
na ścianę

Bęc Zmiana



Bolesław Chromry
... to człowiek o wielu talentach: rysownik, autor powieści gra-
ficznych, malarz, grafik, copywriter, twórca okładek i plakatów. 
Jest absolwentem wydziału Grafiki na akademii sztuk Pięknych 
w Krakowie. we współpracy z naszą fundacją wydał książkę 
„ludzie i rzeczy, które warto znać”

„faJny CZłowieK JaK na 
PolaKa”

Bolesław Chromry specjalnie 
dla Bęc Zmiany przygotował 
proporczyk.
Dzięki artyście cały dochód 
ze sprzedaży proporczyka 
przeznaczony będzie na 
statutowe cele fundacji Bęc 
Zmiana, a więc na przykład 
na wydawanie kolejnych
numerów czasopisma nn6T

wymiary: 16x26 cm

Cena: 36,90 pln



ola JasionowsKa
... to graficzka i ilustratorka. rysowała m.in. dla Przekroju, ma-
gazynu Vice, Polityki, barustudio, Teatru narodowego w war-
szawie, czy wydawnictwa Prószyński i s-ka. autorka hozmó-
wek z hanną, współautorka książki „hej, szprotka!”. Twórczyni 
identyfikacji ogólnopolskiego strajku Kobiet. Dba o tworzenie 
ładniejszej warszawy jako graficzka miejska.

„PlaKaT 
TęCZowa PolsKa”

Plakat stworzony został w 
ramach akcji solidarnościowej 
ze śpołecznością lGBTQ+. 

Pieniądze ze sprzedaży prze-
każemy Kampanii Przeciw 
homofobii.

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: satyna 135 g

format: B2

Cena: 70 pln



„PlaKaT TęCZowa PolsKa 
- PomniK”

Plakat stworzony został w 
ramach akcji solidarnościowej 
ze śpołecznością lGBTQ+. 

Pieniądze ze sprzedaży prze-
każemy Kampanii Przeciw 
homofobii.

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: satyna 135 g

format: B2

Cena: 70 pln



Joanna rusineK
... to graficzka, ilustratorka książek dla dzieci, autorka ilustracji 
prasowych, okładek książek i plakatów. współwłaścicielka stu-
dia graficznego Kreska i Kropka. absolwentka wydziału Grafi-
ki akademii sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2006 r. obro-
niła dyplom w pracowni filmu animowanego prof. Jerzego Kuci.

„PlaKaT TęCZowy luDZie”

Plakat stworzony został w 
ramach akcji solidarnościowej 
ze śpołecznością lGBTQ+. 

Pieniądze ze sprzedaży prze-
każemy Kampanii Przeciw 
homofobii.

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: satyna 135 g

format: a3

Cena: 70 pln



KwiaCiarnia GrafiKi
... to pracownia sitodruku, studio projektowe i jedyna w Polsce 
galeria skupiająca się na pracach drukowanych w technice se-
rigrafii.

Prezentowane tu grafiki cechują: unikalność - ręcznie drukowa-
ne sitami serigrafie pozwalają na krótkie edycje, zamykające 
się od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy. Ta powtarzalność 
techniki ma wpływ na jej demokratyczną cenę, którą starają 
się ustawić na poziomie dostępnym dla fana czy kolekcjonera. 
Kwiaciarnię cechuje też autentyczność - każda grafika jest sy-
gnowana przez autora.

w naszej ofercie:

„TyPoGraf CenTralny”

Typografy warszawskie to 
cykl wykonanych ręcznie se-
rigrafii, na które składają się 
typograficzne przedstawienia 
warszawskiej architektury.

Technika wykonania: sitodruk

format: 50x50

serigrafia sygnowana i nume-
rowana

nakład: 27 egz.

Cena: 180 pln



„TyPoGraf Domy 
Towarowe CenTrum”

"Domy Towarowe Cen-
trum" są elementem "Ściany 
wschodniej". monumentalny 
projekt Zbigniewa Karpińskie-
go, który z czasem wypatro-
szony ze smaczków, które 
z tej przestrzeni czyniły coś 
więcej niż tylko strefę handlu.

Technika wykonania: sitodruk

format: 50x50

serigrafia sygnowana i nume-
rowana

nakład: 30 egz.

Cena: 180 pln

„TyPoGraf merKury”

Żoliborski wieżowiec zapro-
jektowany przez inż. Jacka 
nowickiego oddano do użyt-
ku w 1964 r. mieścił biura 
wss, w niższej części zloka-
lizowano sam i kawiarnię 
„havana”, w części podziem-
nej mieścił się salon sprzętu 
gospodarstwa domowego.

Technika wykonania: sitodruk

format: 50x50

serigrafia sygnowana i nume-
rowana

nakład: 36 egz.

Cena: 180 pln



Kasia sTaŃCZaK
... to polska artystka projektująca plakaty i grafiki. Jej prace od-
zwierciedlają jej zamiłowanie do natury oraz modernizmu - to 
drugie jest szczególnie widoczne w serii grafik architektonicz-
nych, które powstały na bazie pracy dyplomowej Kasi poświę-
conej warszawskiej woli. wszystkie ilustracje drukuje sama, 
w małej pracowni na warszawskiej woli.

Poza grafikami Kasia zajmuje się projektami i wizualną stroną 
marki kolorowych skarpetek i akcesoriów KaBaK,
której jest współzałożycielką. 
                                      
w naszej ofercie: 

„Dom TurysTy PTTK 
w PłoCKu”

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: TeCCo maTT 230 G

format: 40x50

Cena: 80 pln

osieDle Za ŻelaZną Bra-
mą

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: TeCCo maTT 230 G

format: 40x50

Cena: 80 pln



„Villa JaroslaVa hasKa”

Projekt: heinrich lauterbach

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: TeCCo maTT 230 G

format: 40x50

Cena: 80 pln

„roTunDa PKo”

Technika wykonania: grafika 
komputerowa / druk cyfrowy

Papier: TeCCo maTT 230 G

format: 40x50

Cena: 80 pln



Charakterystyczną cechą stylu i podejścia edgara Bąka jest 
dobrze obmyślona prostota. Zazwyczaj opiera swoje projekty 
na oszczędnych, geometrycznych kształtach i strukturach, któ-
re często dopełnia typografią. Czuje się spadkobiercą trady-
cji polskiego projektowania graficznego: międzywojnia, Prl-u, 
uwolnionej gospodarki wczesnych lat 90-tych. Jego znakami 
rozpoznawczymi są mocne kolory, rozległe czyste pola i duże 
czcionki. Bliskie mu jest poczucie humoru Polskiej szkoły Plaka-
tu.

w naszej ofercie:

eDGar BąK

„moKoTów”

Technika: druk cyfrowy

format: 100x70

Cena: 150 pln



„sasKa KęPa”

Technika: druk cyfrowy

format: 100x70

Cena: 150 pln



Twórczość honzy Zamojskiego porusza problemy percepcji 
świata i relacji między jednostką a rzeczywistością w duchu 
gombrowiczowskiego „Kosmosu”. artysta stwarza swój własny, 
osobliwy kosmos, w którym szkice ołówkiem, poezja wizualna 
i znaczeniowe właściwości artbook’a przenikają się z obiek-
tami rzeźbiarskimi i instalacjami, tworząc koherentną, nieroze-
rwalną całość.

w naszej ofercie:

honZa ZamoJsKi

„unTiTleD”

Technika: druk cyfrowy

format: 50x70

Cena: 150 pln



urodzony w Gdańsku w 1992 r. artysta wizualny. absolwent stu-
diów licencjackich akademii sztuk Pięknych na wydziale sztuki 
mediów w warszawie. autor licznych murali oraz oddolnych, 
niekoniecznie legalnych intwerwencji w przestrzeń publiczną. 
Jego realizację można oglądać m.in. w Tokyo, meksyku czy 
Jeleniej Górze. Brał udział w licznych wystawach m.in. w Con-
temporary art. Center w wilnie, Csw Zamek u-jazdowski czy 
muzeum sztuki nowoczesnej w warszawie.

w naszej ofercie: 

sTaChu sZumsKi

„GhosT DoG”

Technika: sitodruk

format: 50x70

Cena: 200 pln



„J.P.Coen of VoC”

Technika: sitodruk

format: 50x70

Cena: 200 pln



Graficzka z Torunia, autorka plakatów i identyfikacji wizual-
nych publikacji o sztuce.

w naszej ofercie:

marTa PrZeCisZewsKa

„wiTaminy”

Technika: druk pigmentowy 

Papier: aalto naturel

format: 50x70

Cena: 100 pln



„JarZyny”

Technika: druk pigmentowy 

Papier: aalto naturel

format: 50x70

Cena: 100 pln



... to absolwent Państwowej wyższej szkoły filmowej Telewizyj-
nej i Teatralnej im. leona schillera w łodzi, kierunek organiza-
cja produkcji filmowej. od 17 lat pracuje w branży reklamowej 
zajmując się produkcją reklam.

w naszej ofercie:

maTeusZ PawluKiewiCZ 

CyKl „KuPię - sPrZeDam - 
Zamienię”

fotografia: Podegrodzie, za-
mek prywatny

nakład: 1/2

rozmiar: 63x48 cm 
(wymiar z czarną ramą)

Cena: 799,50 
(w cenie rama, nie ma możli-
wości kupienia samego zdję-
cia)
Dostępne tylko stacjonarnie.

CyKl „KuPię - sPrZeDam - 
Zamienię”

fotografia: Podlasie, zamek 
prywatny

nakład: 1/2

rozmiar: 63x48 cm 
(wymiar z czarną ramą)

Cena: 799,50 
(w cenie rama, nie ma możli-
wości kupienia samego zdję-
cia)
Dostępne tylko stacjonarnie.



CyKl „KuPię - sPrZeDam - 
Zamienię”

fotografia: garaż we wrocła-
wiu

nakład: 1/2

rozmiar: 63x48 cm 
(wymiar z czarną ramą)

Cena: 799,50 
(w cenie rama, nie ma możli-
wości kupienia samego zdję-
cia)
Dostępne tylko stacjonarnie.

CyKl „KuPię - sPrZeDam - 
Zamienię”

fotografia: hala magazyno-
wa w Tarnobrzegu

nakład: 1/2

rozmiar: 63x48 cm 
(wymiar z czarną ramą)

Cena: 799,50 
(w cenie rama, nie ma możli-
wości kupienia samego zdję-
cia)
Dostępne tylko stacjonarnie.

CyKl „KuPię - sPrZeDam - 
Zamienię”

fotografia: zamek Kossakowo

nakład: 1/2

rozmiar: 63x48 cm 
(wymiar z czarną ramą)

Cena: 799,50 
(w cenie rama, nie ma możli-
wości kupienia samego zdję-
cia)
Dostępne tylko stacjonarnie.



w celu złożenia zamówienia skontaktuj się z nami: 

zamowienia@beczmiana.pl

kup w sklepie intenetowym: 

https://sklep.beczmiana.pl/


