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Jak licytować?
Osobiście
Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 20 stycznia w Warszawie, Galeria Officyna Art & Design,  
Al. Jerozolimskie 107, godz. 19:30.
Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się w miejscu aukcji i odebraniu numeru aukcyjnego.

Telefonicznie
Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów:

+48 510 211 410
+48 508 018 421

nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni  
do Państwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty.

Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e-mail) – cena maksymalna
Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House  
potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. 
Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres  
aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia.

One-Bid 
System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem  
https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego 
użytkownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 



Szanowni Państwo!
Powitajmy i  świętujmy wspólnie Nowy Rok XIII Aukcją Nowej Sztuki. Liczę, że okazji do spotkań w nadcho-
dzącym roku będzie jeszcze wiele.

Przede wszystkim chciałabym podziękować Państwu za dwanaście minionych miesięcy, za zainteresowanie 
oferowaną przez nas sztuką w roku 2016, za ciepłe słowa oraz za aktywne uczestnictwo w aukcjach organi-
zowanych przez Dom Aukcyjny Art in House. Gorąco witam tych, którzy na początku Nowego Roku po raz 
pierwszy będą mieli możliwość zachwycić się razem z nami pięknem Nowej Sztuki, jej różnorodnością, kolorem 
i kunsztem.

Na XIII Aukcję Nowej Sztuki starannie wybrałam 58 prac. Wśród artystów, którzy na niej zadebiutują znaleźli 
się: Krzysztof Arszennik, Anna Bustinza Sagermann, Jan Dubrowin, Adam Gillert, Zbigniew Gorlak, Kamila Karst, 
Dominique Kleiner, Robert Konrad, Stanisław Kortyka, Tomasz Lubaszka, Marta Marszałł, Anatol Martyniuk, Edyta 
Mądzelewska, Olga Pelipas, Joanna Pilkowska, Paweł Polisiak oraz Ewa Romaniak. Na rynku sztuki oraz w środo-
wiskach artystycznych są to twórcy uznani, cenieni i wielokrotnie nagradzani. Każdego z nich cechuje unikalne 
postrzeganie rzeczywistości oraz sposób jej ujęcia, czasem na pierwszy rzut oka nieoczywisty w odbiorze.

Towarzyszyć nam będą również prace twórców współpracujących z  nami od dawna, m.in.: Wojtka Brewki, 
Krzysztofa Ludwina, Lecha Batora, Joanny Misztal, Violi Tycz, Pauliny Korbaczyńskiej, Moniki Mrowiec, Witolda 
Abako, Marka Konatkowskiego i wielu innych. 

Dzieła, które wybrałam na nadchodzącą aukcję, w  oparciu o  moje doświadczenie oraz ocenę ich wartości 
artystycznej, są szczególnie cenne, charakteryzują się ogromną starannością wykonania, dbałością o szczegóły 
i wysokim kunsztem artystycznym. Każde z nich odzwierciedla bowiem cel, który sobie postawiliśmy – art in 
house – sztuka powinna być w każdym domu, by obserwować jego historię, budzić emocje w domownikach 
oraz gościach, dawać ukojenie myślom i duszy. 

Mam nadzieję, iż dostępne prace zainteresują Państwa oraz że ich licytacja będzie wielką przyjemnością. 

Serdecznie zapraszam na XIII Aukcję Nowej Sztuki! 

Anita Wolszczak
Historyk sztuki, kurator
Współwłaścicielka Domu Aukcyjnego Art in House
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Wojtek Brewka
Shopping 2016
Akryl, spray na płótnie, 130 x 100 cm 

Urodzony w 1980 roku w Kaliszu, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, współzałożyciel Officyny Art & Design. Najbliższa jest 
mu scena Urban Art, ale nie uważa się za jej członka. Poszedł inną drogą, koncentrując się na malarstwie sztalugowym. 
Stara się wypracować rozpoznawalny warsztat, w ramach którego korzysta z klasycznych narzędzi malarskich, ale też i tych 
wykorzystywanych przez artystów działających na ulicy. Chcąc przybliżyć swoją twórczość masowemu odbiorcy, wykonuje kopie 
prac w formie vlepek, które rozkleja w przestrzeni miejskiej. Zależy mu przede wszystkim na kontakcie z odbiorcą. Ten dialog to 
jego priorytet. Wystawy indywidualne: Sens Nonsensu, Warszawa (2013), Galeria Chłodna 31, Warszawa (2014). Wystawy zbiorowe: 
około 40 wystaw, Warszawa, Sopot, Katowice, Opole, Wrocław (2010-2015). 

1
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Krzysztof Ludwin
Kompozycja miejska Krakowa 2016
Technika trwała na płótnie, 120 x 50 cm

Urodzony w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Form Przemysłowych ASP. Od roku 
1995 do 2006 pracował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby. W latach 2003-2004 
prowadził zajęcia z rysunku odręcznego w ramach Licencjatu na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 2006 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego w Instytucie Projektowania 
Architektonicznego w Zakładzie Architektury Przemysłowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na stanowisku adiunkta. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym specjalizując się w akwareli, i projektowaniem architektury. Członek ZPAP. Twórca oraz członek 
założyciel SAP (Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich).

2

Push 2016
Akryl na płótnie,  
70 x 100 cm

Urodzony w 1986 roku. Pro-
jektuje i tworzy od najmłod-
szych lat. Podczas stu diów 
w Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie miał 
okazję rozwijać i doskonalić 
swoje umiejętności pod 
okiem wybitnych polskich 
artystów, m.in. Franciszka 
Starowieyskiego i Antoniego 
Fałata. Prezentuje wscho-
dzące pokolenie malarzy, 
ale zdążył już wypracować 
własny, rozpoznawalny styl. 
Bator porządkuje świat po 
swojemu, nadaje nowe 
znaczenie znakom poprzez 
umieszczanie ich w intry-
gujących kontekstach. Bawi 
się konwencjami, zwodzi 
nas i intryguje, wprowadza 
nostalgię rodem z marzeń 
sennych.

Lech Bator3
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4 Joanna Misztal
Lawendowy szylkret 2016
Mix olej, akryl na płótnie, 80 x 80 cm 

Absolwentka ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Malarstwo studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W każdej 
jej pracy widać umiłowanie do materii przestrzennej. Bardzo wyraźna i zróżnicowana faktura oraz często używane różne 
odcienie złota nadają specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym przez nią obrazom. Jej prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach w kraju i za granicą.
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5 Sylwia Perczak
Oczekiwanie 2016
Olej, szlagmetal na płótnie, 80 x 70 cm 

Urodzona w 1977 roku. Ukończyła studia w Instytucie Plastyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie  
w latach 1996-2001. Otrzymała dyplom w pracowni malarskiej prof. Wincentego Maszkowkiego. Od 2005 roku należy  
do Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu. Współpracuje również z wydawnictwami ilustrując książki dla dzieci.
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Kamila Karst
Rydwan czasu 2010
Olej na płótnie, 100 x 198 cm

6
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Kamila Karst urodziła się w Świdnicy, studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w latach 1990-1995. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskała w dziedzinie grafiki artystycznej u prof. Andrzeja Basaja i adiunkta Pawła Frąckiewicza oraz projektowania graficznego  
u prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Od 1997 roku jest członkiem ZPAP oddział we Wrocławiu. Główne dziedziny zainteresowań to: malarstwo, rysunek, formy 
przestrzenne, grafika użytkowa, grafika warsztatowa (litografia, linoryt, akwaforta itd.). „Rzeczywistość widzialna jest dla mnie pretekstem do przejścia 
w świat fantazji, legend i mitów, gdzie proste, ponadczasowe wartości splatają się z odwiecznymi pragnieniami i lękami. Ten Świat pełen barwnych, 
fantastycznych postaci, stanowi bogate źródło moich inspiracji, pozwalając jednocześnie na nieograniczoną swobodę wypowiedzi” – Kamila Karst.
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Maciej Wierzbicki
U-BOOT 2016
Akryl na płycie, 60 x 80 cm

Artysta urodzony w 1981 roku w Szczecinie. Jest absolwentem Liceum Plastycznego 
w Szczecinie na kierunku formy użytkowe oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej 
w Szczecinie na kierunku grafika. Dyplom obronił w listopadzie 2006 pod kierunkiem 
prof. Leszka Żebrowskiego. Stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Artysta zajmuje się malarstwem (sztalugowym, 
naściennym, autorskie kopie, portrety itp.), ilustracją, identyfikacją wizualną, plakatem, 
zdobnictwem mebli oraz polichromią wolnostojących elementów rzeźbiarskich.

7

Zbigniew 
Gorlak
Porta di Croce  
2014
Akryl na płótnie,  
60 x 80 cm

Urodzony w 1955 roku. Jest grafikiem 
i malarzem. Dyplom obronił w 1979 
roku w pracowni prof. Władysława 
Jackiewicza w ASP w Gdańsku. 
Jako profesor tytularny prowadzi 
pracownię litografii i druku płaskiego 
w ASP w Gdańsku. Prace artysty 
znajdują się w kolekcjach m.in. 
Firmy Lego, Fundacji im. M. M. 
Pieńkowski, Museum Junge Kunst 
we Frankfurcie nad Odrą, Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, czy 
Muzeum Okręgowym im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
Obecnie pracuje nad cyklem „HORA 
& PITTURA MELANCHOLICA’’ i M/M, 
czyli METRO/ MELANCHOLIA. 
W sztuce interesuje go czas w którym 
żyje. Od czasów studiów formą 
jego warsztatu są kolaż i gotowy, 
fotograficzny obraz.

8
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Olga Pelipas
Mask 2016
Olej na płótnie, 100 x 90 cm 

W latach 2003-2007 studiowała w krymskim Kolegium Artystycznym, a następnie w latach 2007-2013 szkoliła się na Akademii 
Wzornictwa i Sztuk Pięknych w Charkowie w zakresie malarstwa monumentalnego. Uczestniczka wielu wystaw i festiwali.  
W 2012 roku brała udział w projekcie artystycznym „Żywa ściana” w galerii „Maestro” w Charkowie.

9
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Jan Dubrowin
Lekcja rysunku 2016
Olej na płótnie, 40 x 60 cm 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom z zakresu tkaniny unikatowej 
i malarstwa uzyskał w 1981 roku. Od tego czasu uczestniczył we wszystkich środowiskowych wernisażach. Wielokrotnie 
prezentował swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in. w Poznaniu, Nowym 
Sączu, Sieradzu, Bielsku-Białej, Radomiu, Warszawie, Łodzi, Toruniu, Esslingen, Gironie, Równem, Pradze. Kluczowym 
elementem jego płócien jest gra światłocieniem. Maluje zarówno naturę, widoki miejskie, jak i portrety.

10

Edyta Mądzelewska11
Spełnienia  
marzeń 2016
Olej na płótnie,  
60 x 80 cm

Urodzona w 1988 roku. Już 
w młodym wieku zaczęła 
wystawiać swoje obrazy 
w galeriach, brać udział 
w konkursach, projektować 
i tworzyć rzeźby z drewna oraz 
kory. W wieku 18 lat wyjechała 
do Włoch, wiele z jej twórczości 
do 2012 zostało w prywatnych 
zbiorach właśnie w tym kraju. 
Obserwacja człowieka, Boga 
oraz zachowań teraźniejszych 
ludzi są przelewane na płótno. 
Wiele ze szczegółów kryje 
sens całej historii nie do końca 
zrozumiałej na pierwszy rzut 
oka. Warto też dlatego zagłębić 
się w przesłanie obrazu...
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Miro Biały
Zachód słońca nad Morzem  
Czarnym 2016
Olej na płótnie, 110 x 70 cm 

Urodzony w 1966 roku. Absolwent Liceum Plastycznego w Lublinie 
i Wyższej Szkoły Graficznej w Danii. Oprócz malowania projektował plakaty, 
rzeźbił, zajmował się ceramiką i ilustracją książkową. Autor projektów dla 
Amnesty International, organizacji pozarządowych i firm prywatnych. 
Współpracuje z galeriami w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Jego prace 
znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie.

12

Kamil 
Jakóbczak
Zima 2016
Akryl na płótnie, 70 x 60 cm

Kamil Jakóbczak to młody, uzdolniony twórca, który 
rozpoczął swoją malarską przygodę w 2008 roku. 
W 2012 roku obrazem „Ucho-gram” wpisał się w nurt 
surrealistyczny, czerpiąc inspiracje zarówno od 
najsłynniejszych przedstawicieli surrealizmu, jak i od 
współczesnych artystów. Tworzy głównie w technice 
olejnej i akrylowej. W pracach Jakóbczaka widoczne 
jest zainteresowanie formą, którą próbuje przekroczyć, 
przedstawić w inny sposób, bawi się również kolorem, 
łączy intensywne barwy z przytłumionymi odcieniami. 
Tematy przedstawiane przez artystę pokazują fascynację 
otaczającym światem, subiektywnie postrzeganym, 
a mimo to pokazywanym z różnych perspektyw. 
Dostrzec można także zainteresowanie filozofią, 
mistycyzmem oraz tajemnicą, która kryje się we 
wszechświecie. Jakóbczak w rozmowach dotyczących 
sztuki często podkreśla także istotę spontaniczności 
w tworzeniu ostatecznych kształtów danego obrazu.

13
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Stanisław Kortyka15
Kamienie rzymskie  
2016
Olej na płótnie, 40 x 40 cm

Artysta ukończył studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu (obecnie ASP): 
malarstwo w pracowni prof. Zbigniewa 
Karpińskiego i projektowanie malarstwa 
w architekturze w pracowni doc. 
Alfonsa Mazurkiewicza. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1969 roku. 
W 1992 roku uzyskał tytuł naukowy 
profesora. Obecnie jest profesorem 
zwyczajnym w Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu – kieruje Pracownią 
Malarstwa i Rysunku oraz Pracownią 
Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 15 maja 
2014 roku artysta został uhonorowany 
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis.

Andrzej Bator
3-5-8-13 2015
Akryl na płótnie, 100 x 100 cm

Urodził się w Łodzi. Studia ukończył w łódzkiej 
PWSSP (obecnej ASP). Dyplom obronił w 1976 
roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Zajmuje 
się projektowaniem graficznym, rysunkiem, 
malarstwem sztalugowym, plakatem oraz 
wystawiennictwem. Artysta uprawia sztukę 
inspirowaną naturą i muzyką, tworzy obrazy 
i rysunki. Interesuje go linia i wszystko co dzieje 
się wokół niej. Bawi się kreskami. W jego dziełach 
tło nie jest płaszczyzną, a współtwórcą dzieła 
i jednym z elementów twórczej wypowiedzi. 
Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych 
i indywidualnych.

14
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Łukasz Biliński 
Venus 2016
Akryl na płótnie, 100 x 80 cm

Urodzony w 1987 roku. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Był stypendystą Programu 
Erasmus w Berlinie. Określa siebie jako malarza, jednakże w swojej twórczości z powodzeniem sięga do innych mediów. 
Jego prace pokazywane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w Nowym Jorku czy 
w Berlinie. Swój warsztat doskonalił w różnych pracowniach, a także w ramach Fashion Drawing Workshop w ramach Art 
& Fashion Festival w Poznaniu. Współpracuje z kilkoma magazynami lifestyle’owymi. Jest laureatem III miejsca konkursu 
Artystyczna Podróż Hestii 2011.

16

Stanisław Kortyka
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Paweł  
Polisiak
Derby w Ascot  
2016
Akryl na płótnie,   
100 x 100 cm

Jest artystą malarzem, designerem, 
fotografem i performerem. W 1985 roku 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
w Łodzi na kierunkach malarstwo, grafika 
warsztatowa, fotografia. Dyplom obronił 
w pracowni Grafiki Warsztatowej prof. 
Leszka Rózgi oraz pracowni Malarstwa 
prof. Ryszarda Hungera i prof. Stanisława 
Fijałkowskiego.

17

Inez White18
Martwa natura 
z figami, 2016
Technika własna,  
collage, olej na płótnie,  
50 x 60 cm 

Urodzona w 1966 roku we 
Wrocławiu. Studiowała 
malarstwo na Wydziale 
Malarstwa Grafiki i Rzeźby 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu. Uzyskała dyplom 
z malarstwa, z wyróżnieniem. 
Tworzy malarskie kompozycje 
na płótnie, kartonie, papierze 
inspirowane naturą, muzyką, 
pejzażem. Maluje także martwe 
natury i portrety, stosując własną 
technikę. Oprócz malarstwa 
olejnego posługuje się akwarelą 
oraz mozaiką szklaną. W swojej 
twórczości wykorzystuje 
doświadczenia dotyczące 
materii oraz struktury obrazu. 
Kolor, materia, kompozycja 
to podstawowe zagadnienia, 
którymi się zajmuje.
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Kamila  
Jarecka
Kopciuszek 2016
Akryl na płótnie, 100 x 100 cm

Urodzona w 1984 roku, absolwentka 
Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz 
Wydziału Tkaniny i Ubioru na Akademii Sztuk 
Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. 
Artystycznie silnie związana z tkaniną. 
Interesują ją zarówno zagadnienia budowy 
splotów, jak i druku na różnych rodzajach 
materiałów. Artystka lubi eksperymentować 
i podejmować wyzwania projektowe, by 
sprostać nowym wymaganiom mody. 
Uczestniczka licznych wystaw m.in.: wystawa 
pracowni rzeźbiarskich prof. Jana Grodka 
i prof. Andrzeja Jocza, Łódź (2006), wystawa 
Pracowni Malarstwa i Rysunku nr 267 prof. 
Jarosława Chrabąszcza w Biurze Wystaw 
Artystycznych, Piotrków Trybunalski (2007). 
Laureatka licznych konkursów plastycznych.
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Monika  
Mrowiec
Ostatnie słowo 2016
Akryl na płótnie, 110 x 100 cm

Młoda projektantka, artystka specjalizująca 
się w grafice komputerowej: malarstwie 
cyfrowym, animacji i 3D. Laureatka 
wielu nagród i wyróżnień w konkursach 
krajowych i międzynarodowych. 
Zainspirowana sztuką street 
artu wprowadza do niej motywy 
kobiece i zwierzęce. Jej zamiłowanie 
do kolorów metalicznych przywodzi na 
myśl sztukę aztecką. Jej obrazy porywają 
intensywnością kolorów, często są to 
kompozycje o charakterze dekoracyjnym, 
silnie zgeometryzowane. Swoje prace 
publikuje pod pseudonimem cakeQme.
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Paulina 
Korbaczyńska
Tak ohydnie głośno przełyka 
wodę, że aż chce się go  
poddusić 2016
Olej na płótnie, 70 x 50 cm

Urodziła się we Wrocławiu w 1981 roku. Od kilku lat 
zajmuje się malarstwem olejnym, malując głównie 
portrety i akty. Projektuje też i szyje Smutne Misie. 
Obrazy artystki są stylistycznie do siebie bardzo 
zbliżone: frontalny sposób pokazania postaci, minimalna 
ilość kolorów, brak modelunku, chłodna tonacja 
oraz rezygnacja ze szczegółów anatomicznych, które 
pozwalałyby rozpoznać portretowane osoby. Ta 
stylizacja, od kilku lat powtarzana niczym w mantrze, 
w ciekawy sposób ilustruje możliwość widzenia drugiego 
człowieka. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych 
i indywidualnych.

21

Paulina Mager
To nie jest fajka 2016
Akryl na sklejce, 62 x 31 cm 

W 2005 roku ukończyła grafikę na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom 
stworzyła pod kierunkiem prof. Eugeniusza Geta Stankiewicza. Prezentowała swoje 
prace na wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Antwerpii, Rostocku, Olsztynie, 
Wrocławiu, Warszawie, Legnicy i Szczecinie. Artystka stosuje tradycyjne metody pracy, 
trzymając się z dala od programów graficznych. W jej pracach malarskich przewija 
się motyw ludzko-zwierzęcych hybryd, wtłoczonych w historyczne i współczesne 
role społeczne. Zajmuje się również rysunkiem i ilustracją dziecięcą. Jest laureatką 
tegorocznego plebiscytu 30 Kreatywnych Wrocławia.
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Viola Tycz
Obrazek 500+ (nr 4 i nr 5) 2016
Akryl na płycie HDF, dyptyk, 25 x 25 cm

Urodzona w 1973 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, stypendystka Fundacji Joana Miro (Hiszpania), laureatka IV edycji 
programu stypendialnego Młoda Polska MKiDN i stypendystka MKiDN. Artystka multimedialna – uprawia grafikę warsztatową, malarstwo, 
wideo, instalację. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji grafiki współczesnej. Jej prace 
znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. W 2013 roku otworzyła 
Pracownię/Galerię Violi Tycz. W 2014 roku obrazy artystki licytowano na aukcji w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie. Dom Aukcyjny 
Sotheby’s ufundował stypendium dla artystki za niekonwencjonalne techniki graficzne. 

23

Krzysztof  
Arszennik
Who gon stop me 2016
Olej na płótnie, 150 x 120 cm 

Obrazy Szczerbaka (artystyczny pseudonim malarza) to kompozycje 
układające się w rodzaj labiryntu czy układanki typu puzzle. Jego 
prace organizowane są charakterystycznymi postaciami bez 
twarzy, zaludniającymi miejski pejzaż płótna, wypełniającymi po 
brzegi puste pola. Artysta pod różnymi pseudonimami od 1996 
roku uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce. Inwencja w tworzeniu własnego języka 
plastycznego i stałe wypróbowywanie nowych technik i materiałów 
nigdy nie zakłóciły drogi i nie rozbiły spójności jego koncepcji sztuki. 
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Wojciech Pelc
Tantal 2015
Akryl na papierze, 150 x 100 cm 

Urodzony w 1984 roku. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. W 2011 roku otrzymał 
dyplom z grafiki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. 
W twórczości korzysta z takich dziedzin, jak: rysunek, grafika, krótkometrażowe filmy artystyczne, malarstwo, fotografia 
i rzeźba. Praca twórcza jest dla niego poszukiwaniem środków wyrazu dla pełniejszego wyrażenia prawd o człowieku, 
jego wnętrzu w zetknięciu z otoczeniem oraz drugim człowiekiem. W swoich pracach posługując się przedstawieniami 
ciała, rozprawia o ludzkiej naturze i popędliwości.

25



21

Misia Łukasiewicz26
Po kolędzie  
z cyklu Dni  
Świąteczne, 2016
Olej na płótnie,  
80 x 100 cm 

Studentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie na Wydziale 
Rzeźby. Absolwentka Historii 
Sztuki na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Oprócz pracy nad rzeźbą jej 
główną pasją pozostaje malarstwo. 
W 2012 roku odbyła półroczne 
stypendium zagraniczne na  
Accademia di Belle Arte w Palermo. 
Jej prace brały udział w wysta-
wach zbiorowych – „Interwencje” 
w Palermo, „Pierwszy Mazowiecki 
Festiwal Malarski” Warszawa, wystawa 
rzeźby w Klubie Kultury Saska 
Kępa, Warszawa, „Autoportrety” 
Szczytno. Uczestniczka i organi-
zatorka plenerów międzynaro-
dowych (polsko – litewski plener 
konceptualny 2013, plener malarski 
Palermo 2012, plener rysunkowy 
Paryż 2014, Grecja 2015). Jej obrazy 
znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w kraju i za granicą. Członkini 
i współzałożycielka Niezależnej 
Grupy Rzeźbiarskiej Chochoły.

Joanna  
Pilkowska 
Niepoliczalne domki  
2016
Olej na płótnie, 100 x 80 cm 

Artystka urodziła się w Warszawie. Z wykształcenia 
jest architektem krajobrazu oraz filologiem. Studia 
architektoniczne z pewnością miały wpływ na 
niekończące się inspiracje formami urbanistycznymi 
oraz przestrzeniami przyrodniczymi. W swojej 
sztuce szuka kompromisu harmonii i wyobraźni. 
Do dnia dzisiejszego szlifuje swoje umiejętności 
malarskie pod okiem dr hab. Tomasza Myjaka. Tworzy 
głownie za pomocą farb olejnych na płóciennych 
blejtramach. Prace artystki można znaleźć 
w kolekcjach prywatnych na terenie całego  
kraju oraz za granicą.
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Anatol Martyniuk
Wieczór 2016
Olej na płótnie, 50 x 100 cm 
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Artysta urodzony w Krzemieńcu. Mieszka we Lwowie. Zajmuje się malarstwem olejnym i maluje w technice akwareli. Należy do Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich i Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych w Polsce, na Ukrainie, 
w Niemczech, we Francji. Jest uczestnikiem wielu plenerów międzynarodowych. Prace A. Martyniuka znajdują się w zbiorach muzealnych na 
Ukrainie, w Polsce, we Francji, a także kolekcjach prywatnych. Od 2010 roku jest komisarzem polsko-ukraińskich plenerów w Bieszczadach (Rajskie). 
W roku 2011 inicjował odrodzenie tradycji Plenerów Krzemienieckich. W ramach tego projektu odbył sie ukraińsko-polski plener malarski 
i konferencja naukowa przy współpracy i pomocy finansowej z Instytutem IRSA i dr. Grabskim.
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Karolina  
Kucharska
Tukan 2016
Akryl na płótnie, 100 x 70 cm 

Urodzona w 1980 roku. Absolwentka WSEI. Pracowała 
w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.  
Wystawy w Służewskim Domu Kultury, w Domu Kultury 
Imielin, w Artbistro, w Clubie dla Kobiet Twin Heart. Jej 
prace znajdują się w galeriach internetowych (Gallerystore, 
Touchofart, Lumarte) oraz w galerii stacjonarnej Ether 
i w Domu Koncepcji w Warszawie. Brała udział w Aukcji 
Młodej Sztuki w Desie Unicum oraz w Sopockim Domu 
Aukcyjnym. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Polsce, Anglii i Irlandii.

29

Anna  
Sagermann 
Bustinza
Iskra 6 2016
Akryl na płótnie, 100 x 100 cm

Artystka pochodzi z Gdańska. Krótko po 
urodzeniu wyjechała do Peru, by po 12 latach 
wrócić do Polski, gdzie obecnie mieszka na 
stałe. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi. W 2007 uzyskała tytuł Magistra Sztuki 
z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny i Ubioru. 
Dyplom w pracowni Rysunku i Malarstwa 
zrealizowała u prof. Tadeusza Sliwińskiego. 
W 2010 roku pracowała w Teatrze Narodowym 
jako Asystent Kostiumologa przy realizacji 
premiery Opery „Chopin” u kostiumografa Luisy 
Spinatelli.
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Urodzona w Tarnowskich Gó-
rach w 1984 roku. Absolwentka 
Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego. W 2010 roku obroniła 
dyplom z malarstwa oraz pracę 
magisterską z filozofii. Obecnie 
mieszka w Bytomiu. Mieszkała 
w Krakowie, Cieszynie, Nowym 
Jorku i w Sztokholmie. Maluje 
miasta i ich mieszkańców – 
ludzi charakterystycznych dla 
danego miejsca, czy środowi-
ska. Maluje też cykl obrazów 
„łąkowych”, gdzie posługuje się 
głównie metaforą lub żartem. 
Wystawy grupowe: Salon 
letni Polswissart; MittelEuropa 
Gallery, Stockholm; Muzeum 
Narodowe w Kielcach; Wy-
stawa pokonkursowa (zajęcie 
I miejsca „Aforyzmy Rysowane”); 
Wystawa przedaukcyjna Salon 
Wystawowy Marchand, War-
szawa; Nest Gallery, Szwajcaria. 
Wystawy indywidualne: Vintage 
Curtains, Sztokholm; MittelEu-
ropa Gallery, Sztokholm; Biuro 
Promocji Bytomia, Bytom.

Katarzyna (Orno) Orońska
Joy 2016
Akryl na płótnie, 70 x 100 cm 

32

Zuza Jankowska
W skowronkach 2016
Akryl na płótnie, 80 x 120 cm

31

Urodzona 1991 roku 
w Warszawie. W 2016 
roku obroniła tytuł 
magistra na Akademii 
Sztuk Pięknych w War-
szawie na Wydziale 
Grafiki. Zajmuje się 
grafiką warsztatową, 
komputerową oraz 
malarstwem. Jej 
obrazy charakteryzuje 
graficzno-rysunkowy 
realizm z geometrycz-
ną oprawą. Prace mają 
często charakter hu-
morystyczny, zawierają 
zaskakujące metafory, 
przy wykorzystaniu 
niekonwencjonalnej 
symboliki, a także 
posiadają duży ładunek 
emocjonalny.
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Łukasz Jankiewicz
Nieuchronny koniec lata 2016
Olej na płótnie, 150 x 100 cm

Absolwent Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. W 2011 roku przedstawił w Browarze 
Mieszczańskim we Wrocławiu instalację „Z wnętrza do wnętrza”. W 2012 roku zdobył nagrodę Wydziału Promocji Urzędu 
Miasta Wrocławia na pokazie „Ubrać Wrocław” za strój inspirowany iglicą. Inspiracje dla swojej twórczości czerpie 
z impresjonizmu. Ważną rolę w jego pracach odgrywają kolor i faktura, wciąż eksperymentuje z różnymi narzędziami 
malarskimi.
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Patrycja  
Kruszyńska- 
-Mikulska
Śnienie 2016
Olej, szlagmetal na płótnie, 120 x 90 cm 

Urodzona w 1973 roku. Patrycja urodziła się w Lublinie.  
Jest absolwentką I i II stopnia Wydziału Artystycznego UMCS  
w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje się 
malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów  
i malowaniem na porcelanie. Współpracowała z projektantami  
Jerzego Staraka i Anny Woźniak-Starak w projekcie do „Witkiewiczówki” 
w Zakopanem. Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich 
w konkursie na plakat pt. „Promocja zdrowia”. Członkini Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.
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Dominique  
Kleiner
Danseuse de flamenco 2016
Olej na płótnie, 41 x 33 cm

Artysta pochodzący z Francji. Urodził się w 1967 w mieście 
Douai. Jest aktywny zarówno na rynku lokalnym, jak 
i międzynarodowym. Jego kompozycje pozostają głównie 
figuratywne, choć otwarte na anegdotę, szczególnie, że 
przedstawiane postacie znajdują się często w otwartej 
przestrzeni portów, na ulicach, kafejkach i na balkonach. 
Żywymi ruchami pędzla artysta pracuje z podłożem, 
zmiękczając detale.
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Witold  
Abako
Miało być tak dobrze,  
a jest jak zwykle 2005
Olej na płótnie, 95 x 120 cm 

Urodzony w Łodzi w 1958 roku. Studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom w pra-
cowni prof. L. Wajdy. Mieszka i pracuje 
w Krakowie. Zaliczany bywa do „młodych 
dzikich”. Sam o sobie mówi: „konserwa-
tywny anarchista”. Wystawia rzadko. Jego 
prace znajdują się w wielu prywatnych 
i instytucjonalnych kolekcjach w Polsce, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 
Holandii, Danii, Austrii oraz Japonii.
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Jacek Malinowski
Paesaggio Toscano IX 2016
Olej na płótnie, 90 x 140 cm

Urodzony w 1972 roku. Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 roku 
uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Walentego Wróblewskiego. Od 2007 roku należy do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Prowadzi zajęcia plastyczne w Osiedlowym Klubie „13” na warszawskiej Woli i w Magazynie Sztuk. 
Uprawia malarstwo i rysunek. Brał udział w około 60 wystawach w tym 10 indywidualnych.
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Olek  
Myjak
Z cyklu Sytuacje  
2015
Olej na płótnie,  
80 x 100 cm 

Urodzony w 1985 roku w War-
szawie. W 2009 roku ukończył 
z wyróżnieniem studia na 
Wydziale Grafiki na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pra-
cowni projektowania książki prof. 
Maciej Buszewicza. Aneks w pra-
cowni malarstwa prof. Adama 
Styki. Od 2009 pracuje na 
Wydziale Grafiki na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, jako 
asystent. W 2010 roku ukończył 
również Studium Pedagogiczne 
w warszawskiej ASP.
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Adam  
Gillert
Ostatnie słowo  
2016
Akryl na płótnie,  
110 x 100 cm

Absolwent Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu.  
W 2013 roku uzyskał dyplom 
Wydziału Grafiki i Komuni-
kacji Wizualnej, natomiast 
w następnym roku ukończył 
studiowane równolegle 
Malarstwo. Uczestniczył 
w szeregu wystaw zbioro-
wych w Polsce oraz wystawie 
autorskiej w Poznaniu pt. 
„Home Sick”. Wystawione 
na niej obrazy skupiały się 
na motywie tęsknoty za 
domem. Dzieła malarza 
będące obrazem człowieka 
i jego wspomnień, wyróż-
niają się nagromadzeniem 
detali i szczegółami postaci. 
W 2014 roku otrzymał wy-
różnienie w ogólnopolskim 
konkursie malarskim „Nowy 
obraz – nowe spojrzenie”.
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Basia Olszewska
Patykiem po wodzie 2016
Olej na płótnie, 120 x 90 cm 

Urodzona w 1990 roku. Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu. Dyplomowany technik plastyk w specjalizacji 
tkanina artystyczna. Zajmuje się malarstwem sztalugowym olejnym i ściennym, rysunkiem oraz tkactwem. Jest studentką 
ASP w Warszawie na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalizacja malarstwo sztalugowe i polichromia. 
Wszystkie prace malowane są w technice olejnej. Podobrazia wykonane są z płócien lnianych, rzadko bawełnianych.
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Sabina Maria Grzyb
Galeon II 2016
Akryl i olej na płótnie, tondo 70 cm

Urodzona w Walentynki w 1988 roku. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Wielokrotna laureatka konkursów malarskich i konkursów dla młodych projektantów. Autorka kilku wystaw 
indywidualnych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. 
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Tomasz Lubaszka
Nokturn mazurski 2015
Technika własna, 34 x 28 cm 

Artysta urodzony w Lublińcu. Od 1980 do 1984 roku studiował 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie 
Wychowania Artystycznego. Dyplom z malarstwa obronił  
w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego w 1985 roku. 
W latach 1984 1986 pracował na macierzystej uczelni jako  
stażysta – asystent. 
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Andrzej Fronczak
Wędrówka do miejsc nieznanych... 2015
Technika własna na płótnie, 70 x 100 cm 

Urodzony w 1959 roku w Brześciu Kujawskim. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Jego prace prezentowano na 39 
wystawach indywidualnych m.in. w Lubaniu Śląskim, Koszalinie, Słupsku, Włocławku, Ciechocinku, Warszawie, Toruniu oraz 
w Chicago, Detroit i Paryżu. Brał udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i konkursach. Jego prace wystawiano w Polsce, 
Niemczech, Danii, Holandii, Serbii, we Włoszech, na Ukrainie i na Słowacji. Obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, in-
stytucjach państwowych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach 
ogólnopolskich i regionalnych. W 2009 roku zdobył nagrodę Prezydenta Miasta Włocławka w dziedzinie kultury, a w 2012 
roku wyróżnienie. W 2010 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną.
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Ewa Romaniak44

Ryszard Radziwilski
Wiatrak II 2016
Akryl na płótnie,  
60 x 80 cm

Urodził się w 1940 roku 
w Koloni Łuszowskiej (obok 
Łęcznej). Absolwent Liceum 
plastycznego w Lublinie 
(1954-1959). Studia ukończył 
na krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych 1961-1967  
w pracowni rzeźby 
u Profesora Jacka Pugeta  
– Wydział  Rzeźby ASP  
Kraków. Obrazy sygnuje:  
do 2001 roku R. Heims 
obecnie R. Radziwilski. 
Uprawia malarstwo 
sztalugowe olejne,  
akwarele i rysunek,  
rzeźbę i płaskorzeźbę.

45

Pireneje  
Pic d’Alba (Cykl 
górski) 2016
Olej na płótnie,  
89 x 106 cm 

Artystka urodzona w 1987 roku 
w Krakowie, wychowała się 
w Rabce-Zdrój. Jest absolwentką 
Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej oraz Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie (kierunek 
scenografia). Stypendystka 
wymian zagranicznych: VIA 
University Collage w Danii oraz 
TEC de Monterrey, Campus 
Queretaro w Meksyku. Obecnie 
jest doktorantką na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Krakowskiej. W pracach 
artystycznych porusza tematy 
związane z cyklem życia oraz 
przestrzenią odnosząc się do 
osobistych przeżyć. Założycielka 
grupy artystycznej M37A.
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Iwona  
Gabryś
Kompozycja nr 9  
2016
Technika mieszana,  
80 x 80 cm 

W latach 2009-12 studiowała 
w Kolegium Sztuk Pięknych 
w Kazimierzu Dolnym na kierunku 
Grafika. Następnie kontynuowała 
naukę na Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie na kierunku Grafika. W 2014 
roku obroniła dyplom magisterski oraz 
aneks z malarstwa. Stypendystka rektora 
UMCS. Nagrody i wyróżnienia: I miejsce 
w konkursie na plakat promujący 
rozwój technologii gazu skroplonego 
LNG (2014), wyróżnienia w konkursach 
m.in.: I Międzynarodowym Konkursie 
Kaszubskiej Sztuki Wizualnej CASSUBIA 
VISUALES, 2015. Uczestniczka licznych 
wystaw.
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Urodzony w Paczkowie. Ab-
solwent ASP w Krakowie na 
Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskał 
w pracowni Prof. Andrzeja 
Pietscha w 1995 roku. Najważ-
niejsze nagrody: 1994 – Konkurs 
graficzny „Mechanizmy”, ASP, 
Kraków (pierwsza nagroda), 1994 
– Konkurs na projekt wachlarza, 
Paryż, Francja (druga nagroda), 
1995 – „Odbitka próbna” – „Jan 
Fejkiel Gallery”, Kraków, 1995 
„Praca Roku” ZPAP – Katowice, 
1995 – „2-gie Biennale Młodych 
Artystów”, Skopije, Macedonia 
1996 – „Ołówek, węgiel, piórko” – 
ZPAP Katowice (pierwsza nagro-
da), 1996 – „Triennale Polskiego 
Rysunku Współczesnego, Luba-
czów, 1998 – „Praca Roku” – ZPAP 
Katowice (pierwsza nagroda), 
1999 – Triennale Polskiego Ry-
sunku Współczesnego Lubaczów 
(wyróżnienie honorowe), 2001 – 
„Ślady podróży, uczniowie i przy-
jaciele” BWA Bielsko-Biała, 2003 
– „Obraz Roku” – 100 najlepszych 
obrazów według miesięcznika 
Art&Business.

Robert Olszowski
Czas i przestrzeń 2016
Akryl na płótnie, 100 x 140 cm
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Radosław  
Jastrzębski
384403 km 2008
Olej na płycie pilśniowej, 75 x 55 cm 

Urodził się w 1987 roku w Ostrołęce. W latach 2006-2011 studiował 
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni malarstwa prof. Leona 
Tarasewicza oraz w pracowni sztuki w przestrzeni publicznej prof. 
Mirosława Duchowskiego. Jest finalistą Konkursu o Artystyczną 
Nagrodę Siemensa 2011, a także laureatem nagrody im. Profesora 
Józefa Szajny oraz Nagrody „Inicjatywy ENTRY”. Uprawia malarstwo 
i rysunek. Zajmuje się również sztuką w przestrzeni publicznej. 
Należy do streetartowej grupy Aves. W jego twórczości głównym 
problemem formalnym jest światło, które ma często wymiar 
symboliczny. Światło i cień, a przenośnie życie i śmierć to 
przewodni, uniwersalny temat obrazów artysty.
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Andrzej Domżalski48
Ucieczka od rzeczywistości 2016
Akryl, olej na płótnie, 120 x 80 cm

Urodził się w 1945 roku. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę  
Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskując dyplom na Wydziale 
Malarstwa w pracowni prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1975-1985 
współpracował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf. W latach  
1985-1996 mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, gdzie brał czynny 
udział przy tworzeniu pierwszego polskiego programu telewizyjnego 
pt. „Polish Television Network”. Pracował również jako grafik 
z wydawnictwami nowojorskimi. W latach 2004-2008 mieszkał 
w Hollywood, gdzie stowarzyszył się z grupą artystów amerykańskich 
Venice Beach. Wielokrotnie prezentował wystawy indywidualne  
na całym świecie, stale współpracował m. in. z nowojorskimi galeriami 
Andrew Kolba i Michaela Kazana. 
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Piotr Kachny50
Play_up lips with defined 
eyes small 2016
Olej na płótnie, 100 x 100 cm

Urodził się w 1978 roku w Kluczborku. Ukończył 
studia na UAM w Poznaniu (Wydział Pedagogiczno-
 -Artystyczny w Kaliszu) na kierunku EASP (dyplom 
z malarstwa) oraz National College of Art and Design 
(Dublin). Maluje, zajmuje się fotografią artystyczną 
oraz fotomontażem. Zarówno w malarstwie, jak 
i fotografii interesuje go postać ludzka. Często 
używa wizerunków znanych mu osób jako pretekstu 
do zbudowania obrazu. Sama twarz może być 
dla niego np. budynkiem architektonicznym. 
Jednakże najistotniejsze jest to, co bardzo często 
niewidoczne na pierwszy rzut oka: emocje, uczucia, 
stan ducha, charakter. Ponadto, ukazuje to, co 
w człowieku zmysłowe, a z czym stracił kontakt 
na skutek oddziaływania kultury, związanych 
z nią konwenansów, w tym również edukacji 
(wychowania).

Robert Konrad
Pierrot 2016
Technika mieszana, rysunek, akwarela, digital,  
70 x 50 cm

Urodzony w 1970 roku. Dyplom zdobył na Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Ilustracji Janusza Stannego. 
Twórczość artysty można podziwiać zarówno w malarstwie, jak 
i grafice, ilustracji czy rysunku. W jego dorobku znajdziemy kilkaset 
prac dla wydawnictw prasowych czy książkowych, ale także płytowych. 
Niespotykane spojrzenie na sztukę i talent Roberta docenili m.in. 
Sztandar Młodych, Przyjaciółka, Wprost, Readers Digest, Playboy, 
Businessman Magazine, Sukces, Rzeczpospolita, Przekrój, Newsweek, 
Fakt, Bild, UważamRze. W pracach artysty niezwykle istotną rolę 
odgrywa światło i przestrzeń, aura tajemniczości i niedopowiedzenia, 
odrealnienie przedstawianych scen i postaci. Miejsca, które pokazuje są 
na granicy fantazji i rzeczywistości pozostawiając odbiorcy możliwość 
dokończenia historii. Większość rysunków jest fakturowana dzięki 
zastosowaniu autorskiej techniki przygotowania podkładu. Ponadto 
częstym motywem pojawiającym się w jego pracach jest postać 
ludzka oraz pełen dynamizmu i witalności portret. Ekspresja, śmiałe 
pociągnięcia pędzla, kolory – to wszystko dodaje dziełom świeżości 
i sprawia, że są one wyjątkowe, niepowtarzalne, rozpoznawalne. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za 
granicą. Mieszka i tworzy w Warszawie.
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Agnieszka Brzozowska 
II 2016
Olej na płótnie, 120 x 75 cm

Urodzona w roku 1990. W latach 2011-2016 studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom 
obroniła w pracowni litografii prof. Błażeja Ostoja Lniskiego oraz aneks w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa Wachowiaka. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.
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Alina Dorada-Krawczyk52
Powrót do 
domu 2016
Olej na płótnie,  
90 x 120 cm 

Ukończyła w 1977 roku Wydział 
Malarstwa warszawskiej ASP. 
Dyplom zrealizowała w pracowni 
prof. J. Tchórzewskiego i prof. 
A. Rudzińskiego. Artystka należy 
do współczesnego nurtu 
abstrakcjonizmu emocjonalnego. 
W sztuce jest intelektualistą, 
odważnym poszukiwaczem 
nowych rozwiązań i cierpliwym 
analitykiem formy, tak w sensie 
teoretycznym, jak empirycznym. 
To wieloletni członek IAA/AIAP 
– UNESCO oraz członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków 
i innych międzynarodowych 
organizacji. Od lat pracuje także 
jako pedagog artystyczny. 
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Marek  
Konatkowski
Swimming Pool 14 2016
Olej na płótnie, 100 x 81 cm

Urodzony w 1981 roku. Malarz związany z fundacją 
Artbarbakan. Ma na swoim koncie dwie wystawy 
indywidualne w 2013 i 2015 roku oraz kilkanaście 
zbiorowych. Jego prace ukazują anegdotyczny obraz 
naszej rzeczywistości. Jak sam mówi, obrazy znacznie 
lepiej się ogląda, niż się o nich słucha i niż się o nich mówi.
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Magda Karwowska55
Miasto 85  
2016
Akryl, technika  
własna na płótnie,  
100 x 120 cm 

Urodziła się w 1986 roku 
w Rudzie Śląskiej. W latach 
2006-2011 studiowała na 
Wydziale Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dyplom magisterski, 
uznany później za jeden 
z najlepszych w roku, 
zrealizowała w pracowni 
miedziorytu pod kierunkiem 
prof. Stanisława Wejmana. 
Poza grafiką zajmuje się 
malarstwem oraz fotografią. 
Uczestniczka wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych.
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Anna  
Jarzymowska
Bez tytułu 2016
Olej na płótnie, 150 x 130 cm

Urodzona w 1988 roku w Rybniku. Studiuje na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach pod kierunkiem prof. 
Ireneusza Walczaka. Zajmuje się głównie malarstwem 
mało- i wielkoformatowym. Działa w przestrzeni miejskiej 
pod pseudonimem Miszmasz. Uczestniczka wielu wystaw 
zbiorowych, twórczyni licznych murali.
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Marta Marszałł
She paints my eyes red 2016
Akryl na płótnie, 110 x 75 cm 

Urodzona w 1991 roku. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując 
dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Marka Zaborowskiego 
oraz dr. Joanny Dudek na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 
w Kaliszu. Jest laureatką Nagrody im. Ericha Lütkenhausa w XIII 
Konkursie Sztuk Plastycznych ARS UNIVERSITATIS 2013, Nagrody 
Prezydenta Miasta Kalisza w XV Konkursie Sztuk Plastycznych 
ARS UNIVERSITATIS 2015 oraz stypendystką Nagrody Rektora dla 
najlepszych studentów roku akademickiego 2013/2014.
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Krzysztof Kizlich
Balet 2015
Drewno, granit, brąz, 60 x 12 x 12 cm

Urodzony w 1953 roku w Warszawie. W 1975 roku ukończył Liceum Plastyczne im. A. Kenara w Zakopanem, a w 1980 roku 
Akademię Wychowania Fizycznego. Należy do ZPAP-PSU. Tworzy w dziedzinie rzeźby, grafiki komputerowej, fotografii 
i malarstwa. Uczestnik wielu wystaw w tym: Baltexpo – Gdańsk, ZPAP – Wrocław; Galeria Portret w Warszawie, Galeria Fine Art 
w Londynie, Praskie Centrum Wystawowe, Galeria Wieża w Warszawie, Muzeum Sportu w Warszawie. Zdobywca srebrnego 
medalu za rzeźbę w konkursie „Sport w Sztuce”. Jego rzeźby znajdują się w zbiorach Muzeum Sportu w Londynie. W 2008 
roku rzeźba „Skoczek” została wyróżniona w konkursie Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Sport i Olimpizm”.
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Anita Wolszczak
Warszawa, ul. G. Rossiniego 15/9
+48 510 211 410
www.artinhouse.pl

Regulamin Aukcji Domu Aukcyjnego Art in House

 1.  Organizatorem aukcji jest Art in House Dom Aukcyjny funkcjonują-
cy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Art in House Anita Wolszczak wpisanej do Centralnej Ewiden-
cji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej, z  siedzibą przy ulicy 
Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, 
REGON: 147427598 zwany dalej Art in House Domem Aukcyjnym.

 2.  Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobę fi-
zyczną zwaną Aukcjonerem.

 3.  Przedmiotem aukcji mogą być dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgło-
szone do sprzedaży przez ich właścicieli (w  tym, w  przeważającej 
części ich twórców). Zgłoszenie do sprzedaży odbywa się na pod-
stawie pisemnej umowy, która może mieć postać formularza podpi-
sanego przez osobę zgłaszającą i Art in House Dom Aukcyjny.

 4.  Zgodnie z  oświadczeniami osób zgłaszających do sprzedaży, zgło-
szone dzieła sztuki stanowią ich wyłączną własność, są wolne od 
wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są ob-
jęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub 
skarbowym. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność 
zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą 
wszystkich współwłaścicieli.

 5.  Art in House Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia dzieła 
sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn. W  szczególności, Art 
in House Dom Aukcyjny odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztu-
ki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wy-
żej wskazanymi wadami prawnymi.

 6.  Art in House Dom Aukcyjny do momentu rozpoczęcia licytacji ma 
prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.

 7.  Terminy oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyj-
nej są ogłaszane na stronie internetowej www.artinhouse.pl. Art in 
House Dom Aukcyjny ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez po-
dawania przyczyn.

 8.  Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w  kata-
logu aukcyjnym publikowanym na stronie www.artinhouse.pl oraz 
wydawanym w formie papierowej. Opisy dzieł sztuki znajdujące się 
w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera 
przed rozpoczęciem licytacji.

 9.  W  licytacji można brać udział na podstawie tabliczki z  numerem 
aukcyjnym wydawanej przez Art in House Dom Aukcyjny bezpo-
średnio przed rozpoczęciem licytacji na podstawie wypełnionego 
formularza. Tabliczkę należy zwrócić bezpośrednio po licytacji.

10.  W  licytacji można brać udział również na podstawie elektroniczne-
go zlecenia licytacji, które umożliwia złożenie zlecenia kupna dane-
go dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być 
wysłane nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji 
poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.artinho-
use.pl lub w  formie zeskanowanego zlecenia w  wersji papierowej 
dostępnego w  katalogu aukcyjnym na adres aukcje@artinhouse.
pl. Złożenie zlecenia, o  którym mowa powyżej oznacza zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przyjęcie zlecenia jest 
potwierdzane przez Art in House Dom Aukcyjny. Brak potwierdzenia 
oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego 
zlecenia licytacji. 

11.  Uczestnik ma możliwość zgłoszenia chęci telefonicznego udziału 
w  licytacji. Zgłoszenie takie może się odbyć telefonicznie pod nu-

merami wskazanymi na stronie internetowej www.artinhouse.pl naj-
później do 1 godziny przed aukcją. Zgłoszenie chęci telefonicznego 
udziału w  licytacji wymaga potwierdzenia ze strony pracownika Art 
in House Domu Aukcyjnego. W przypadku potwierdzonego udziału 
telefonicznego w aukcji przedstawiciel Art in House Domu Aukcyjne-
go kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji dane-
go dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestni-
ka. Art in House Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak 
możliwości kontaktu telefonicznego z danych uczestnikiem. 

12.  Zlecenia mogą być również składane za pomocą systemu licytacji 
internetowej w  czasie rzeczywistym „One-bid”.  W  takim przypad-
ku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „One-bid”. 
W szczególności możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie 
wartości lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „One-bid”. 

13.  Cena wywoławcza dzieła sztuki wynosi 1000 zł. Wielkość postąpień 
jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licy-
tacji. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo ustalać dla wybranych 
dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne, poniżej których na-
bycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela 
dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licy-
tacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

14.  Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę 
zawiera z Art in House Domem Aukcyjnym umowę kupna-sprzeda-
ży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej 
w  ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner roz-
strzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

15.  Do kwoty wylicytowanej Art in House Dom Aukcyjny dolicza opłatę 
aukcyjną w  wysokości (z  uwzględnieniem podatku VAT) 16% wyli-
cytowanej ceny dzieła sztuki. Art in House Dom Aukcyjny wystawia 
faktury VAT marża.

16.  Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji 
lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Prawo własności 
do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wy-
licytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie 
się wpływ środków na rachunek bankowy Art in House Domu Au-
kcyjnego o  numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. W  przy-
padku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty au-
kcyjnej Art in House Dom Aukcyjny zastrzega prawo do odstąpienia 
od umowy zawartej z nabywcą.

17.  Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozosta-
łe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostar-
czone nabywcy. Dostawa dzieł sztuki następuje na koszt nabywcy 
w  uzgodniony z  nabywcą sposób. Art in House Dom Aukcyjny nie 
odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transpor-
tu z wyjątkiem sytuacji, gdy transport jest dokonywany bezpośred-
nio przez Art in House Dom Aukcyjny.

18.  Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez 
Art in House Dom Aukcyjny podanych danych osobowych dla ce-
lów marketingowych i  w  celach koniecznych do udziału w  aukcji. 
Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszko-
lonym pracownikom Art in House Domu Aukcyjnego. Art in House 
Dom Aukcyjny nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek in-
nym podmiotom (z  wyłączeniem sytuacji, w  której taki obowiązek 
wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

współpraca redakcyjna
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