
                                               WARSZTAT            

                                               A1, A2  
 

 

 

PROWADZĄCA                   

DR MONIKA BRYL  

Z wykształcenia historyczka sztuki i socjolożka. Od roku 2005 pracuje w zawodzie antykwariusza 
w domach aukcyjnych. Autorka książki „Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i 
inwestorów” (wyd. PWN, 2016) oraz ponad 30 artykułów poświęconych ocenie, wycenie oraz 
inwestowaniu w dzieła sztuki. W roku 2013 otrzymała przyznawaną przez Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy Odznakę Honorową im. Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego.  

 

 

 

 

 



PROGRAM WARSZTATÓW - POZIOM PODSTAWOWY  

   Inwestowanie w dzieła sztuki i tworzenie kolekcji. Narzędzia dla kolekcjonera i inwestora. 

Ocena wartości artystycznej i autentyczności dzieła sztuki 

Zagadnienia: 

• Wartość artystyczna dzieła sztuki 

• Kryteria oceny autentyczności dzieła sztuki 

• Specyfika wiedzy eksperckiej 

Ćwiczenia: 

• Rozpoznawanie twórczości profesjonalnej i dobrej klasy rzemiosła 

• Odróżnianie celowej deformacji i ekspresji od braku umiejętności i naśladownictwa 

• Rozpoznawanie cech falsyfikatu 

Zalecana lektura: M. Bryl, Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, wyd. PWN, Warszawa 2016, s. 75-141, 228-242, 257-262, 315-321. 

Narzędzia: rzutnik, komputer i dostęp do archiwum Artinfo dla każdego z uczestników, materiały w wersji elektronicznej przygotowane przez prowadzącą. UWAGA: 

Materiały muszą zostać skopiowane na komputery uczestników jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

 

• A1 - Ocena wartości artystycznej i autentyczności dzieła sztuki. (koszt 100 zł netto) 

• KONFERENCJA  (koszt 100 zł netto) 
 

• Pakiet A1+A2 – koszt 200 zł netto – udział w konferencji GRATIS 
 

 

 

 



 

PROGRAM WARSZTATÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY 

   Wycena dzieł sztuki 

 

Zagadnienia:Zagadnienia:Zagadnienia:Zagadnienia:    

• Kryteria wyceny dzieła sztuki 

• Wartość artystyczna a wartość rynkowa dzieła sztuki 

• Poszukiwanie informacji na temat cen dzieł sztuki i obiektów dostępnych na rynku 

• Sprzedaż dzieła sztuki: analiza ofert wyceny i sprzedaży 

Ćwiczenia: 

• Analiza notowań aukcyjnych 

• Wycena dzieła sztuki na przykładach: sztuka tradycyjna i współczesna 

 

Zalecana lektura: M. Bryl, Rynek sztuki w Polsce. Poradnik dla kolekcjonerów i inwestorów, wyd. PWN, Warszawa 2016, s. 141-179, 328-333, 337-339. 

Narzędzia: rzutnik, komputer i dostęp do archiwum Artinfo dla każdego z uczestników, materiały w wersji elektronicznej przygotowane przez prowadzącą. UWAGA: 

Materiały muszą zostać skopiowane na komputery uczestników jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

 

• A2 -  Wycena dzieła sztuki (koszt 150 zł netto) 

• KONFERENCJA  (koszt 100 zł netto) 
 

• lub  Pakiet A1+A2 – koszt 200 zł netto – udział w konferencji GRATIS 

 

 



                                           WARSZTAT         
                                           B1, B2 

 

 

 

PROWADZĄCA                   

ALEKSANDRA DEJNAROWICZ 

Trenerka Social Media z doświadczeniem w pracy dla agencji i projektach startupowych. Do jej obowiązków należało 
tworzenie i dostosowywanie strategii marketingowych oraz tworzenie treści dla sektora FMCG, E-commerce, E-learning, 
a także dla firm z branży kosmetycznej, ubezpieczeniowej, projektowania wnętrz oraz mediów. W ramach tych projektów 
tworzyła i prowadziła profile w takich serwisach społecznościowych jak: Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, 
Twitter, LinkedIn czy Snapchat. Obecnie Specjalistka Social Media w firmie Zepter International Poland. 
Pomysłodawczyni i prelegentka cyklu wykładów pod nazwą „Social Media Evening” oraz „Social Media Po Godzinach”. 

 

 

 

 

 



PROGRAM WARSZTATÓW - POZIOM PODSTAWOWY  

 Obecność w Social Media Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii. Strategia i taktyka działania. Dostępne narzędzia 

 
• Strategia działań w mediach społecznościowych – wykład i ćwiczenia praktyczne 

• Narzędzia pomocne (Facebook, Instagram) przy promocji wizerunku – wykład i ćwiczenia praktyczne 

• Najnowsze funkcjonalności Facebooka, Instagrama oraz innych sieci społecznościowych, które pomogą zdobyć fanów oraz zbudować zaangażowanie 

• Jak przygotować kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie w celu promocji marki osobistej, kolekcji lub galerii (firmy) 

 

Tematy poruszane na szkoleniu: 

• Strategia social media krok po kroku  

• Facebook i Instagram jako główne kanały promocji i komunikacji dla Artysty, Kolekcjonera, Galerii 

• Płatne kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie jako sposób na pozyskanie nowych Klientów 

• Pinterest, LinkedIn i inne platformy społecznościowe, które budują zaangażowanie i sieci kontaktów 

• Narzędzia social media, które pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

 

• B1 - Obecność w Social Media Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii. Strategia i taktyka działania. Dostępne narzędzia. (koszt 100 zł netto) 

• KONFERENCJA  (koszt 100 zł netto) 
 

• Pakiet B1+B2 – koszt 200 zł netto – udział w konferencji GRATIS 
 

 



PROGRAM WARSZTATÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY 

  Zarządzanie wizerunkiem Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii w Internecie 

• Jak zarządzać swoim wizerunkiem w Internecie oraz jakie narzędzia będą najbardziej skuteczne przy promocji ich marki w sieci 

• Czym jest Personal Branding i jak wykreować swoją markę osobistą w sieci -  najnowsze funkcjonalności Facebooka, Instagrama, które pomogą pozyskać 

Klientów 

• Jak przygotować zaawansowane kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie w celu zwiększenia sprzedaży 

• Które kanały Social Media pomagają w generowaniu zysków oraz jak ważną rolę spełnia content marketing w pozycjonowaniu marki w Internecie 

• Jak stworzyć kampanie e-mail marketingowe i proste strony sprzedażowe.  

Tematy poruszane na szkoleniu: 

• Czym jest Personal Branding i jak zarządzać swoim wizerunkiem w sieci?  

• Facebooka i Instagrama jako główne kanały sprzedaży i komunikacji dla Artysty, Kolekcjonera, Galerii 

• Zaawansowane funkcje płatnych kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie oraz konwersja na landing page jako sposób na pozyskanie większej 

liczby kontaktów i Klientów 

• Content marketing jako sposób na pozycjonowanie Artysty, Kolekcjonera i Galerii w Internecie  

• Narzędzia social media, e-mail marketingu, które pomogą zaoszczędzić czas i pieniądze 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

• B2 Zarządzanie wizerunkiem Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii w Internecie (koszt 150 zł netto) 

• KONFERENCJA  (koszt 100 zł netto) 

• Pakiet B1+B2 – koszt 200 zł netto – udział w konferencji GRATIS                                                           

 
 

 



WARSZTAT       

C3       
 

 

 

PROWADZĄCY 

PROF. ZW. ZBIGNIEW GORLAK 

Ukończył studia w pracowni malarstwa prof. Władysława Jackiewicza w ASP w Gdańsku. Do chwili obecnej pracuje w Akademii Gdańskiej na 

stanowisku profesora w pracowni litografii. Pełnił funkcję prodziekana, obecnie kierownik katedry grafiki warsztatowej.  Jest animatorem wielu 

zdarzeń wystawienniczych m.in. „Retrospekcja I i II”, „Wrocław w Gdańsku Gdańsk we Wrocławiu”, „Poznań w Gdańsku Gdańsk w Poznaniu”, „Trzy 

kolory biały, niebieski, czerwony” (wszystkie z katalogiem).  W dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i kilkaset zbiorowych w kraju i za granicą. 

Liczne nagrody. 

MAGDALENA CYBULSKA  

Malarka, graficzka.  Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w roku 2007 na Wydziale Grafiki 
Warsztatowej w pracowni litografii pod kierunkiem prof. Janusza J. Cywickiego i aneks z malarstwa u prof. Barbary Szubińskiej. Od 2007 roku była 
asystentką na Wydziale Grafiki Warsztatowej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Współtworzy pracownię grafiki artystycznej „Wolno”.  

AGATA BUDNY CISZEWSKA  

Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na Wydziale Grafiki. Zajmuje się grafiką artystyczną. Pracuje jako Wykładowca na Europejskim 

Wydziale Sztuki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest doktorantką na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie. Współtworzy także pracownię grafiki artystycznej „Wolno”. Jest Członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w 

Krakowie. 



PROGRAM WARSZTATÓW 

 Autorski warsztat pt.: Grafika w zbiorach kolekcjonerskich, czyli nie kupujcie „kota w worku”. 

 

 

Kluczowa tematyka: 

• Abecadło kolekcjonera graficznych reprodukcji: nakłady, podpisy, rodzaje stosowanego papieru oraz inne tajemnice warsztatu graficznych reprodukcji. 

• Zajęcia będą ilustrowane przykładami prac najlepszych współczesnych grafików. 

 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

• C3 Autorski warsztat pt.: Grafika w zbiorach kolekcjonerskich, czyli nie kupujcie „kota w worku” (koszt 150 zł netto) 

• KONFERENCJA  (koszt 100 zł netto) 
 

• Pakiet  - Warsztat C3, udział w konferencji  (koszt 200 zł netto) 

 

 

 

 



 

                                              WARSZTAT   
                       D3 

 
 

 

PROWADZĄCY 

JÓZEF KRZYSZTOF ORACZEWSKI 

Malarz, autor instalacji. Uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe, rysunek i grafikę. Ukończył studia w warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych w 1975. W 1977 uzyskał dyplom Studium Scenografii Teatralnej i Filmowej u prof. Józefa Szajny. W 1999 otrzymał 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ma za sobą realizację wielu projektów instalacji przestrzennych, ponad 40 indywidualnych wystaw 

malarstwa i rysunku. Ponad czterysta prac artysty znajduje się w kolekcjach muzealnych, zbiorach kolekcjonerów i osób prywatnych w 27 

krajach świata, w tym również w zbiorach takich osobistości jak prezydent Ronald Regan (USA), kanclerz Hans-Ditrich Genscher (Niemcy), 

Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, Prezydent Republiki Tunezyjskiej Zine El-Abidine Ben Alego, Prymas Józef Glemp, premier 

Grzegorz Kołodko, minister Andrzej Zakrzewski, minister Krzysztof Kalicki, Generał Gromosław Czempiński, czy znana tenisistka Martina 

Navrátilová. 

 

 

 



 

 

PROGRAM WARSZTATÓW 

 Autorski warsztat pt.: Jak zrobić w „trąbę” artystę, czyli co i jak kupować w pracowni.  

 

 

Kluczowa tematyka: 

• Rynek sztuki oczami artysty: 

Rola galerii zmienia się. Zmianie uległy także sposoby komunikacji pomiędzy artystą i jego odbiorcami. Internet, nowe media (np.: Facebook) wraz ze swoją 

spontanicznością i bezpośredniością sprawiły, że wielu artystów prowadzi w oparciu o swoje pracownie swoiste Domy Kultury. Artysta pokaże na swoim własnym 

przykładzie w jaki sposób budować i utrzymywać relacje z odbiorcą i kolekcjonerem. 

• Zajęcia będą ilustrowane przykładami kampanii promocyjnych, katalogów i filmów towarzyszących zrealizowanym przez artystę przedsięwzięciom artystycznym. 

 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA 

• D3 Autorski warsztat pt.: Jak zrobić w „trąbę” artystę, czyli co i jak kupować w pracowni. (koszt 150 zł netto) 

• KONFERENCJA  (koszt 100 zł netto) 
 

• Pakiet - Warsztat D3, udział w konferencji (koszt 200 zł netto) 


