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Szanowni Państwo!
Przed nami XIV Aukcja Nowej Sztuki. Na wstępie chciałabym podziękować za zainteresowanie naszą aukcją 
tym, którzy znają Nową Sztukę nie od dziś oraz tym, którzy będą mieli możliwość zachwycić się jej pięknem, 
różnorodnością, kolorem i kunsztem po raz pierwszy. Na marcową XIV Aukcję wybrałam 67 prac, które pójdą 
pod młotek w Galerii Offi  cyna Art & Design.

Wszystkie prace to unikatowe dzieła o różnorodnej tematyce i technice wykonania. Wśród artystów, których 
zaprosiłam do współpracy znalazły się nazwiska dopiero rozpoczynające współtworzenie naszych aukcji, tj.: 
Paulina Zalewska, Maciej Szynal, Borys Michalik, Tomasz Jaxa Kwiatkowski, Filip Gruszczyński, Piotr Dudek, 
Joanna Czubak, Jan Bonawentura Ostrowski, Magdalena Rytel-Skorek, Leszek Harasimowicz, Kamil Kmiecik, 
Anna Witek, Magdalena Solich, Michał Zalewski oraz Keji Matsumoto. Na rynku sztuki oraz w środowiskach arty-
stycznych są to twórcy bardzo uznani, cenieni i wielokrotnie nagradzani. Każdego z nich cechuje indywidualne 
postrzeganie rzeczywistości oraz sposób jej ujęcia. 

Na okładce znajdziecie Państwo pracę Piotra Musiała, młodego artysty, czerpiącego inspiracje ze świata fanta-
styki, kinematografi i, a także otaczającej rzeczywistości. 

W  katalogu pojawiły się również obrazy twórców bardzo docenionych na polskim i zagranicznym rynku sztuki, 
od dawna współpracujących z naszym domem aukcyjnym, np.: Wojtka Brewki, Krzysztofa Ludwina, Violi Tycz, 
Lecha Batora, Joanny Misztal, Sylwii Perczak oraz wielu innych.

Każda z  prac może stać się wyjątkową ozdobą Państwa domu czy biura.

Mam nadzieję, iż udział w XIV Aukcji Nowej Sztuki będzie dla Państwa czystą przyjemnością czerpaną z licytacji 
obrazów i kontaktu ze sztuką!

Anita Wolszczak
Historyk sztuki, kurator
Współwłaścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

Jak licytować?
Osobiście
Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 3 marca w Warszawie, Galeria Offi  cyna 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 fi rmę 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. 
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Wojtek Brewka
S_pokój 2016
Akryl, spray na płótnie, 120 x 200 cm 
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Urodzony w 1980 roku w Kaliszu, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, współzałożyciel Offi  cyny 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). 
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Krzysztof Ludwin
Energetyczne miasta III (z cyklu Nerwowy ekspresjonizm) 2017
Technika trwała na płótnie, 130 x 100 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, oraz projektowaniem architektury. Członek ZPAP. 
Twórca oraz członek założyciel SAP (Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich).
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W łóżku 2016
Akryl, tempera na 
płótnie, 70 x 100 cm

Urodzony w 1986 roku. 
Pro jektuje i tworzy od 
najmłodszych lat. Podczas 
studiów 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 
wschodzące pokolenie malarzy, 
ale zdążył już wypracować 
własny, rozpoznawalny styl. 
Bator porządkuje świat 
po swojemu, nadaje 
nowe znaczenie znakom 
poprzez umieszczanie ich 
w intrygujących kontekstach. 
Bawi się konwencjami, zwodzi 
nas i intryguje, wprowadza 
nostalgię rodem z marzeń 
sennych.

Lech Bator3

Paulina 
Zalewska
Marsjańska 
księżniczka 
2017
Akryl na płótnie, 
90 x 90 cm

Ukończyła łódzką Akademię 
Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego na Wydziale Grafi ki 
i Malarstwa. Dyplom uzyskała 
w 2008 roku w Pracowni Grafi ki 
Warsztatowej prof. Krzysztofa 
Wawrzyniaka. Aneks do dyplomu 
wykonała pod kierunkiem prof. 
Ryszarda Hungerta w Pracowni 
Malarstwa. W 2006 r. uczestniczyła 
w warsztatach grafi cznych 
w Centrum Grafi ki Artstycznej KAUS 
w Urbino we Włoszech, gdzie rok 
później przyznano jej miesięczne 
stypendium.

4
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Olga Pelipas
Sunset 2017
Akryl na płótnie, 100 x 60 cm 

W latach 2003-2007 studiowała w krymskim Kolegium Artystycznym, 
a następnie w latach 2007-2013 studiowała na Akademii Wzornictwa 
i Sztuk Pięknych w Charkowie w zakresie malarstwa monumentalnego. 
Uczestniczka wielu wystaw i festiwali, m.in.: festiwal „Wszystko, co 
jest piękne w świecie ma taką samą nazwę” Charków 2008; festiwal 
„Street art” Charków 2009; wystawa „Przyjaciele w kontakcie” galeria 
„Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2011; „Wystawa Miniatury” 
galeria „Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2013. W 2012 r. brała 
udział w projekcie artystycznym „Żywa ściana” w galerii „Maestro” 
w Charkowie. 

6

5
Joanna 
Misztal
Prymulka 2017
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 specyfi czny 
i niepowtarzalny wygląd malowanym przez nią 
obrazom. Jej prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach w kraju i za granicą.

7
Sylwia Perczak
Pomiędzy 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.

Patrycja 
Kruszyńska-
-Mikulska
Rajski ptak 2016
Olej, szlagmetal na płótnie, 100 x 70 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.

8
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Malwina
de Bradé
Wiatraczki 2016
Olej na płótnie, 50 x 50 cm

Malwina de Bradé ukończyła Wydział Grafi ki 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w 1995 roku dyplomem u prof. J. Stannego 
wraz z aneksem z grafi ki warsztatowej u doc. 
K. Wyznera. Ukończyła Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Warszawie w 1988 roku. 
Zajmuje się ilustracją książkową, fotografi ą 
i grafi ką warsztatową. Jest wykładowcą 
w Wyższej Szkole Artystycznej. Należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Brała 
udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, 
a jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
kolekcjonerów oraz w CSW.
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Jan Dubrowin
Hortensje 2016
Olej na płótnie, 50 x 50 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.

9

Sabina Maria Grzyb11
Dwie skały, 
szmaragd 
i galeon 2017
Akryl technika własna, 
100 x 120 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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Piotr Musiał
Bez tytułu 2017
Olej na płótnie, 120 x 100 cm 

Urodzony w 1993 roku. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego UJK w Kielcach. Zajmuje się malarstwem akrylowym 
i olejnym. Jego prace oscylują w obrębie fantastyki, surrealizmu, sci-fi . Swoje inspiracje czerpie głównie ze świata technologii 
i kinematografi i. 
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Arkadiusz Andrejkow
Glans XIII 2016
Olej, spray na płótnie, 90 x 100 cm

Ukończył studia na kierunku Edukacja Plastyczna w PWSZ w Sanoku i na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Dyplom artystyczny zrobił w pracowni malarstwa prof. M. Pokrywki w roku 2010. Uprawia malarstwo, rysunek i street art. Jego 
bardzo bogaty dorobek twórczy prezentowany był na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
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Maciej Szynal14
Późną jesienią 
2016
Olej na płótnie, 
73,5 x 99,5 cm 

Artysta jest absolwentem 
malarstwa Wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Malarstwem 
olejnym zajmuje się od ponad 
16 lat. Maciej Szynal ma na 
swoim koncie ponad 150 
obrazów o różnorodnej tematyce, 
znajdujących się w instytucjach 
publicznych oraz w prywatnych 
domach. Jego obrazy zdobią 
wnętrza kościołów w Piersnie, 
Cesarzowicach, Bukówku, Kwietnie 
jak również są w posiadaniu 
prywatnych osób w kraju i za 
granicą (Stany Zjednoczone, 
Kanada, Szwecja, Belgia). 
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Artysta urodzony w Częstochowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie 
z 1989 roku. Związany z Grupą „PŁAWNA 9”. Jego twórczość w dużej mierze przeplata się z twórczością Tomasza 
Sętkowskiego, którego za całokształt artystyczny bardzo docenia i od którego Michalik uzyskał olbrzymie 
wsparcie. Artysta prezentuje prace olejne, jak również pastele.

Borys Michalik
Koniec drogi... 2017
Pastel na papierze, 50 x 70 cm

15
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Maciej 
Wierzbicki
Obiekt 7 2017
Akryl na płótnie, 50 x 50 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 
grafi ka. 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, identyfi kacją wizualną, plakatem, 
zdobnictwem mebli oraz polichromią 
wolnostojących elementów rzeźbiarskich.

17

Tomasz Jaxa Kwiatkowski
Kanarek od środka 2011
Olej na płótnie, 90 x 60 cm 

Podstawą twórczości artysty jest malarstwo sztalugowe: olej na płótnie i olej na desce. Tworzy portrety, martwą naturę, pejzaże 
a także obrazy abstrakcyjne. Często odnosi się do historycznych postaci i wydarzeń.
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Zbigniew Gorlak18
Porta di Opera 
2014
Akryl na płótnie, 
50 x 70 cm

Urodzony w 1955 roku. Jest 
grafi kiem i malarzem. Dyplom 
obronił w 1979 roku w pracowni 
prof. Władysława Jackiewicza 
w ASP w Gdańsku. Jako profesor 
tytularny prowadzi pracownię 
litografi i i druku płaskiego na ASP 
w Gdańsku. Prace artysty znajdują 
się w kolekcjach m.in. fi rmy Lego, 
Fundacji im. M. M. Pieńkowski, 
Museum Junge Kunst we 
Frankfurcie nad Odrą, Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, 
czy Muzeum Okręgowego 
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, 
fotografi czny obraz.
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Miro Biały
Kocica i jej koty 2016
Olej na płótnie, 110 x 70 cm 

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

20
Dariusz Grajek
Piknik 2016
Akryl, olej na płótnie, 80 x 120 cm

Urodzony i zamieszkały w Poznaniu. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z malarstwa u prof. Andrzeja 
Leśnika). Uprawia malarstwo i rysunek. Malowanie jest jego formą wypowiedzi. Mówi o sobie, że przystępując do malowania 
idzie jakby na wojnę. Zabiera ze sobą broń. Stara się nie brać „jeńców” tylko oczyszcza swoje pole i stara się zdobyć to 
coś! To coś określa w różny sposób. Raz mocnymi kolorami, innym razem kolorystyczną ascezą. Przystępując do białego 
podobrazia, nigdy nie wie jak i kiedy ta przygoda się skończy. Malowanie jest ścieżką w nieznane, która chyba nigdy nie 
będzie miała końca. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach krajowych i zagranicznych.

22

Piotr Dudek21
Filip 
Gruszczyński
Pantia i Meroe 2016
Olej na płótnie, 116 x 89 cm

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale 
Architektury i Urbanistyki. Od najmłodszych lat interesował się 
rysowaniem, malowaniem, rzeźbieniem. Po latach rozwijania 
swojej pasji, malarstwo i rysunek wyłoniły się na plan pierwszy. 
Artysta pełen pasji i pozytywnej energii. Inspirację do swoich 
obrazów czerpie z wyobraźni. Jego obrazy znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w RPA, 
Niemczech, Japonii, Belgii i Szwajcarii.

19
Maciej 2015
Olej na płótnie, 
80 x 100 cm 

Urodzony w 1989 r. 
Absolwent University 
of Birmingham w Wielkiej 
Brytanii. W 2015 r. otrzymał 
stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
za wybitne osiągnięcia 
artystyczne. Brał udział 
w wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, m.in. 
Förderprojekt Junge 
Kunst w Galerie Zulauf 
w Niemczech. Główne 
pole działania to rysunek 
i malarstwo, zajmuje się także 
projektowaniem, ilustracją 
i sztuką multimedialną.
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Kamila 
Jarecka
Ewa 2017
Akryl na płótnie, 
100 x 120 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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Karolina 
Kucharska
Ostatni raz... aj promys 2017
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.

26

Monika Mrowiec24

Łukasz Jankiewicz25
Jesteś kolorem 2 
2016
Olej na płótnie, 
100 x 150 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.

Obserwato-
rium 2017
Akryl i pasta 
dekoracyjna na 
płótnie, 
90 x 120 cm

Młoda projektantka, 
artystka specjalizująca się 
w grafi ce 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.



22 23

Zuza Jankowska
Uprzejmie donoszę 2017
Akryl na płótnie, 100 x 100 cm

Urodzona 1991 roku w Warszawie. W 2016 roku obroniła tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na Wydziale Grafi ki. Zajmuje się grafi ką warsztatową, komputerową oraz malarstwem. Jej obrazy charakteryzuje 
grafi czno-rysunkowy realizm z geometryczną oprawą. Prace mają często charakter humorystyczny, zawierają 
zaskakujące metafory, przy wykorzystaniu niekonwencjonalnej symboliki, a także posiadają duży ładunek emocjonalny.

27

Kamila Karst
Siwy I 2014
Akryl, szlagmetal na płótnie, 100 x 70 cm

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 grafi ki artystycznej u prof. Andrzeja 
Basaja i adiunkta Pawła Frąckiewicza oraz projektowania 
grafi cznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Od 1997 
roku jest członkiem ZPAP oddział we Wrocławiu. Główne 
dziedziny zainteresowań to: malarstwo, rysunek, formy 
przestrzenne, grafi ka użytkowa, grafi ka warsztatowa 
(litografi a, 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.

28

Paulina 
Mager
Milczący lama 2016
Akryl na sklejce, 62 x 62 cm 

W 2005 roku ukończyła grafi kę 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 grafi cznych. 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.

29
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Olek Myjak30
Filip
Ignatowicz
Lajkonik – just don’t 2017
Technika własna na desce, 100 x 70 cm

Filip Ignatowicz urodził się w 1990 roku. Jest absolwentem Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom, nagrodzony 
przez MKiDN podczas wystawy Najlepsze Dyplomy ASP w Polsce 
w 2014 roku, uzyskał w pracowniach prof. Henryka Czenika, prof. 
Witosława Czerwonki i dr. hab. Roberta Florczaka. Obecnie doktorant 
Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku. 
Jego twórczość, choć wynika z malarstwa, jest multidyscyplinarna. 
Realizuje video, instalacje, performance, a także akcje w przestrzeniach 
publicznych. Zajmuje się także fi lmem, fotografi ą, projektami 
artystyczno-badawczymi oraz wideo-scenografi ą. Swoimi ostatnimi 
pracami próbuje przyjrzeć się kondycji człowieka funkcjonującego 
w rzeczywistości konsumpcyjnej. Autor stale rozwijanego projektu 
FIGNACY&co., współautor projektów GIFT SHOP i był dach, był dom. 
Mieszka w Gdańsku.

32

Krzysztof 
Arszennik
Give me a fi re 2016
Olej na płótnie, 120 x 110 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. 

33

Wojciech Pelc31
Transformacja 
etap pierwszy 
2013
Akryl na papierze, 
120 x 150 cm 

Urodzony w 1984 roku. Jest 
absolwentem Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krośnie. W 2011 roku 
otrzymał dyplom z grafi ki 
na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie w pracowni 
prof. Eugeniusza Delekty. 
W twórczości korzysta 
z takich dziedzin, jak: rysunek, 
grafi ka, krótkometrażowe 
fi lmy artystyczne, malarstwo, 
fotografi a 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.

Portret 
w czerwieni 
2010
Olej na płótnie, 
100 x 140 cm 

Urodzony w 1985 roku 
w Warszawie. W 2009 roku 
ukończył z wyróżnieniem 
studia na Wydziale Grafi ki 
na warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni 
projektowania książki prof. 
Maciej Buszewicza. Aneks 
w pracowni malarstwa 
prof. Adama Styki. Od 
2009 pracuje na Wydziale 
Grafi ki na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, 
jako asystent. W 2010 roku 
ukończył również Studium 
Pedagogiczne w warszaw-
skiej ASP. Jest laureatem 
miesięcznych nagród 
w Konkursie „Grafi ka 
Warszawska”: III nagrody 
(maj 2007 r.) i Nagrody 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego (czerwiec 
2008 r.).
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Joanna 
Czubak
Don Kichote 1 2016
Batik, 83 x 67 cm

Absolwentka Wydziału Grafi ki łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych i policealnego studium fotografi i – szkół, 
które ukończyła z wyróżnieniami. Uprawia grafi kę, 
malarstwo, batik, tworzy szklane mozaiki, wykonuje 
zabawki z drewna, prowadzi zajęcia plastyczne dla 
dzieci i dorosłych. Przez lata uczyła się gry na pianinie. 
Fascynatka wszystkiego, co końskie.

35

Jan 
Bonawentura 
Ostrowski
Dziewczyna z pawiem 
2017
Olej na płótnie, 70 x 60 cm

Urodził się w Częstochowie, ale całe życie związany 
jest z Warszawą. Tutaj ukończył wydział rzeźby na 
Akademii Sztuk Pięknych (dyplom u prof. Tadeusza 
Łodziany). Studiował też malarstwo na Academia 
di Belle Arte „Brera” (dyplom w pracowni prof. Giorgio 
de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne – od 
malarstwa poprzez grafi kę aż do rzeźby.

36

Edyta 
Mądzelewska
Sztuka młodych 2017
Akryl na płótnie, 90 x 60 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 prac, powstałych 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...

37

Jacek Malinowski34
Toscana XXII 
2017
Olej na płótnie, 
80 x 100 cm

Urodzony w 1972 roku. Ukończył 
Wydział Artystyczny Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. 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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Paulina Korbaczyńska40Viola Tycz38

Magdalena 
Rytel-Skorek
Cyrkowcy 2016
Akryl na płótnie, 70 x 70 cm 

Urodziła się w Warszawie i tutaj zamieszkała, 
absolwentka liceum plastycznego w Warszawie. 
W 2001 ukończyła studia w EAS (Europejska 
Akademia Sztuk) w Warszawie, gdzie dyplom 
z wyróżnieniem, z projektowania grafi cznego 
otrzymała w pracowni prof. Juliana Pałki. 
Obecnie zajmuje się malarstwem ściennym, 
sztalugowym oraz batikiem.

41

Czas i przestrzeń 
2017
Akryl na płótnie, 
100 x 140 cm

Urodzony w Paczkowie. Absolwent 
ASP w Krakowie na Wydziale Grafi ki. 
Dyplom uzyskał w pracowni prof. 
Andrzeja Pietscha w 1995 roku. 
Najważniejsze nagrody: 1994 – Kon-
kurs grafi czny „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. Bien-
nale Młodych Artystów”, Skopije, 
Macedonia 1996 – „Ołówek, węgiel, 
piórko” – ZPAP Katowice (pierw-
sza nagroda), 1996 – „Triennale 
Polskiego Rysunku Współczesnego, 
Lubaczów, 1998 – „Praca Roku” – 
ZPAP Katowice (pierwsza nagroda), 
1999 – Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego Lubaczów (wyróż-
nienie honorowe), 2001 – „Ślady po-
dróży, uczniowie i przyjaciele” BWA 
Bielsko-Biała, 2003 – „Obraz Roku” 
– 100 najlepszych obrazów według 
miesięcznika Art&Business.

Robert Olszowski39

Obrazek 1500+ 
2016
Akryl na płycie HDF, 
52 x 60 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 
grafi kę warsztatową, malarstwo, 
wideo, instalację. Uczestniczka wielu 
wystaw indywidualnych i grupowych 
podczas najważniejszych prezentacji 
grafi ki 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 
Grafi ki 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 grafi czne.

Wyczuj serce 
i delikatnie je 
ściśnij 2016
Olej na płótnie, 
50 x 70 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 liczba 
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.
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Leszek Harasimowicz43 Kamil Kmiecik45

Tomasz 
Lubaszka
Niedźwiedź i Nie 2017
Technika własna na płycie pilśniowej, 
30 x 24 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. 
Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

44
Jakub 
Godziszewski
Sen VI 2016
Olej na płótnie, 80 x 60 cm

Rocznik 1989. Ostrowianin. Absolwent Malarstwa (2012 r.) 
oraz Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych 
(2014 r.) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz pozłotnictwem, 
poruszając się swobodnie w tradycyjnych technikach 
wyrazu artystycznego. Pociąga go temat kondycji człowieka 
oraz estetyka ludzkiego ciała. W swoich inspiracjach sięga 
też do świata przyrody. Laureat nagród, autor wystaw 
indywidualnych oraz uczestnik wielu zbiorowych w kraju 
oraz poza jego granicami. Promowany przez amerykański 
kwartalnik artystyczny „The Art of Man” (nr 19.) oraz Fundację 
Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”.

42

Tramvia 2016
Akryl na płótnie, 
70 x 100 cm 

Absolwent Liceum 
Plastycznego w Kaliszu 
oraz Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Dyplom 
w pracowni profesor Moniki 
Kostrzewy na kierunku 
grafi ki żurnalowej. Swoją 
przygodę ze sztuką zaczynał 
pod wpływem nurtu 
street-art, uczestnicząc 
w wielu festiwalach w kraju 
i za granicą. Obecnie 
zajmuje się malarstwem 
oraz projektowaniem 
grafi cznym. Tworząc swoje 
prace, podejmuje tematykę 
życia codziennego, jak sam 
mawia jego twórczość to 
„próba zrozumienia chwili”.

Don’t Move 2014
Akryl na płótnie, 
100 x 100 cm

Urodzony w 1959 r. w Wałczu. Absolwent 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 
studiował w latach 1980-1985. 
Dyplom w pracowni malarstwa prof. 
J. Kaczmarskiego. Obecnie mieszka 
i pracuje twórczo w Poznaniu. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach prywatnych, 
m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Japonii, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i w Polsce.
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Arkadiusz 
Mężyński
Mokotowska 
2016
Olej na płótnie, 
100 x 120 cm

Urodzony w 1978 roku. 
Mieszka i tworzy w Warszawie. 
Zafascynowany przestrzeniami 
miejskimi, próbuje uchwycić ich 
magiczną atmosferę. Jego obrazy 
są głównie ilustracją otaczającej 
rzeczywistości.

47

Dominique Kleiner
Danseuse 2016
Olej na płótnie, 45 x 33 cm

Artysta pochodzący z Francji. Urodził się w 1967 r. w mieście Douai. Jest aktywny zarówno na rynku lokalnym, jak 
i międzynarodowym. Jego kompozycje pozostają głównie fi guratywne, 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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Marta Bilecka48
Waterland 
– Water 
surface 2016
Akryl na płótnie, 
80 x 100 cm

Urodzona w 1975 r. 
w Łodzi. Absolwentka 
ASP w Łodzi na Wydziale 
Grafi ki i Malarstwa. Dyplom 
z malarstwa uzyskała 
w pracowni prof. Marka 
Czajkowskiego, a z grafi ki 
warsztatowej w 2002 
roku u prof. A. Bartczaka 
w Pracowni Drzeworytu, 
gdzie zrealizowała projekt 
książek autorskich. Na 
co dzień zajmuje się 
malarstwem. 
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Iwona Kołodziej
To za czym tęsknię cz. 3 2017
Olej na płótnie, 120 x 80 cm

Pochodzi z Rybnika, jest absolwentką Cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie stworzyła cykl linorytów 
„Zamyślone twarze”. Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła w Rybnickim Centrum Kultury jako uczestniczka zespołu 
malarskiego „Oblicza” pod kierunkiem Mariana Raka. Ukończyła również edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych 
z grafi ką użytkową w PWSZ w Raciborzu, gdzie powstał jej dyplom malarski „Detal ulicy” pod okiem prof. UŚ Aleksandra 
Ostrowskiego.

49 Piotr Kachny
Too much into myself 2016
Olej na płótnie, 140 x 120 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 fotografi ą 
artystyczną oraz fotomontażem. Zarówno w malarstwie, jak i fotografi i 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).
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Anna Witek
Immature 2017
Olej, akryl na płótnie, 
120 x 100 cm

Artystka od najmłodszych lat uczęszczała do 
warszawskich atelier oraz do klasy w liceum 
Jana III Sobieskiego w Warszawie o profi lu 
sztuka i malarstwo. Od niedawna samodzielnie 
maluje kobiety, które odzwierciedlają 
emocje i doświadczenia z jej trudnego 
okresu samotnego dorastania. Inspirują ją 
ludzie, szczególnie kobiety i ich emocje. 
Traktuje malarstwo jako rodzaj pamiętnika, 
utożsamiając się z każdą pracą.
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Magdalena 
Solich
Bez tytułu 2015
Olej na płótnie, 100 x 100 cm

Absolwentka malarstwa na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom 
z malarstwa sztalugowego uzyskała w 2015 roku, 
pod kierunkiem prof. Lecha Wolskiego. W roku 
2016 artystka otrzymała wyróżnienie do wystawy 
DYPLOMY 2015 w CSW w Toruniu oraz Nagrodę 
Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK za cykl obrazów „Afi rmacja życia 
i natury”. Jeden z obrazów tego cyklu dostał się 
do fi nału Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego 
im. Leona Wyczółkowskiego. 
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Kamil Jakóbczak
W nieważkości 2016
Akryl na płótnie, 100 x 70 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 fi lozofi ą, mistycyzmem oraz tajemnicą, która kryje się we wszechświecie. Jakóbczak w rozmowach 
dotyczących sztuki często podkreśla także istotę spontaniczności w tworzeniu ostatecznych kształtów danego obrazu.
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Magda Karwowska55
Miasto 100 
2017
Akryl i technika 
własna na 
plótnie, 
100 x 130 cm 

Urodziła się w 1986 
roku w Rudzie Śląskiej. 
W latach 2006-2011 
studiowała na Wydziale 
Grafi ki 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 grafi ką zajmuje 
się malarstwem 
oraz fotografi ą. 
Uczestniczka wielu 
wystaw indywidualnych 
i zbiorowych.

Anna 
Jarzymow-
ska
Bez tytułu 2017
Olej na płótnie, 
130 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.

54 Marek Konatkowski56

Dominik Smolik57
Ogród rozko-
szy ziemskich 
2017
Akryl na płótnie, 
110 x 160 cm

W latach 2002-2007 
studiował na Wydziale 
Malarstwa Papieskiej 
Akademii Teologicznej 
w Krakowie, w pracowniach 
prof. R. Oramusa, prof. 
R. Łaciaka i prof. G. 
Bednarskiego. W 2008 
roku ukończył Studium 
Podyplomowe Politechniki 
Krakowskiej z zakresu 
Architektury, Konserwacji 
i Aranżacji Wnętrz 
Obiektów Sakralnych. 
Brał udział w wielu 
krakowskich wystawach 
oraz w Międzynarodowym 
Plenerze w Rawennie 
(2007 rok).

Motocycle 2016
Olej na płótnie, 100 x 100 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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Basia Olszewska
Lot marzyciela 2016
Olej na płótnie, 100 x 55 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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Inez 
White
Irysy 2016
Olej na płótnie, 60 x 60 cm 

Urodzona w 1966 roku we 
Wrocławiu. Studiowała malarstwo na 
Wydziale Malarstwa Grafi ki 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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Michał
Zalewski
Na basenie 2017
Olej na płótnie, 90 x 90 cm

Pseudonim artystyczny – Woody Kraak. 
Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych na 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom 
uzyskał w 2012 r. w Pracowni Malarstwa 
prof. Włodzimierza Stelmaszczyka. 
Obecnie zajmuje się malarstwem oraz 
projektowaniem grafi cznym. Natchnienie 
czerpie ze sztuki ulicznej (street art), łącząc 
ze sobą malarstwo akrylowe, olejne, spray 
i technikę szablonową.
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Dorota Zych-Charaziak
Pojedynek 2017
Olej na płótnie, 110 x 140 cm 

61 Urodzona w 1964 r., absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała na wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Specjalizacja z grafi ki warsztatowej w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej 
i litografi i pod kierunkiem prof. Romana Artymowskiego. W 1990 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem, a w 1991 r. 
stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Na swoim koncie ma m.in.: wystawę w gmachu „Uniwersus” w Warszawie; 
cykl wystaw na południu Francji organizowanych przez FDDKNP; udział w warszawskim Festiwalu Sztuk 
Pięknych WFSP; wystawy „Duch i Sacrum” I, II, III; wystawy w Tokio i Kobe (Japonia); udział w wystawie „Holokaust 
– wczorajszym zmarłym, dzisiejszym żywym”; indywidualne wystawy w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej 
w Warszawie i Brukseli; udział w wystawie „Bliźniemu swemu” w Galerii Zachęta w Warszawie oraz w wystawach 
organizowanych cyklicznie przez ZPAP. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.
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Witold Abako
PRIMAV(EN)ERA 2004
Akryl na płótnie, 120 x 95 cm

Urodzony w Łodzi w 1958 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1984 roku uzyskał dyplom 
w pracowni prof. L. Wajdy. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zaliczany bywa do „młodych dzikich”. Sam o sobie mówi: 
„konserwatywny anarchista”. Wystawia rzadko. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych i instytucjonalnych kolekcjach 
w Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Danii, Austrii oraz Japonii.

63Radosław Jastrzębski
Światło III 2016
Olej na płótnie, 120 x 80 cm 

Urodził się 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 fi nalistą Konkursu o Artystyczną Nagrodę Siemensa 2011, a także laureatem 
nagrody im. Profesora Józefa Szajny oraz Nagrody „Inicjatywy ENTRY”. Uprawia malarstwo i rysunek. 
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Andrzej 
Domżalski
Moja przyjaciółka Mysz 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 grafi k 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 grafi k 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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Keiji 
Matsumoto
Źródło 2016
Tusz, węgiel, ołówek, cienkopis 
na płótnie, 93 x 72 cm

Urodzony w 1988 roku w Tokio. Magister sztuki, grafi k, 
rysownik. W latach 2009-2014 studiował na Wydziale 
Grafi ki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2012 r. 
wyjechał do Accademia di Belle Arti Bologna w ramach 
programu Erasmus. Tam też z sukcesem wziął udział 
w wystawie zbiorowej Faro Fare Arte. W 2014 roku uzyskał 
dyplom z grafi ki warsztatowej u prof. Piotra Smolnickiego, 
z ilustracji u dr hab. Grażyny Lange oraz aneks z rysunku 
u dr. hab. Jacka Staszewskiego. Obecnie jest doktorantem 
na Wydziale Grafi ki ASP w Warszawie, gdzie zajmuje się 
rysunkiem.
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Monika Dałek
Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też 2016
Akryl na płótnie, 100 x 80 cm

Urodzona w 1981 r. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obroniła 2008 r. na 
Wydziale Edukacji Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, aneks do dyplomu – książka 
artystyczna w Pracowni Projektowania grafi cznego adi. Włodzimierza Morawskiego. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuk 
wizualnych, głównie malarstwem, w którym bohaterami czyni postacie lub obiekty uwikłane w „teatrze sytuacji”. Autorka wystaw 
indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych np. 2015 „Drugi Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców” – Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, 2014 „Inspiracje fi lmowe” – Muzeum Kinematografi i w Łodzi, 2014 „Artygiel” – 2. kielecka wystawa 
artystów regionu, 2012 „12 + 1” – Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Zgierzu, 2011 „Notatki” – Galeria „Widok” w Łodzi, 
2009 „Akcja Re:akcja” – Muzeum Sztuki 2 w Łodzi, 2009 Wystawa rysunków – Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi, 2009 „Najlepsze dyplomy” – Biała Fabryka, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2008 Wystawa rysunków 
– galeria „Pod Napięciem” w Łodzi.

64



48

Krzysztof Kizlich
Coat 2016
Drewno, brąz, 50 x 13 x 17 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, grafi ki komputerowej, fotografi i 
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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