
 
 

Katalog jest prezentacją artystów IAXAI i zawiera: 
 

prace artysty pokazane  kolekcjami 
przykładowe prace w aranżacjach wnętrz 

reprodukcje wybranych prac 

 
* 

Zajmujemy się wyłącznie współczesną sztuką abstrakcyjną. 
W ramach każdej kolekcji dostępnych jest kilkadziesiąt prac. 

Na końcu katalogu znajduję się propozycja zasad współpracy. 
 

------ 
IAXAI jest kooperatywą niezależnych artystów. 

 

Oferta współpracy dla architektów 



Jan Astner 

„Zmysłowe Miasta” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obrazy naciągnięte na krosna drewniane. 

Wykorzystanie barwników anilinowych i pigmentów metalicznych. 
Wielowarstwowe malarstwo z efektami iluzji optycznej. 

Styl malarski – post-painterly abstraction. 
 

TEMATYKA 
Abstrakcyjne portrety  miast, malarski pamiętnik z podróży. 

Każdy obraz jest abstrakcyjnym portretem miasta. 
 









Robert Lardus 

„Poli_Profiles” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obraz naciągnięty na krosna drewniane. 

Wielowarstwowe malarstwo monochromatycznymi plamami. 
Styl malarski – hard edge paitning, post-painterly 

 
TEMATYKA 

Malarstwo płaszyzn, koloryzm 
 









Jan Astner 

„Sybaritic Poses” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obraz naciągnięty na krosna drewniane. 

Wykorzystanie pigmentów metalicznych i techniki wypłukiwania farby. 
Efekty optyczne i celowe załamania światła. 

Styl malarski – post-painterly abstraction, process painting 
 

TEMATYKA 
Inspiracja pozami postaci ludzkich 

Akty abstrakcyjne 
 









Robert Lardus 

„Humanography” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obraz naciągnięty na krosna drewniane. 
Wykorzystanie pigmentów metalicznych. 

Proces painting – unikalna technika malarska. 
Efekty strukturalne na powierzchni. 

Styl malarski – kaligrafia abstrakcyjna. 
 

TEMATYKA 
Kaligrafia abstrakcyjna 

Symbolika grup postaci ludzkich 
 









Bartosz Saro 

„Mirages” 

Prace wykonane w technice mieszanej na płótnie i płycie drewnianej.   
Obrazy na płótnie naciągnięte na krosna drewniane. 

Wykorzystanie farb strukturalnych, spoiw akrylowych i wypełniaczy. 
Silne efekty strukturalne na powierzchni. Struktury barwione w masie. 

Styl malarski – matter painting / malarstwo strukturalne. 
 

TEMATYKA 
Krajobrazy abstrakcyjne 

Syntetyczne malarstwo pejzażowe 
 









Vidal Toreyo 

„Permutacje” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obraz naciągnięty na krosna drewniane. 

Wykorzystanie farb refleksyjnych i techniki laserunkowej. 
Autorska technika malarska odcisków. 

Optyczne efekty głębi i przestrzeni. 
Styl malarski – informel i optical art. 

 
TEMATYKA 

Kompozycje abstrakcyjne. 









Jan Astner 

„Tranquilidad” (Spokój) 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obraz naciągnięty na krosna drewniane. 

Proces painting – unikalna autorska technika malarska. 
Efekty iluzji przestrzennej. 

Styl malarski – proces painting, post-painterly abstraction  
 

TEMATYKA 
Formy morficzne oraz marko 

 









Jan Astner 

„Kumulacje” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie.   
Obraz naciągnięty na krosna drewniane. 

Wykorzystanie pigmentów fluorescencyjnych i farb laserunkowych. 
Proces malarski – wielowarstwowe malarstwo plamami monochromatycznymi. 

Styl malarski – hard edge painting, post-painterly abstraction 
 

TEMATYKA 
Abstrakcja 

 









Robert Lardus 

„Dysmorfofobie” 

Prace wykonane w technice akrylowej na płótnie lub papierze.   
Obraz na płótnie naciągnięty na krosna drewniane. 

Wykorzystanie farb strukturalnych. Efekty laserunkowe. 
Unikalny proces malarski alla prima. 

Styl malarski – malarstwo procesowe / minimal art. 
 

TEMATYKA 
Kompozycje abstrakcyjne 

 









Bartosz Saro 

„Syncope” 

Prace wykonane w technice mieszanej na płótnie lub płycie z włókien drzewnych.   
Obraz na płótnie naciągnięty na krosna drewniane. 

Wykorzystanie farb strukturalnych i płukanego piasku. 
Unikalna technika i autorski proces malarski. 
Efekty strukturalne na powierzchni obrazu. 

Styl malarski – proces painting, malarstwo gestu. 
 

TEMATYKA 
Kaligrafia i abstrakcyjna prezentacja pejzaży 

 









Alicja Juno 

„Perplexity” (Zakłopotanie) 

Prace wykonane w technice mieszanej na płótnie.   
Obrazy na płótnie naciągnięte na krosna drewniane. 

Wykorzystanie farb strukturalnych. Malarstwo alla prima. 
Efekty przestrzenne na powierzchni obrazu. 

Styl malarski – proces painting, kaligrafia malarska. 
 

TEMATYKA 
Kompozycje abstrakcyjne 

 









Ewa Davis 

„Konwersje” 

Prace wykonane tuszem lub sangwiną na płótnie lub papierze.   
Obraz na płótnie naciągnięty na krosna drewniane. 

Unikalna technika odcisków i autorski proces malarski. 
Styl malarski – proces painting, informel, malarstwo gestu. 

 
TEMATYKA 

Konwersje i przekształcenia, paraidolie. 
 









Vidal Toreyo 

„H+Bodies” 

Prace wykonane w technice olejnej na płótnie. 
Obrazy na płótnie naciągnięte na krosna drewniane. 

Efekty laserunkowe, farby metaliczne, farby iryzujące. 
Styl malarski – informel. 

 
TEMATYKA 

Abstrakcyjne formy morficzne, fantasmagorie. 
Nawiązanie do transhumanizmu. 

 









Proponowane zasady współpracy: 
 

1. Posiadamy elektroniczne repozytorium aktualnie dostępnych ok. 700 prac. Prace prezentowane  
są w kolekcjach. Ma to na celu ułatwienie wyboru. Na podstawie opisanych parametrów 
(kolekcja, wielkość obrazu, kolorystyka) dosyłamy katalog pasujących do oczekiwań prac.   
 

2. Obowiązują ceny autorskie, do których architekt dolicza swoją prowizję.   
Po sprzedaży wystawiana jest faktura.  Ceny autorskie stanowią około 50% wartości cen galeryjnych. 
 

3. Do każdej pracy dostarczany jest certyfikat autentyczności wystawiony przez artystę. 
Każda praca posiada kartę produktu, zawierającą szczegółowy opis pracy: 
autora, wymiary, technikę wykonania, sposób oprawy i wymiary. 
 

4. Prace są gotowe do powieszenia. Dodatkowa rama nie jest wliczona w koszt pracy. 
Koszty ewentualnego pakowania i przesyłki prac pokrywane są przez klienta końcowego. 
 

5. Możliwe jest wykonanie prac na zamówienie klientów końcowych. Obowiązuje wtedy zaliczka.  
Pośrednikowi należy się prowizja tak jak w wypadku sprzedaży z katalogu. 
 

6. Do każdej sprzedanej pracy wydawana jest zgoda na publikacje w mediach zdjęć prezentujących  
pracę we wnętrzu. Warunkiem  jest podanie autora prezentowanych prac.  
 

7. W ramach naszych działań promocyjnych chcemy także publikować zdjęcia zaprojektowanych  
wnętrz z eksponowanymi pracami z podaniem projektanta wnętrz i autora zdjęcia.  
Dotyczy to Zarówno realizacji jak i projektów. 
 

 



Ceny autorskie są cenami brutto (wystawiamy faktury) i zależą głównie od autora i formatu pracy. 
Ceny autorskie są około 50% ceny w galeriach z którymi współpracujemy. 
Czyli przykładowo cena autorska to 5 000 PLN, gdy sprzedaż za 9000 PLN, prowizja 4000 PLN. 
Zostawiamy partnerom swobodę w zarządzaniu marżami i rabatami.  
 
Gdy zgłasza się do nas klient polecony, prowizja dla partnera zgodnie z powyższymi ustaleniami. 
 
Przykładowe formaty i ceny autorskie to: 
Grupa 1: 45x45, 50x50, 60x75, 50x70 - ceny w przedziale 800 PLN - 1 400 PLN 
Grupa 2: 70x70, 100x75, 100x100 - ceny 1 500 PLN - 3 000 PLN 
Grupa 3: 80x120, 120x120, 110x150 - ceny  3 000 PLN - 6 000 PLN 
 
Różnice cen mogą zależeć do autora, techniki, użytych materiałów.  
Powyższe to orientacyjne ceny dla prac na płótnie i naciągniętych na drewniane krosna.  
 
Ramy nie są wliczone w ceny. W większości nasze oprawy mają funkcję ekspozycyjną.  
Najczęściej klienci sami zamawiają i dobierają oprawy do wnętrz.  My współpracujemy  
z dużym polskim producentem, który ma szeroką ofertę listew i sieć sprzedaży w całej Polsce. 
 
W wypadku wysyłki prac koszty pokrywa kupujący. Do tego dochodzi koszt opakowania obrazu.  
Zawsze kalkulujemy to niezależnie i uprzedzamy o kosztach przed zakupem.  
Gdy zakup zdalny, działa zasada jak przy zakupach internetowych - możliwość zwrotu,  
ale koszty zwrotu i opakowania  pokrywa zamawiający (  nasz regulamin zakupów zdalnych). 



Jarosław Filipek 
 

+48 606 242 656 
 

art@iaxai.com 
 


