  4 500 PLN

Sen o sławie
2021

Olej na płótnie, 30 x 60 cm

Ur. 1981 

Róż-Pasek
Krystyna



121

Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych na kierunku 
formy użytkowe – szkło. Artystka 
wszechstronna: od pop – art po 
hiperrealizm. Tworzy w wielu 
technikach: malarstwo, portret, 
rysunek, grafka, rzeźba ceramiczna, 
malarstwo na szkle –  malując unikalną 
techniką witrochromii.
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Ur. 1972

Szustkiewicz
Beata

Estymacja: 2 500  –  3 500 PLN

Sztalion
2020

Akryl na płótnie, 70 x 100 cm
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5. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech
obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. 
Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży 
uzupełniają katalog. Organizator zapewnia rzetelny opis 
katalogowy powierzonych na Aukcje dzieł sztuki.

6. Cena każdego obiektu Aukcji jest równa cenie
rynkowej obiektu (ustalonej przez Organizatora oraz twórcę 
lub właściciela, który przekazał obiekt w ramach darowizny) 
powiększonej o opłatę organizacyjną na rzecz Organizatora 
w kwocie 150 złotych. Opisy obiektów zawarte w katalogu online 
na stronie www.ogrodnadziei.org.pl. Dzieła oznaczone w katalogu* 
mają cenę gwarantowaną.

7. Cena sprzedaży obiektu aukcji charytatywnej
jest równa w każdym przypadku cenie wywoławczej (wartość 
rynkowa) powiększonej o opłatę organizacyjną. Obiekt aukcji 
zostanie sprzedany w powyższej cenie uczestnikowi, który 
zaoferuje w ramach określonej licytacji udzielenie najwyższej 
darowizny na rzecz Organizatora (tj. na cel wskazany w pkt 2 
powyżej). Wysokość darowizny ustalana jest poprzez odjęcie 
ceny wywoławczej obiektu Aukcji oraz opłaty organizacyjnej od 
najwyższej (wygrywającej) oferty w Aukcji.

8. Termin aukcji jest ogłaszany na stronie internetowej
www.ogrodnadziei.org.pl. Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną 
Aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie 
ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.ogrodnadziei.org.pl.

Regulamin XIX Aukcji Charytatywnej 
„ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI”

1. Organizatorem XVIII Aukcji Charytatywnej „ziarno
SZTUKI — ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii 
i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” z siedzibą przy ul. 
Prezydencka 11, 02 – 072 Warszawa; posiadająca NIP: 521 – 330 
– 74 – 46, Regon: 015832921, KRS: 0000218418, zwana dalej
Fundacją Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” lub 
„Organizatorem”.

2. Dochód z Aukcji przeznaczony zostanie na
organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na 
raka i ich bliskich w ramach działalności statutowej Fundacji 
Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.

3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki darowane
Organizatorowi przez ich twórców lub właścicieli, a ponadto nie 
objęte jakimkolwiek postępowaniem
sądowym i administracyjnym oraz nieobciążone prawami ani 
roszczeniami osób trzecich.

4. Aukcją w rozumieniu niniejszego regulaminu jest akcja,
w ramach której uczestnicy w formie szeregu licytacji oferują 
udzielenie największej darowizny na cel określony w regulaminie. 
Zwycięzca określonej licytacji (osoba, która zaproponowała 
najwyższą darowiznę) ma możliwość nabycia po cenie rynkowej 
wskazanego przez Organizatora dzieła sztuki (zwanego obiektem 
Aukcji).
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13. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę
— Aukcjonera. Licytacja jest prowadzona zgodnie z przepisami 
prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa w imieniu i na 
rachunek Fundacji.

14. Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100
zł do 2000 zł, 200 zł do 5000 zł, 500 zł powyżej 5000 zł. Powyżej 
kwoty 10 000 zł. Aukcjoner może zaproponować podwyższenie 
postąpienia do 1000 zł.

15. Zakończenie licytacji następuje w momencie
uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba 
oferująca najwyższą kwotę.

16. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje
w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

17. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej
lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa zobowiązująca do 
sprzedaży oraz umowa darowizny została zawarta, a nabywca 
jest zobowiązany do uiszczenia wartości rynkowej obiektu 
powiększonej o opłatę organizacyjną i udzieloną darowiznę 
w terminie ustalonym przez regulamin. 

18. Nabywca zobowiązany jest uiścić wartość rynkową,
opłatę organizacyjną oraz darowiznę w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie obiekt 
może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. 
Forma płatności na XVIII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI 
— ogród NADZIEI” przelewem bankowym na konto Fundacji 
Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na rachunek 
w Banku Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.

9. Miejscem przeprowadzenia Aukcji jest siedziba
Partnera lub  wypadku konieczności przeprowadzenia Aukcji on – 
line bez udziału publiczności  –  siedziba Organizatora.

10. Do udziału w licytacji mogą zgłaszać się osoby
pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego 
na jednej z platform internetowego pośrednictwa licytacji. 
Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie 
formularza rejestracyjnego przed Aukcją w siedzibie Organizatora, 
ewentualnie nadesłanie tych danych e – mailem na adres: 
_________lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer + 48 
_______lub zarejestrowanie na platformie pośrednictwa licytacji  –  
onebid.pl.

11. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące
w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć Organizatorowi 
Aukcji zlecenie z limitem cenowym. Ta maksymalna kwota JEST 
INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji 
weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora licytacji.

12. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji
poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego 
zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 
godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób 
w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora 
licytacji, będąc z nim w kontakcie telefonicznym w czasie 
trwania Aukcji. Organizator może odmówić udziału w licytacji 
telefonicznej, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane 
możliwości techniczne. W przypadku uczestnictwa w Aukcji 
z wykorzystaniem jednej z platform internetowego pośrednictwa 
licytacji zastosowanie ma odpowiedni regulamin tej platformy.
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informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać 
pod numerem telefonu: +48 ________  lub drogą mailową 
__________.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk i transmisji na 
żywo przebiegu Aukcji.

25. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez 
Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji 
działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach 
eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów 
wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

19. Rozporządzenie własnością obiektu licytacji na rzecz
zwycięzcy Aukcji następuje wyłącznie z chwilą uiszczenia pełnej 
kwoty wartości rynkowej opłaty organizacyjnej oraz darowizny.

20. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności
oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się 
niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona 
wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo 
w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt 
w stanie niepogorszonym, a Organizator aukcji zwróci pełną 
uiszczoną kwotę (w tym wartość darowizny). Zakwestionowanie 
autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte 
wiarygodnymi ekspertyzami. Powyższe postanowienia nie 
pozbawiają oferentów uprawnień wynikających z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących rękojmi.

21. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa,
Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne i prawne nabytych obiektów, oraz zastrzegają sobie 
prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

22. Polskie muzea mają prawo pierwokupu
w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, 
że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji 
wybranego przedmiotu.

23. Odbiór wylicytowanych obiektów będzie możliwy
podczas Aukcji po dokonaniu pełnej zapłaty w miejscu 
Partnera kartą płatniczą lub w ciągu 7 dni we wskazanym przez 
Organizatora miejscu. Organizator zapewnia także możliwość 
wysyłki obiektów na wskazany adres na koszt nabywcy. Wszelkie 
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Formularz




