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Luksusowe odliczenie z Klasą V.
Zastanawiasz się nad leasingiem? Już niedługo przepisy mogą się zmienić na mniej korzystne. Jeszcze możesz odliczyć 
całkowity koszt leasingu luksusowego i rodzinnego Mercedesa Klasy V. Wybierz teraz niezwykle przestronną Klasę V, którą 
może podróżować komfortowo nawet 8 osób. Bogata w zaawansowaną technikę i systemy wspomagania, pomaga kierowcy 
w wymagających sytuacjach na drodze oraz zapewnia wszystkim pasażerom najwyższy poziom bezpieczeństwa.
 
Wyprzedź zmianę przepisów i zyskaj podwójnie z Klasą V.

Zużycie paliwa poza miastem/w mieście/średnie: 6,3-6,9/7,1-9,0/6,8-7,5 l/100 km; emisja CO2: 167-238 g/km*.

*   Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 NEDC” w myśl 
art. 2 nr 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości.

**  Koszt procentowy dla umowy na 24 m-ce i 45% wpłaty wstępnej. Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 
przeznaczony dla przedsiębiorstw. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wybierz Klasę V w promocyjnym leasingu 102%**.
Odlicz koszt leasingu w całości!
Wybierz Klasę V w promocyjnym leasingu 102%**
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Palace”, który prezentujemy w niniejszym katalogu to 
wręcz wzorcowy przykład jego twórczości. Poprzez swój 
obraz artysta zaprasza nas do wnętrza tej okazałej, an-
gielskiej rezydencji. Robi to jednak w swój indywidualny 
sposób. Ukazuje pełne przepychu wnętrze pogrążone 
w mroku, odsłaniając nam tylko fragmenty dawnego wy-
stroju. Pomimo, że na obrazie na próżno szukać ludzkich 
sylwetek to jednak może pojawić się u widza wrażenie, 
że to pałacowe wnętrze wcale nie jest puste. Wartym 
podkreślenia jest również fakt, iż twórczość artysty zo-
stała znacznie wyróżniona na arenie międzynarodowej. 
Wszystko za sprawą głośnej publikacji „100 Painters of 
Tomorrow” z 2014 roku, autorstwa angielskiego kuratora 
Kurta Beersa (wyd. Thames & Hudson). W albumie zapre-
zentowane zostały sylwetki 100 najciekawszych i najlepiej 
rokujących artystów na świecie, wśród których można od-
naleźć również Łukasza Stokłosę.

Inną artystką, która wywodzi się z krakowskiego środo-
wiska artystycznego jest Katarzyna Karpowicz (poz. 46). 
Wychowała się w rodzinie malarzy i sama tworzyła od naj-
młodszych lat. Obecnie zajmuje ona II miejsce w „Kom-
pasie Młodej Sztuki 2017” – rankingu obejmującego 
najciekawszych polskich artystów, którzy nie ukończyli 
35 lat. Malarstwo Karpowicz jest pełne symboli i tre-
ści, które często wynikają z jej osobistych doświadczeń 
i przemyśleń. W centrum zainteresowania artystki jest 
człowiek i wszystko co jest z nim związane – jego lęki, 
radości i nadzieje. Swoje historie opowiada za pomocą 
bardzo dojrzałego warsztatu malarskiego, a motywy które 
pojawiają się na jej obrazach nierzadko pochodzą z wy-
obraźni malarki. Nieco inaczej jest w wypadku naszego 
aukcyjnego obrazu, gdyż tutaj artystka jako miejsce akcji 
wybiera zupełnie realne miejsce – dziedziniec Castello San 
Giorgio w Mantui. Jednak, co jest charakterystyczne dla jej 
twórczości, to ludzie są głównymi bohaterami tego obra-
zu. Każdy z nich ma swoją historię, każdy z nich zajęty jest 
„swoimi sprawami”, ale nasz wzrok automatycznie kie-
ruje się postać młodej kobiety usytuowanej w centralnej 
części kompozycji. Ona również spogląda na nas, jednak 
z jej twarzy ciężko odczytać konkretne emocje. Otwiera to 
nam ogromne możliwości do własnej interpretacji, a także 
zachęca do odszukania pierwotnego znaczenia obrazu, 
które w pełni znane jest chyba tylko autorce.

W tym krótkim wstępie nie jesteśmy w stanie przybliżyć 
Państwu wszystkich prac oraz przestawić wszystkich ar-
tystów z tej oferty, dlatego serdecznie zapraszamy do 
bliższego zapoznania się z naszym katalogiem. Mamy 
również nadzieję, że pomimo późnojesiennej aury, od-
wiedzicie nas Państwo w czasie wystawy przedaukcyjnej, 
a my z przyjemnością opowiemy więcej o wystawionych 
pracach.

Życzymy Państwu samych owocnych licytacji!

Dilan Abdulla 
Katarzyna Dąbrowska 

Dorota Kulawczuk-Szostek 
Zespół SDA Modern

Szanowni Państwo
Wielkie emocje, które towarzyszyły sierpniowej Aukcji 
Sztuki XXI wieku, utrzymywały się jeszcze długo po za-
kończonej licytacji. Ogromne zainteresowanie tą aukcją, 
a także bardzo przychylny odbiór artystów i kolekcjone-
rów sztuki utwierdził nas w przekonaniu, że kierunek, 
który sobie założyliśmy jest słuszny i warty kontynuacji. 
Polski rynek sztuki wydaje się już przesycony aukcjami 
najnowszej sztuki, dlatego na Aukcjach Sztuki XXI wieku, 
będziemy prezentować tylko tych twórców, których sztuka 
odznacza się najwyższą jakością. Na kartach niniejszego 
katalogu można odnaleźć prace 51. artystów. Część z nich 
jest już Państwu bardzo dobrze znanych, a część pojawia 
się na aukcjach niezwykle rzadko, dlatego pozwolimy so-
bie przybliżyć sylwetki kilku z nich.

Katalog otwiera wielkoformatowe płótno Tomasza Mu-
siała (poz. 1) – doktora sztuki, który poza działalnością 
artystyczną zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii 
Sztuki Pięknych w Łodzi. „Orzeł srebrny” pochodzi z cy-
klu „Orłów”, który artysta realizuje od kilku lat. Praca ta, 
jest niezwykle ciekawa w warstwie formalnej, ponieważ 
powstała przy użyciu skórzanego rzemienia nasączonego 
farbą, którym artysta raz po raz smaga płótno. Artysta 
„maluje” w ten sposób niezwykle ekspresyjny wizerunek 
orła, bezpośrednio odwołującego się do godła Polski (akt 
twórczy zawsze rejestruje w formie video, tym samym do-
pełniając obraz). W warstwie interpretacyjnej praca pre-
zentuje się równie interesująco i… przewrotnie. Nie ulega 
wątpliwości, że „wybiczowany” wizerunek orła nawiązuje 
do trudnej historii naszego narodu. Jednak sposób odczy-
tania tego obrazu może być skrajnie różny – z jednej stro-
ny jako podkreślenie waleczności i bohaterstwa Polaków, 
a z drugiej jako przesadnej martyrologii, na bazie której 
budowana jest nasza narodowa tożsamość.

Wątki polityczne pojawiają się również w sztuce Wikto-
ra Dyndo (poz. 19), który studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie i Uniwersytecie Helwan w Kairze. 
W swojej twórczości skupia się on na polityce global-
nej, a szczególnie bliska jest mu problematyka Bliskiego 
Wschodu. Mierzy się on z obrazem tego regionu w oczach 
świata – obrazem, który często jest wypaczony i bazuje 
na strachu i uprzedzeniach. Artyści okresu romantyzmu 
zwracali uwagę na egzotykę tej części świata, a w obec-
nej rzeczywistości kojarzona jest najczęściej jako rejon 
krwawych konfliktów i wylęgarnia terrorystów. Artysta 
stanowczo sprzeciwia się takiej niesprawiedliwej retory-
ce. Jego prace stanowią krytyczny komentarz do obrazu 
Bliskiego Wschodu, który na co dzień funkcjonuje w me-
diach i w Internecie.

Kolejnym z artystów, którego nie sposób pominąć w tym 
krótkim wstępie jest Łukasz Stokłosa (poz. 27). W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że krakowskiego arty-
stę interesuje mroczna strona świata i ludzkiej natury. Nie 
stara się jednak niczego oceniać – nie moralizuje, nie gani 
– pozostaje neutralny. Artysta nie ukrywa swojej inspira-
cji estetyką filmów noir, co jest zdecydowanie widoczne 
w jego sztuce. Obrazy Stokłosy cechuje niezwykle melan-
cholijny nastrój i wrażenie bezczasowości. „Kensington 



01 Tomasz Musiał
(ur. 1974)

Orzeł srebrny, 2015

akryl, płótno, 150 × 150 cm, opisany na odwrocie: 
'TOMASZ MUSIAŁ 2015 |ORZEŁ SREBRNY AKRYL 
|150x150 cm'

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom w 2000 roku, 
a w 2010 roku obronił tytuł doktora. Obecnie prowadzi Pracownię 
Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku macierzystej uczelni. Jego 
prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, 
Niemczech, Izrealu, Francji oraz w kolekcji Zachęta Sztuki Współcze-
snej w Szczecinie. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Czarny 
kwadrat/biały kwadrat”, Galeria Olimpus, Łódź; 2018 – „Synestezja”, 
Galeria Instytutu Sztuk Pięknych, Akademia im. Jana Długosza, Czę-
stochowa; 2014 – „Orzeł Biały/Orzeł Czerwony”, Galeria Olimpus, 
Łódź; 2012 – „Performance intymny”, Centrum Promocji Młodych 
Willa Generała, Częstochowa; 2010 – „Architektura PTCL – malar-
stwo”, Galeria Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie 
„Konduktorownia”. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „Idealiści 
i prowokatorzy”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2018 – „I po 
co nam wolność? ”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń; 2018 
– „Incident IV – Accident”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 
2018 – „Bękarty Strzemińskiego”, Galeria Kobro, ASP, Łódź; 2017 
– „SYNERGIA”, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie 
Wielkopolskim; 2016 – „Obszar działań”, Galeria R+, Szczecin; 2016 
– „UTOPIA – DYSTOPIA – ATOPIA, 70 lat sztuki w ASP w Łodzi”, 
Centrum Promocji Mody, Łódź; 2016 – „Bo we mnie jest seks”, OPK 
Gaude Mater, Częstochowa; 2015 – „Kontynuacje”, ODA, Piotrków 
Trybunalski; 2014 – „Polnische kunst heute”, Galerie Glasbau, Pfar-
rkirchen, (Niemcy); 2014 – „Incident III – Accident”, Galeria Konduk-
torownia, Częstochowa.

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa zbiorowa „SYNERGIA”, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

2016 – wystawa zbiorowa „Obszar działań”, Galeria R+, Szczecin

2016 – wystawa zbiorowa„UTOPIA – DYSTOPIA – ATOPIA”, 70 lat sztuki w ASP w Łodzi, Centrum Promocji 
Mody, Łódź

Nie tylko dla orłów

Podejście Tomasza Musiała do samego procesu kreacji wykazuje wyraźne powinowactwa z szeroko pojętym malarstwem 
akcji – duża siła ekspresji, pewien stopień kontrolowanego przypadku, horyzontalne położenie płótna w czasie pracy, czy 
performatywność aktu twórczego, uwypuklona przez dokumentację filmową. Zapewne dlatego tak ważnym aspektem 
cyklu, o czym wspomina sam autor, jest przekazanie odbiorcom pewnej dawki energii, towarzyszącej powstaniu tych 
prac. Nie jest to bowiem działanie finezyjne (w sensie manualnym), lecz siłowe – przypominające, że sztuka przefiltrowuje 
różnego rodzaju emocje, nie tylko te pozytywne i że posługuje się również przemocą. 

Z tego też powodu integralnym składnikiem cyklu, ewidentnie podbijającym siłę przekazu, są filmy, ujawniające proces 
powstawania prac (…)Tomasz Musiał, biczując orły, bez wątpienia kieruje nasze myśli ku naznaczonej dobrowolnym po-
święceniem historii narodu polskiego i bolesnej karty jaką ten kraj ma w relacjach z różnymi sąsiadami. Z drugiej strony, 
tworząc tak prosty i nośny symbol, nie pozwala zamknąć się w jednoznacznej interpretacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, 
że artysta z pewną dozą ironii podchodzi do modelu polskości, który realizuje się w masochistycznym rozdrapywaniu ran, 
czy wręcz „syndromie ofiary”, w ramach którego poczucie patriotyzmu funduje się na kultywowaniu pamięci o wzniosłych 
wydarzeniach, jednakowoż będących klęskami (…).

Paweł Jagiełło 
Nie tylko dla orłów, „Format. Pismo Artystyczne”, nr 70, 2014/2015, s. 131–132 [fragm.]
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Do obrazu dołączona jest autorska płyta DVD  
z cyfrowym zapisem przebiegu powstawania pracy



02 Ryszard Litwiniuk
(ur. 1966)

Liberation, 1992

drewno patynowane (lipa), wys. 56 cm, sygn. na spodzie: 
'R. Litwiniuk '92'

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby. 
Dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka w styczniu 1992 r. W la-
tach 1998 – 2013 mieszkał i pracował w Kanadzie. Obecnie tworzy 
w Warszawie i na Żuławach. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, grafiką 
i instalacją. Jego prace prezentowano na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w galeriach w: Kanadzie (1998 – 2011) – m.in.: McMi-
chael Canadian Art Collection, MacLaren Art Centre, Samuel J. Zacks 
Gallery, York University, University of Toronto, Mount Carmel Museum 
& Art Gallery, Thames Art Gallery, Karsh-Masson Gallery Art Square 
Gallery, Living Arts Centre, Distillery District, Cambridge Sculpture 
Garden, Toronto Art Fair International; USA (2010) – Command So-
lutions Space, Buffalo, Nowy Jork; Polsce (1992 – 1997) – Galeria EL, 
Elbląg, BWA Sopot, Galeria Rzeźby Warszawa; Szwecji (1998) – Konst 
Fran Elblag -Kulturcentrum Ronneby; na Węgrzech (2016) – Small 
Gesture, Nature Alliance, Eco Avantgarde, Kunsthalle – Mucsarnok, 
Budapeszt. Uczestniczył w sympozjach i realizował projekty w Euro-
pie, Argentynie, Indiach, Korei, Kanadzie i USA. Laureat: nagrody fun-
dowanej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w konkursie 
„Konfrontacje Sztuki 2016”, nagrody specjalnej Fondo de las Artes 
Buenos Aires (Argentyna, 2000), pierwszej nagrody Vogtlangisches 
Holzbildhauer Symposium (Niemcy, 2001), srebrnego i brązowego 
medalu w Salonach Rzeźby w Warszawie (1994 – 1996), stypen-
dysta: The Pollock Krasner Foundation Inc. New York (USA, 1994), 
Ontario Arts Council i Canada Council Grants (1998 – 2004) oraz 
rezydent w Vermont Studio Center (USA, 1999).

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Poszukiwania jego własnej formy wyrazu podążają w stronę 
metafizyki i energii ukrytej wewnątrz tworzywa, w którym 
pracuje. Interesuje go stworzenie własnego języka rzeźby 
w kontekście systemu pracy oraz własnej metody trakto-
wania materiału. W sferze jego zainteresowań znajduje 
się bryła w całej swej objętości, jej struktura i architektura 
oraz wewnętrzne molekularne połączenia materii. Otwie-
rając wnętrza drzewa czy kamienia uzyskuje przestrzenną 
formę rzeźb. Tworząc odrzuca zbędne narzędzia, eliminuje 
niepotrzebne detale, narrację i dekoracje których nadmiar 
często przeszkadza. Podporządkowuje swoje dążenia nie do 
formy końcowej, a do samego procesu tworzenia i do ma-
teriału, który w danym momencie ma do dyspozycji. Dzię-
ki powtarzalności i multiplikacji mechanicznych cięć oraz 
elementów, rzeźby zachowują pierwiastki podobieństwa, 
przy czym każda jest inna, unikatowa, mimo że powstała 
w ten sam sposób, z tego samego materiału. Elementy 
natury i geometrii zawierające się w jego twórczości rozwija 
równolegle w formie rzeźb, grafik i  instalacji.
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03 Anna Kloc
(ur. 1982)

Rozszczepienie II, 2016

olej, płótno, 81 × 65 cm (w oprawie 88 × 72 cm), sygn. 
na odwrocie: ‘ANNA KLOC – ROZSZCZEPIENIE II – 2016’

Studia w latach 2002 – 2008 na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego z aneksem w Pracowni 
Rysunku prof. Marii Targońskiej. Laureatka „Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej" za realizację „Mapy Heweliusza" w technice sgraffito 
w Gdańsku, uczestniczka Międzynarodowych Warsztatów Artystycz-
nych w Pieńkowie, Laureatka miesięcznego stypendium w Walencji 
konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”. Udział w wystawach w kraju 
i za granicą. Wybrane wystawy: 2015 – III Piotrkowskie Biennale 
Sztuki, ODA, Piotrków Trybunalski, 2014 – „Przez Pryzmat. Odsłona 
druga”, wystawa laureatów konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, 
Galeria Arsenał, Poznań; 2014 – „Przez Pryzmat”, wystawa laureatów 
konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”, Pałac Sztuki, Kraków; 2011 
– I Piotrkowskie Biennale Sztuki, ODA, Piotrków Trybunalski; 2011 – 
Wystawa zbiorowa scenografii i form przestrzennych, Instytut Polski, 
Praga, Czechy; 2010 – DKV Grand Tour, CuidART Space, Denia Alican-
te, Walencia, Hiszpania, 2010 – 8. Triennale Małych Form Malarskich. 
Wystawa pokonkursowa, Galeria Sztuki „Wozownia”, Toruń; 2009 
– „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawa laureatów konkursu „Ergo 
Hestia”, Zielona Brama – Oddział Muzeum Narodowego, Gdańsk; 
2007 – Wystawa zbiorowa „Scenografia i Formy Przestrzenne”, Mu-
zeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk 
– Oliwa. Prace w zbiorach prywatnych w Europie, Kanadzie, USA.

cena wywoławcza: 2 600 zł •

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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04 Grzegorz L. Piotrowski
(ur. 1976)

Wiosna – przebudzenie, 2016

akryl, płótno, 120 × 140 cm, sygn. i opisany na odwrocie: 
'"WIOSNA" |GRZEGORZ |LEON |PIOTROWSKI |2016 |120 
X 140 |"PRZEBUDZENIE"'

Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pra-
cowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta 
Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. Prowadzi 
warsztaty artystyczne i akcje plenerowe. Tworzy obrazy, ceramikę 
i książki artystyczne. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W jego 
bogatej twórczości dominują trzy główne nurty tematyczne: akty, 
portrety i pejzaże. Aktywnie wystawia swoje prace w kraju i za gra-
nicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Opus, Łódź; 
2014 – Galeria Szklana, Zator; 2014 – Galeria Weissa, Kalwaria 
Zebrzydowska; 2011 – Galeria Rynek 7, Andrychów; 2011 – Gale-
ria BWA, Gorzów Wlkp.; 2011 – Galeria Zamek, Sucha Beskidzka; 
2009 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2009 – Galeria Lamus, Go-
rzów Wlkp.; 2008 – Galeria TEATR, Gorzów Wlkp.; 2008 – Galeria 
Porto Praga, Warszawa; 2007 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2007 
– Galeria Krakauer Haus, Norymberga; 2006 – Galeria Farbiarnia, 
Warszawa; 2004 – Galeria Pod Pocztową Trąbką, Gorzów Wlkp.

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna, Galeria Contrast, Warszawa

2016 – wystawa indywidualna „Wolność wiodąca lud na wyprzedaże”, Stacja Muranów, Warszawa

W swoich obrazach artysta swobodnie łączy estetyzowaną, świadomie nawiązującą do ikonosfery lat 60. formę z iro-
nicznym, niezwykle celnym komentarzem dotyczącym aktualnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Publicystyczna treść 
i płaskie kształtowanie plamy barwnej, bezpośrednio odwołujące się do muralowego doświadczenia artysty tworzą spójną, 
jednorodną całość.

Adam Walas
(ur. 1985)

APOTEOZA ALANA GREENSPANA (OBNIŻENIE STOPY PROCENTOWEJ), 2016

olej, płótno, 160 × 100 cm, nie sygn.

Absolwent ASP w Warszawie. W 2014 roku obronił dyplom z wyróż-
nieniem w Pracowni Litografii prof. Błażeja Ostoja Lniskiego. Obecnie 
pracuje jako asystent w Pracowni malarstwa prof. Sławomira Marca. 
Współzałożyciel kolektywu Xolor, zajmującego się realizacją murali, 
m.in. na warszawskim Muranowie, w Falenicy czy na żoliborskim 
Kinie Elektronik. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, 
m.in. I miejsca w konkursie Graffiti 1944 (2009), wyróżnienia 
w konkursie Illustration Startup (2011) oraz I Nagrody Roku 2013 
w konkursie Grafika Warszawska. Jego prace pokazywane były na 
wystawie najlepszych dyplomów ASP Coming Out w 2014 roku. 
Autor internetowego komiksu „Patriota Mariusz”, drukowanego 
w tygodniku Polityka.

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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WYSTAWIANY:

2014 – POLIRE, POLish/IRish Ex hibition Marcin Kowalik / Oliver Whelan, Kongens Gate, Oslo

Malarstwo Marcina Kowalika to przede wszystkim intelektualna gra miedzy widzem a obrazem. Od wielu lat konsekwentnie 
buduje struktury swojej malarskiej wyobraźni. Warstwa tematycznych zainteresowań Kowalika zamyka się w kilku cyklach, 
które nieprzerwanie realizuje: „Przestrzeń podróży”, „Pejzaż w pudełku”, „Nieznane królestwo”, „Back to Basics”, „Faza 
lustra”, „Zbieżne”. Od strony formalnej jego obrazy można określić mianem przestrzennych, często iluzyjnych struktur 
geometrycznych, w których osadzony jest bardzo wyrafinowany kolor. Obraz to źródło poszukiwań. Podczas malowania 
Kowalik nieustannie bada oddziaływanie elementów obrazu. Stawiając się w pozycji widza prowadzi nieustającą, malarską 
dyskusję z tym, co powstaje na płótnie.

06 Marcin Kowalik
(ur. 1981)

Obraz bez znaczenia IV, 2014

akryl, płótno, 130 × 130 cm, sygn. na odwrocie: 'Marcin 
Kowalik |"OBRAZ BEZ ZNACZENIA IV" |2014 AKRYL 130 
X 130'

Artysta malarz, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP 
w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Uczestniczył w ponad 
50 wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düs-
seldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie). Prace 
Marcina Kowalika można oglądać w kolekcji Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, laureat Nagrody 
Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi” i Założyciel Fundacji 
„Obraz w pigułce”.

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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07 Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Palacze, 2016

olej, płótno, 150 × 170 cm, sygn. na odwrocie:  
'B CZARNECKI 2016 |"palacze" |olej płótno |170x150 cm'

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(dyplom w 2013 roku). Wielokrotny stypendysta, m.in. MKiDN (2016, 
2012); Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa (2015); Sty-
pendium Sapere Auso (2012); Stypendium Grazella w dziedzinie ma-
larstwa (2011); Stypendium Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej (2011). 
W 2015 zdobył Grand Prix w ogólnopolskim konkursie malarskim 
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie” (Uniwersytet Artystyczny w Pozna-
niu). W 2014 otrzymał II Nagrodę w ogólnopolskim konkursie malar-
skim im. Leona Wyczółkowskiego (Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz). 
W 2013 został laureatem Grand Prix w konkursie malarskim Fundacji 
im. Franciszki Eibisch w Warszawie oraz zdobył Nagrodę Publiczności 
i wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa 
„Świeża Krew” (Galeria Socato we Wrocławiu). Wybrane wystawy 
indywidualne i zbiorowe: 2018 – „SIGN”, IAGA Gallery, Cluj-Napoca, 
Rumunia; 2017 – „Trójkąt”, Polski Instytut w Dusseldorfie (Niemcy); 
2017 – „Reprodukcje”, Galeria Stalowa, Warszawa; 2016 – „CUBE”, 
Polish-German Art Biennale, Kraków; 2016 – „Ojciec szklarz, matka 
szyba”, Galeria Henryk, Kraków, 2016 – „Work in progres” Hotel 
Cracovia, wspólnie z Michałem Sroką, wystawa organizowana w ra-
mach Cracow Gallery Weekend |KRAKERS; 2015 – „Kompas Młodej 
Sztuki”, Galeria Minus -1 Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warsza-
wa, 2015 – „3 x YOUNG POLISH PAINTERS”, Galeria La Xina A.R.T. 
Barcelona; 2015 – „Fading Memory – O zanikaniu wspomnień”, 
Klosterbrauerei Weissenohe, Niemcy; 2015 – „Nowy obraz/Nowe 
spojrzenie”, Galeria Uniwersytetu Artystycznego, Poznań; 2014 – 
„REST-ART-WORK”, hala elektrowni miejskiej przy ul. Wawrzyńca 19, 
Kraków; 2013 – PMS Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław; 2013 – 
„Wstęp wzbroniony”, pomieszczenia Quelle, Norymberga (Niemcy).

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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08 Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Biosfera, 2014

olej, płótno, 100 × 160 cm, sygn. na odwrocie: 'J. Kosin 
2014'

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracow-
ni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni 
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni 
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga. Stypendysta Fundacji Grazella im. 
Anny Marii Siemieńskiej, Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz Stypendium Twórczego MKiDN. Wielokrotnie nagra-
dzany i wyróżniany w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand 
Prix, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, 
Częstochowa 2014; 2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. 
Franciszka Eibisch, Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz na-
groda pisma „Format” w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych „Promocje”, Legnica. Wystawy indywidualne: 2017 – Wy-
pożyczalnia Główna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
(wystawy zrealizowane z środków ze Stypendium Twórczego Miasta 
Krakowa); 2016 – „W koło trójkąta”, Galeria Miejska BWA, Sanok; 
2016 – „Pejzażografia”, Desa Unicum, Warszawa; 2015 – „Juliusz 
Kosin – malarstwo”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 
2014 – „Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2014 – 
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2011 – „Pejzaż”, Galeria Of Art, 
Częstochowa.

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „W koło trójkąta”, Galeria Miejska BWA, Sanok

2016 – wystawa indywidualna „Pejzażografia”, Desa Unicum, Warszawa

2014 – wystawa zbiorowa konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej, Warszawa (wyróżnienie honorowe)
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09 Adam Wątor
(ur. 1970)

Widziana z góry, 2018

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. l.d.: 'Adam |Wątor 
|2018' oraz opisany na odwrocie: '"WIDZIANA Z GÓRY" 
|ADAM WĄTOR |2018'

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–1997 
w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywat-
nych w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wybrane wy-
stawy: 2017 – wystawa w Bennett Galleries, Nashville (Publikacja 
w Nashville Arts Magazine Maj 2017); 2016 – wystawa „Kobiety”, 
DESA Unicum, Warszawa; 2008 – wystawa „Akt XXL", Galeria BB 
Wrocław; 2006 – wystawa „Goście z Polski w Essen – sztuka z Kra-
kowa", Essen (Niemcy); 2005 – wystawa i I nagroda w konkursie 
galerii „Huile", Zillisheim (Francja); 2004 – wystawa indywidualna, 
Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach; 2003 i 2004 – poplenerowa 
wystawa „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne" w Myślenicach; 
1997 – wystawa „Postawy” Dolny Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Krakowie; 1996 – wystawa w Śródmiejskim Ośrodku 
Kultury w Krakowie; 1995 – wystawa „Human Forms” Elements Of 
Art Galery, Columbus (USA); 1995 – wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie „Pejzaż w malarstwie współczesnym”.

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Kiedy maluję obraz nie stwierdzam jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość i co się w niej dzieje tylko realizuję własne 
wyobrażenie o niej i dzięki temu obraz staje się odbiciem mojej wizji świata. Jak każdy artysta, chcę wyrazić to co czuję 
i wybieram formy bliskie sobie. W swoich obrazach skupiam się na postaci ludzkiej, a przede wszystkim na postaci kobie-
cej. Podejmuję próbę zrozumienia skomplikowanej kobiecej natury. Przedstawione przeze mnie motywy nie są wiernym 
i realistycznym odtworzeniem otaczającego świata, ale wariacją na jego temat. Myślę, że postacie ukazywane na moich 
obrazach można porównać do aktorów na scenie, którzy drobnym gestem czy układem ciała mówią o tym co aktualnie 
czuję. Rzeczywistość to jak wiadomo nie tylko przyroda, która nas otacza, bo coraz częściej żyjemy poza nią, w otocze-
niu, które sami stworzyliśmy i które często dalekie jest od piękna. Rzeczywistość, która nas otacza to także ludzie, coraz 
większa liczba ludzi wśród których żyjemy bez przerwy i w różnych sytuacjach stykamy się. Nie trudno zobaczyć piękno 
w górskim krajobrazie, ono się niejako samo narzuca. Należy zobaczyć piękno w człowieku. Ciało człowieka jest nie-
zwykłym zagadnieniem. Jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i miłością, jest to kwintesencją prawdy o człowieku. 
Ciało wciąż zaskakuje i dla tego nigdy nie przestanie nas zachwycać. Wydaje się że ten temat nigdy się nie zestarzeje. 
Zawsze stanowił niezwykle fascynujące zagadnienie dla sztuki, która uchwyciła go już prawie z każdej perspektywy. Te-
mat ciała był inspiracją dla tylu dzieł że trudno sobie wyobrazić że coś jeszcze mogło by przyciągnąć ludzką uwagę. Ono 
jednak zawsze przyciąga i staje się medium poprzez które można przekazać wiele treści, które poruszą odbiorcę, dotyczą 
bowiem jego samego. W swoich pracach świadomie zrezygnowałem z przedstawienia twarzy. Twarz przypisana jest do 
konkretnej osoby. Mnie interesuje człowiek w znaczeniu ogólnym. Emocje i uczucia staram się wyrażać głównie przez 
ciało, a przede wszystkim przez subtelne gesty. Dużo uwagi poświęcam dłoniom, które są dla mnie idealnym nośnikiem 
emocji. Nieskończona ilość układów, wariacji stwarza nieograniczone możliwości kompozycyjne. Moim zdaniem daje to 
mocniejszy przekaz niż emocje wyrażone mimiką.

Adam Wątor
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10 Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum CXXIV, 2018

olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. i opisany na odwrocie: 
'MATEUSZ |MALIBORSKI |"Muzeum CXXIV" |2018 
|Mateusz Maliborski"

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego 
im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowane 
było kilka obrazów z cyklu „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2018 
– „Paulina Preneta: Grafika/Mateusz Maliborski: Malarstwo”, Ga-
leria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów; 2017 – „Salon 
Ziomowy”, Fundacja 4 Style, Kraków; 2017 – Wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki 
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – Udział w 15. War-
szawskich Targach Sztuki, stoisko Galerii Dystans, Arkady Kubickie-
go, Warszawa; 2017 – „Variety”, Galeria Gruning, Kraków; 2017 – 
„LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie Nielaba, 
Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery KatarzynaNapiorkowska, 
Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego Nowy 
Obraz/Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa 
Młodych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015 
– Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. 
Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015 
– Wystawa Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków; 
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA, 
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, Galeria 
Promocyjna ASP, Kraków; 2015 –Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA 
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studen-
ci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki 
Eibisch, Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 
– „WYRÓŻNIENI”, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Kraków.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Obrazy Mateusza Maliborskiego wydają się być doskonałym materiałem dla badań w ramach tzw. Motivkunde, docie-
kającej podobieństw i różnic w użyciu tego samego motywu. Krakowski artysta w sposób szczególny upodobał sobie 
galeryjne i muzealne wnętrza, które uwiecznia na płótnie tak, jak to czynili stulecia temu David Teniers, Huber Robert czy 
Frank Weller. Maliborski nie musi być jednak porównywany do poprzedników. Skupiwszy wysiłki i uwagę wyłącznie na 
przestrzeni wystawienniczej, stworzył kilkadziesiąt jej przedstawień, prowokując do zestawienia ich ze sobą i wynajdowania 
zależności między nimi. Mimo niemal obsesyjnie powtarzanego motywu, malarstwo to nie sprawia wrażenia monotonne-
go. Bynajmniej, jest różnorodne, jak różnorodne bywają miejsca eksponowania sztuki – od wytwornych sal, przybranych 
w klasyczną, historyzującą szatę, do hermetycznych, sterylnych white cube’ów. Podejmowanie wciąż na nowo tematu 
galerii świadczy nie tyle o fascynacji Maliborskiego czy kreowaniu przezeń typologii, ile o próbie odnalezienia przestrzeni 
doskonałej (…) Tym, co pociąga Maliborskiego we wnętrzach wystawienniczych, jest – jak sam przyznaje – ich sakralna 
czy raczej sakramentalna natura. To przestrzenie „uświęcające” przedmioty, a także miejsca kontemplacji (sugerowanej 
na niektórych płótnach sylwetkami ludzi) (…)

Wojciech Delikta, Galeria – miejsce (nie)doskonałe, „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35 [fragm.]
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11 Zbigniew Blajerski
(ur. 1983)

Tors męski, 2016

ceramika szkliwiona, 53 × 23 × 16 cm, sygn. u spodu: 
‘Zbigniew Blajerski 58/2016’

Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowa-
kowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się cera-
miką, rzeźbą w drewnie i w kamieniu. Wybrane wystawy: 2013 
– „Rzeźba utrwalona ogniem”, Galeria Domu Polonii, Kraków; 2011 
– Poplenerowa wystawa ceramiki studentów i absolwentów ASP 
w Krakowie, Galeria e66, Gdańsk; 2008 – wystawa ceramiki, Galeria 
Na Styku, Chrzanów; 2008 – „Młode talenty plastyczne”, Galeria 
sztuki Hortar, Tarnów.

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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12 Agnieszka Borkowska
(ur. 1978)

Summertime, 2018

olej, płótno, 54 × 65,2 cm, sygn. l.d.: 'AGNIESZKA 
BORKOWSKA'

Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-
skiego w Łodzi. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą 
(Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Rosja, Chiny) oraz w MN w Gdań-
sku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane 
wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 
2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen (Niemcy); 
2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria; 2010 
– wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary 
Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach 
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale 
Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, 
Spišská Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu 
„Obraz roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Swoistym znakiem odautorskim prac Agnieszki Borkowskiej stała się postać kobiety. Bohaterka jej obrazów jest młoda, 
reprezentuje współczesny typ urody. Jest zazwyczaj zatopiona w swoich myślach, skupiona, sprawia wrażenie nieobecnej 
i tajemniczej. Przedstawiona w nieokreślonym wnętrzu, często w zbliżeniu, koncentruje na sobie całą uwagę widza, który 
wzrokiem, niczym wytrawny podglądacz, wkracza w jej intymną przestrzeń. Obrazy Borkowskiej nie mieszczą się ani 
w kategorii scen rodzajowych, ani portretu, bowiem artystka koncentruje całą uwagę na oddaniu emocji i myśli swoich 
bohaterek, ich rozterek, pragnień, lęków. Na wielu pracach kobieta przedstawiona jest w układzie antytetycznym, kojarzo-
nym z motywami dekoracyjnymi charakterystycznymi dla starożytności czy renesansu. Dzięki takiemu zabiegowi postacie 
stają się mniej oczywiste, zyskują dekoracyjny charakter, a przez to zaczynają być traktowane w sposób przedmiotowy. 
Z drugiej strony artystka przedstawiając tą samą postać, jednak zwróconą w przeciwną stronę, odnosi się do dwoistej 
natury kobiet, zwraca uwagę na niejednoznaczne postawy, rozterki, które targają kobietami przed podjęciem ważnych 
życiowych decyzji to wszystko wskazuje z kolei na przedmiotowe podejście do bohaterek obrazów. Borkowska żongluje 
tu popularnym, dominującym i utrwalonym w sztuce przez wieki obrazem kobiety, sprowadzonej do atrakcyjnej formy 
przeciwstawiając mu obraz osoby posiadającej własną tożsamość i wolę, stwarzając postacie o refleksyjnym charakterze. 
Wiele z prac Borkowskiej ma niewielki format, co podkreśla ich intymny charakter. Artystka w każdym obrazie wpuszcza 
nas do osobistego świata kobiety, stawia nas sam na sam z jej myślami i emocjami. Jednocześnie każdy obraz, każda 
postać niesie ze sobą fragmenty uniwersalnych prawd o kobiecości, którą Borkowska próbuje definiować. Artystka nie 
odwołuje się jednak do społecznych  i kulturowych ról i klisz, lecz porusza się w sferze emocji, zmysłów i intuicji. Czyni 
to w sposób subtelny, pozostawiając nam dużą swobodę w zbudowaniu indywidualnego obrazu.
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13 Justyna Jędrzejowska
(ur. 1986)

Matecznik, 2018

olej, płótno, 140 × 110 cm, sygn. na odwrocie: 'J.E 2018 
Matecznik'

Absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej katowickiego ASP, 
studia ukończyła w 2013 r. pracą dyplomową pt. „Obrazy pod po-
wiekami”. W tym samym roku wzięła udział w wystawie Najlepsze 
Dyplomy 2013 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W 2014 r. otrzymała 
wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim promującym absol-
wentów uczelni artystycznych PROMOCJE 2014. W 2015 została 
finalistką konkursu Franciszki Eibisch, w którym również otrzymała 
wyróżnienie honorowe.

cena wywoławcza: 3 500 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

W malarstwie poszukuję formy dla obrazów istniejących w permanentnie przejściowej fazie, pomiędzy tym, co widzimy 
a tym, co czujemy i myślimy. Staram się malować tak, aby uwypuklić niejednoznaczność przedstawianych sytuacji do 
granic możliwości. Granice te wyznacza umiejętność rozpoznania sytuacji lub przedmiotu. To one są kluczowe dla nawią-
zania relacji pomiędzy obrazem a odbiorcą. Są śladami „znanego”, za którymi podążając, możemy zatracić się w obrazie. 
W zamian, w drodze jego interpretacji, być może odnaleźć cząstkę siebie.

Justyna Jędrzejowska
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14 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Bez tytułu, z cyklu "Możliwości", 2018

akryl, płótno, 100 × 150 cm (poliptyk 50 × 50 cm x 6 
szt.), każda z części sygn.: 'Ruciak 2018'

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna sty-
pendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom 
z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urba-
nistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych 
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Obec-
nie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy: 
2014 – Wystawa indywidualna "Sonia Ruciak – Malarstwo", Sopocki 
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Gale-
ria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012", Muzeum Regio-
nalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 
2012 – Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legni-
ca; 2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego 
„Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa "Ładne 
sztuki", Galeria U, Wrocław.

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem. To ono tworzy obraz. Działam nim, a przez jego natężenie i rozproszenie 
staram się wyrazić własne emocje. To ono modeluje bryły malowanych przedmiotów. Światło w swoich pracach buduję 
warstwami, za pomocą różnych narzędzi. Ślady pędzla, gąbki czy farby wcieranej kawałkiem materiału są bardzo osobi-
stą formą wypowiedzi. Natężenie światła reguluję, różnicując narzędzia. Światło raz jest miękkie, innym razem surowe, 
kontrastowe lub mocno rozmigotane w zależności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji, jakie w danej chwili 
chcę wyrazić. Zarówno kolor, kompozycja jak i forma powstają dzięki niemu. Światłem podkreślam elementy, które są dla 
mnie najistotniejsze. Staram się przedstawić relacje pomiędzy przedmiotem, światłem i cieniem. Malując puste wnętrza, 
staram się nadać im nastrój tajemnicy. Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne miejsca i przedmioty zyskują wymowę 
symboliczną. Chcę im dodać duchowej głębi, tak by wprowadzały człowieka w stan kontemplacji, skupienia, melancho-
lijnych emocji. Moje obrazy początkowo były dość mroczne. Światło było uwięzione w ramach namalowanych okien. 
Kolorystyka ograniczała się głównie do bladych błękitów, szarości, bieli i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć pozornie 
znajome wątki własnego malarstwa, rozszerzając tonację obrazów o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie, intensywne 
błękity, a nawet czerwienie. Światło zalewające moje płótna, świeci teraz ciepłem żółcieni, ożywiając je i sprawiając, że 
malowane wnętrza, stały się przyjemniejsze, cieplejsze, jakby bardziej bliskie. Przetwarzam światło i cień w taki sposób, 
by podkreślić to, co według mnie w danym kadrze jest najistotniejsze.

Sonia Ruciak
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15 Paweł Myszka
(ur. 1977)

Lato – Danuta Melon, a Pomelo Anderson, 2018

akryl, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie

Artysta malarz i grafik, absolwent Wydziału Grafiki Europejskiej 
Akademii Sztuk w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
profesora Mieczysława Wasilewskiego 2002r.), oraz Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie (1997). Przez lata związany 
z reklamą, w 2015 roku wyprowadza się z Warszawy nad morze by 
poświęcić się głównie malarstwu. W 2010 roku otrzymał I Nagrodę 
w kategorii technik kombinowanych w Konkursie Stowarzyszenia 
Rządowych Producentów Znaczków Pocztowych w Brazylii za zna-
czek pocztowy z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Wystawy indywidualne: 2018 – „Cuda i Dziwy”, Galeria 
Wolskiego Centrum Kultury, Warszawa; 2016 – Kafelek, Warszawa; 
2016 – „Muzyczne Graffiti”, Prom Kultury Saska Kępa, Warszawa. 
Wystawy zbiorowe: 2018 – „Real 4”, Muzeum w Koszalinie; 2016 – 
Wystawa zbiorowa w Galerii Milano, Warszawa; 2011 – Łódź Design 
Festiwal, PL; 2005 – Salon Plakatu Polskiego, PL; 2002 – Międzyna-
rodowe Biennale Plakatu, PL.

cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Przymiotniki najlepiej odzwierciedlające twórczość Pawła Myszki to: niesforna, psychodeliczna, energetyczna, radosna. 
Sztuka Pawła Myszki odwołuje się do nurtów: abstrakcji, ekspresji, pop artu i street artu. Artysta znajduje inspirację 
w fenomenach kultury masowej i młodzieżowej takich jak graffiti czy muzyka alternatywna. Tworzy kompozycje w dużej 
mierze improwizowane. Pragnie zawrzeć w nich ducha wolności i energię rockandrolla.
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16 Natalia Rybka
(ur. 1988)

W cieniu, 2017

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'rybka 
|2017 |"W cieniu"'

Absolwentka ASP w Katowicach, brała udział w konkursach takich 
jak „Artystyczna podróż Hestii” w MSN w Warszawie, „Nowy ob-
raz/nowe spojrzenie” w Galerii Arsenał w Poznaniu, „Obraz roku” 
w Rondzie sztuki w Katowicach: zdobywczyni Grand Prix w konkursie 
„Festiwal Malarstwa Współczesnego” w Szczecinie, Nagrody Mar-
szałka woj. podkarpackiego w konkursie „Jesienne konfrontacje” 
w Gorzowie Wielkopolskim, nagrody BPSC za dyplom, nagrody 
magazynu Arteon za rok 2016; uczestniczka wystaw zbiorowych 
i indywidualnych m in. Triennale Polskiego Malarstwa Współcze-
snego; Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego Rysować 
Naturalnie; Malarstwo pod koniec roku w Warszawie; Powroty w Pa-
wilonie Sztuki w Warszawie; Projekt SOON w Spectra Art Space 
w Warszawie; wystawa Malarstwa w Nowej Gazowni w Poznaniu.

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa indywidualna „Nagroda Arteonu 2016 – Natalia Rybka”, Nowa Gazowania, Poznań

2017 – wystawa indywidualna „Natalia Rybka. Malarstwo”, Teatr Śląski, Katowice

W swojej sztuce zajmuję się ontologicznym wymiarem istoty, który skłania do stawiania pytań o nie przedmiotowość 
jednostki, a raczej jego duchowy przymiot, jego wewnętrzną konstrukcje, jego stwarzanie. Poprzez wykorzystanie motywu 
lasu, który może nasuwać wiele rozmaitych skojarzeń, ukazuję w nim człowieka jako cząstkę elementarną pewnego frag-
mentu rzeczywistości. Jest on jej naturalnym składnikiem, z niego wyrasta i go tworzy. Otoczenie, w które jest wpisany, 
wydaję się być chaotyczne i niezbadane, mogące wywoływać przeróżne emocje. Jednak daję poczucie pewnego spokoju 
i nie przytłacza ogromem znaczeń. Człowiek niemalże wynurza się ze splotu roślin, a nieraz w sposób niedający się 
odróżnić, stapia się z otoczeniem. Zarówno to otoczenie jak i człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają ślad w danej 
przestrzeni, miejscu. W przedstawieniu natury, doszukuję się cech Boga osobowego, zagłębiam się w Jego obecności, 
nabieram cech bożego charakteru.

Natalia Rybka
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17 Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Kobieta i żółte Bugatti, 2018

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: 'KOSTECKI 2018'

Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. W ra-
mach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swo-
je prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii, 
Austrii i Niemczech. W latach 1989 – 1991 artysta współpracował 
z National Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kaliforni. 
W 1998 roku artysta przygotował i wystawił cykl obrazów dotyczą-
cy historii odkryć portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. W latach 
2000–2002 Muzeum Würth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji 
sześć prac artysty. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2017 
– Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018 – ArtGalle, Szczecin; 2016 
– Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria Quantum, Warszawa; 
2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 – 
Gallery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016 – Galleria Ca d’Oro, 
Rzym, Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003 – Galerie Supper, 
Pforzheim (Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa w Galerii Walen-
towski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa zbiorowa „Fanta-
styczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Austria); 1998 – Galeria 
de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Portugalia); 1996–2005 – Raum 
und Kunst – Internationale Galerie, Hamburg (Niemcy); 1994 – Gale-
rie Karin Spanovic, Baden-Baden (Niemcy); 1992 – Galerie des Beaux 
Artes, Kolonia (Niemcy); 1990 – National Heritage Gallery of Fine Art, 
Beverly Hills, Kalifornia (USA); 1989 – Gordon Atelier, Palm Springs, 
Kalifornia (USA); 1988 – Kunstkabinett Schomaker, Bielefeld (Niemcy).

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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18 Sylwester Stabryła
(ur. 1975)

Galanteria II, 2018

olej, płótno, 100 × 73 cm, sygn.i opisany na odwrocie: 
'SYLWESTER STABRYŁA |"Galanteria II" |olej na płótnie 
|100 × 73 cm |2018 r. [sygnatura] '

Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej (2002 r.) Dyplom 
z malarstwa – prof. Andrzej Gieraga, aneks z grafiki – prof. Krzysztof 
Wyzner. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i wieloma inny-
mi niepotrzebnymi rzeczami. Nagrody i wyróżnienia: 2017 – finalista 
43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria BWA, Bielsko-Biała; 
2017 – Grand Prix w konkursie  „Genius Saeculi – Duch naszego 
czasu…” w hołdzie Magdalenie Abakanowicz,  Galeria r_z / ORz 
ZPAP Rzeszów; 2015 – Nagroda specjalna na Międzynarodowym 
Triennale Malarstwa Regionu Karpat SREBRNY „CZWOROKAT 2015”; 
2012 – nominacja do nagrody, Festiwal Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego Szczecin; 2011 – Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie 
„Materia Medicinalis, Materia Artificialis” Muzeum Farmacji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków. Wybrane 
wystawy indywidualne: 2018 – „Raj Utracony” Przemyskie Centrum 
Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu; 2017 – „Kamuflaż”, Miejskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy; 2016 – „Before the Storm”, Galerie 
Die Schöne, Wiedeń; 2016 – „Przed Burzą”, Bohema Nowa Sztuka, 
Warszawa; 2016 – „Historie Niezależne” BWA Krosno; 2016 – „Dom 
dla Kuracjuszek”, Galeria „ToTu”, Rzeszów; 2015 – „Partial Exposure”, 
POSK, Londyn; 2015 – „Searching for Reality”, „Die Schöne”, Vienna; 
2014 – „Realizm Niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – 
„Stopklatki”, SH Studio, Warszawa; 2014 – „Standbild und andere 
Geschichten”, „buch|bund”, Berlin; 2014 – „Nowy realizm”, ArtWay 
Festiwal, Praga, Czechy; 2013 – „Kobiety”, Galeria Van Den Berg, 
Warszawa; 2012 – „Duzi Chłopcy”, Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay, Kraków; 2011 – „Duzi Chłopcy”, BWA galeria sanocka, Sanok.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa zbiorowa „Jasiński&friends”, Galeria Przy Teatrze, Warszawa
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Wiktor Dyndo
(ur. 1983)

[Chmura] Bliski Wschód, 2016

olej, płótno, 35 × 55 cm, opisany na odwrocie: 'WIKTOR 
|DYNDO |[CHMURA] BLISKI WSCHÓD|35 × 55 cm, OLEJ/
PŁÓTNO|2016'

Jedyny polski artysta podejmujący w swojej twórczości tematykę 
przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, globalnej polityki oraz 
znaczenia mediów masowych w rozwoju neoorientalizmu. Absol-
went Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
i Uniwersytetu Helwan w Kairze. W 2007 roku obronił dyplom z wy-
różnieniem rektorskim w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, 
za który otrzymał nagrody im. Józefa Szajny i Ewy Tomaszewskiej. 
W 2018 roku otrzymał stypendium MKiDN, a w 2015 roku wyróż-
nienie Artinfo.pl na 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015. 
Wystawy indywidualne: 2018 – „Niepokój”, Galeria Contrast, War-
szawa; 2016 – „Prawda leży na dnie naftowego szybu”, Galeria 
Manhattan, Łódź; 2015 – „Propaganda”, Unit24 Gallery, Londyn 
(Wielka Brytania); 2013 – „Obyś żył w ciekawych czasach”, Galeria 
aTAK, Warszawa; 2011 – „A lato było piękne tego roku...11 Września 
2001”, Bochenska Gallery, Warszawa; 2010 – „Z ostatniej chwili”, 
Otwarta Pracownia, Kraków; 2009 – „Rejon konfliktu”, Bochenska 
Gallery, Warszawa; 2007 – Domes, Khaneh Honarmardan, Teheran, 
Iran. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „XY”, MODEM, Węgry; 
2017 – „XoXoXo”, Galeria Salon Akademii, Warszawa; 2016 – “The 
Drawers vol.2”, Kasia Michalski Gallery, Warszawa; 2016 – “Polish 
Contemporary Painting from The Krzysztof Musiał Collection”, Centro 
de Arte Contemporaneo Velez, Malaga (Hiszpania); 2014 – „Zapisy 
przemian_2”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2013 – „Małe jest 
wielkie”, Galeria Propaganda, Warszawa; 2012 – „Dlaczego nie wszy-
scy kochamy przygody? Opowieść o Janku Dziaczkowskim”, CSW, 
Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2012 – „Chora sztuka”, Jerozolima, 
Warszawa; 2011 – „Atracción de la pintura”, Madryt (Hiszpania); 
2010 – “CRW – Contemporary Reflections on War”, BKS Garage, 
Kopenhaga (Dania).

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa indywidualna „Niepokój”, Galeria Contrast, Warszawa

Wystawa Wiktora Dyndo oscyluje wokół problematyki neoorientalizmu obecnego we współczesnej ikonografii, przed-
stawieniach medialnych i kulturze popularnej. Artysta przygląda się współczesnym wyobrażeniom Bliskiego Wchodu i na 
ich podstawie tworzy malarskie komentarze, celowo pozbawione postkolonialnej egzotyki. W jego twórczości pojawiają 
się najważniejsze motywy wspomnianego nurtu: ksenofobia, islamofobia czy polityka strachu.

W latach 90., po I wojnie w Zatoce Perskiej, Bliski Wschód zaczęto łączyć przede wszystkim z terroryzmem, a co za tym 
idzie – bezwzględną walką i klęskami humanitarnymi. Obrazy bujnej przyrody, pięknych odalisek i haremów zostały za-
stąpione przez przerażające relacje wojenne, które bardzo szybko utrwaliły obraz współczesnego Orientu jako miejsca 
nieustannego zagrożenia. W swojej twórczości Wiktor Dyndo zajmuje się przede wszystkim badaniem wpływu globalnej 
polityki na relacje zachodzące w sferze wizualnej. Bazując na obrazach medialnych oddaje nastroje i procesy, które w jego 
odczuciu są obecnie kluczowe, czyli tytułowy niepokój, niestabilność, relatywizm, zmienność i lęk.

Wpisuje fotograficzne wręcz kadry współczesnego neoorientalizmu w cyfrowe ramy komunikacji internetowej. Większość 
kompozycji umieszcza w błękitnej lub ultramarynowej płaszczyźnie koloru, stanowiącej metaforę chmury internetowej. 
Zręcznie przeplata obowiązujące we współczesnych mediach masowych obrazy arabskich stref konfliktu – wybuchy bomb, 
płonące pola naftowe, grupy zamaskowanych terrorystów – z elementami zapożyczonymi z tradycji obrazowania mitycz-
nego Orientu – latającymi dywanami, bujną roślinnością, wysmakowanym liternictwem. W efekcie powstają estetyzowane 
kompozycje, będące odbiciem przenikania się dwóch światów – wirtualnego i rzeczywistego.

tekst do wystawy „Niepokój”, Galeria Contrast, Warszawa, wrzesień - listopad 2018
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20 Magdalena Laskowska
(ur. 1985)

Żółte pole, 2016

olej alkilowy, akryl, 89 × 116 cm, sygn. i opisany 
na odwrocie: 'Żółte pole 89X116 cm, akryl, alkid 
|LASKOWSKA |2016'

Dyplom z Malarstwa na ASP w Warszawie w 2011. Prace m.in. 
w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. Fed. Niemiec a.D. p. 
prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki Krzysztofa Musiała oraz 
w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Ważniejsze wyróżnienia: 2018 – finalistka III. Ogólnopol-
skiego konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego, Galeria Miej-
ska BWA, Bydgoszcz; 2018 – finalistka 6. Ogólnopolskiego Konkursu 
dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika, Miejska Galeria Sztuki, 
Częstochowa; 2017 – finalistka 43. Biennale Malarstwa „Bielska Je-
sień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2016 – laureatka wyróż-
nienia 1. Pomorskiego Biennale Sztuki Młodych Potok Sztuki, Sopot; 
2016 – finalistka 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
Szczecin; 2016 – finalistka 10.Triennale Małych Form Malarskich, 
Toruń. Wystawy indywidualne: 2017 – „Zawsze jest teraz”, Galeria 
101 Projekt, Warszawa; 2016 – „W drodze” Galeria Next, Bydgoszcz; 
2012 – „Na skraju rzeczywistości”, Galeria Ring, Legnica; 2011 – Ma-
larstwo w Galerii U, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 
– WARSCHAU IST FEMININ!, Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga, 
Niemcy; 2016 – zbiorowa WARSCHAU IST FEMININ!, galeria Neu-
kollner Leuchtturm, Berlin; Centrum wystawowe Konsulatu Gene-
ralnego RP, Monachium; Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia, Niemcy; 
2016 – zbiorowa 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 2016 – zbiorowa, 1. Pomorskie 
Biennale Sztuki Młodych, POTOK SZTUKI, Sopot Centrum, Sopot; 
2014 – „Landschaft, Landschaft...”, Galeria aTAK, Warszawa; 2013 
– „Sjesta. Pejzaż Południa”, Galeria aTAK, Warszawa; 2013 – „Smaki 
Italii”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2012 – 24. Festiwal Pol-
skiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2011 – „Współczesna 
Sztuka Polska”, Ratusz Miejski, Stuttgart, Niemcy.

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa zbiorowa finalistów III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, 
BWA Bydgoszcz

Magdalena Laskowska (...) poznawała historię gatunku ulegając fascynacji dziełami starych mistrzów. Wśród ulubionych 
znaleźli się m.in.: Ambrogio i Pietro Lorenzetti, Pieter Breughel, Caspar David Friedrich, a także belgijscy surrealiści René 
Magritte i Paul Delvaux. (...) Wyłuskuje z banalnego otoczenia interesujące ją fragmenty. Inspiracji może dostarczyć cie-
kawy w aspekcie plastycznym układ form, niecodzienny kształt, kontrast żywiołu przyrody i struktur stworzonych przez 
człowieka. Wybrany motyw zapisuje przy użyciu aparatu fotograficznego. Zdjęcia traktuje jako rodzaj wstępnego szkicu. 
Utrwalone chłodnym okiem obiektywu motywy tracą na płótnie swą jednoznaczność. Wyczyszczone ze zbędnych szcze-
gółów eksponują to co według artystki decyduje o artystycznej i emocjonalnej sile plastycznego przekazu (...) Ulubionym 
tematem jej malarstwa jest krajobraz przechodzący kolejne metamorfozy w rytmie pór roku i pod wpływem zmieniają-
cego się światła (...) Wprowadza własny ład w przypadkowy układ form przyrody. W większości prac barwy występujące 
w naturze, zastępuje kolor subiektywny – i to on decyduje o klimacie emocjonalnym obrazu.  

Maria Teresa Krawczyk, „Na skraju rzeczywistości”,  
katalog wystawy [fragm.], Galeria Sztuki w Legnicy, 2012
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21 Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Zostało mniej czasu, niż się wydaje”, 2017

olej, płótno, 70 × 70 cm, opisany na odwrocie: 'BARTEK 
OTOCKI 2017 Botocki Z CYKLU "ZOSTAŁO MNIEJ CZASU, 
NIŻ SIĘ WYDAJE"'

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); dokto-
rat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
(2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt 
w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódz-
kiej ASP. Od 2012 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale 
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 
roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Malarz i fo-
tograf, kurator, juror konkursów malarskich. Autor czterech cykli 
prac: „Portrety pamięciowe”, „Alchemia Iluzji”, „Czy jest bezpiecznie/
Is it safe?” i „Yang!”. Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych 
i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodo-
wym w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Kiedy dokładnie następuje ten moment, w którym orientujemy się, że coś jest nie tak? Ile czasu mija do uświadomienia 
sobie nieuchronności nadchodzących wydarzeń? Jak smakują chwile, które są już naprawdę ostatnie? Często proces 
narastania zagrożeń postępuje niezwykle subtelnie. Przez długi czas tylko nieliczni, ci bardziej wrażliwi i czujni, widzą 
pojedyncze symptomy katastrofy. Kiedy jednak dynamika wydarzeń przekroczy punkt krytyczny o ocalenie jest bardzo 
trudno. Początek umyka uwadze większości, bo niekoniecznie musi mieć wyrazistość rasistowskiego linczu czy impet 
giełdowego krachu. Po latach, czytając historyczne podręczniki, zadajemy sobie pytanie: jak to możliwe, że byli ślepi na 
oczywiste zagrożenia? Dlaczego nie uciekali?

Instynktowny niepokój dotyczący naszej przyszłości, to główny powód powstania cyklu prac pt. „Zostało mniej czasu, 
niż się wydaje”. Przybiera on formę mniej lub bardziej surrealnej wizji, w której przeplatają się rzeczywiste i – być może 
– urojone zagrożenia. Chronologiczna sekwencja wydarzeń jest trudna do ustalenia – niektóre z obrazów to zaledwie 
przebłyski tego, co nastąpi już po katastrofie. Nie wynika z nich jednak, że to właśnie ludzie będą świadkami tych wydarzeń.
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22 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

RO.104.80, z cyklu "Zawodnicy", 2018

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. i opisany na odwrocie: 
'A. Bakalarz |2018 |z cyklu zawodnicy |"RO.104.80"'

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów 
młodego pokolenia. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztato-
wą i rzeźbą. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy w pracowni 
wklęsłodruku. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i za 
granicą. Wybrane wystawy: 2018 – wystawa indywidualna „Między 
farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 2018 – wystawa 
zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie (Kamie-
nica Szołayskich); 2017 – wystawa zbiorowa „Art Boca Raton”, 
Boca Raton (USA); 2017 – wystawa zbiorowa „Dyplomy”, Fabry-
ka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria 
Grüning, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa Contemporary Art Fair, 
Hotel PULSE, Miami (USA); 2016 – międzynarodowe targi sztuki 
ART MIAMI CONTEXT, Miami (USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Bal 
Fundacji TVN, Warszawa; 2016 – Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie; 2016 – Art Connection, Fort Lauderdale, Floryda (USA); 
2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH Warszawa; 2106 – mię-
dzynarodowe targi sztuki CONTEXT ART NEW YORK [wyróżnienie 
„Work of the Day”]; 2016 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, 
Galeria Messier42, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, 
Galeria Grüning, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, 
Galeria Lamelli, Kraków.

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

(…) Oczywiście nie ma w jego obrazach konkretnych rzeźb – z wyjątkiem jego własnych – wręcz przeciwnie, owe in-
spiracje mają charakter bardzo ogólny, są odwołaniami do idei, towarzyszących przy powstawaniu tych figur, bo może 
i ten fakt jest najważniejszy –  poruszamy się wyłącznie w świecie artefaktów. W tych obrazach bohaterami nie są ludzie, 
a ludzkimi formami inspirowane figury, należałoby rzec po prostu rzeźby. Zatem świat w którym istnieją i poruszają się, nie 
jest światem realnym, jest światem sztuki, który w całości został ze sztuki wywiedziony. Przestrzenie, wnętrza w których 
owe figury zostały przedstawione, podczas wykonywania często nader dynamicznych czynności: golf, jazda konna czy na 
rowerze, albo mniej ruchowych jak gra na gitarze, malowanie, projektowanie architektoniczne - są całkowicie umowne, 
płaskie, minimalne. Nie pejzaże, nie odległe perspektywy, ale płaskie, jednobarwne tła z tylko lekko zarysowanym kubi-
kiem architektonicznego wnętrza. (…) Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi… Chyba oba te stwierdzenia są prawdziwe, ale 
zarazem niewystarczające. Adam Bakalarz tworzy w obu tych dziedzinach, powołując do życia równoległy do naszego, 
świat sztuki, zaludniany wyłącznie przez twory o artystycznym rodowodzie. Kiedyś, w sztuce przełomu XIX i XX wieku, 
na obrazach zjawiały się lalki, marionetki, manekiny, było ich wiele; nowość pomysłu Bakalarza polega na wprowadzeniu 
w świat obrazów figur o i wyłącznie rzeźbiarskim rodowodzie.

Bogusław Deptuła 
tekst do katalogu wystawy „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot 2018 [fragm.]
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23 Katarzyna Kukuła
(ur. 1987)

Pracownia zimą, 2018

olej, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie: 
'Katarzyna Kukuła |"Pracownia zimą" |olej na płótnie 
|100X80 cm |2018'

Kuki Kukuła urodziła się w małej zapyziałej miejscowości w Sosnow-
cu, Kolonie Cieśle. Odkąd pamięta las był jej domem, tam czerpała 
inspiracje i spokój ducha. Już od młodości jej mama słyszała, że jest 
urodzoną malarką. Z jej wyboru losy się splotły tak, że trafiła na ASP 
w Krakowie, gdzie z koleżanką Agatą Kus założyła Grupę Kuku Kuku. 
Tak rozpoczyna się kariera Kuku i Kukuły. Raz w dołku raz w górce 
ale niezmiennie do przodu. Pięć lat po studiach osiadła z powrotem 
w łonie matki natury w Koloniach Cieśle. W swojej pracowni tworzy 
i maluje esencje kobiecości, natury i pełni człowieczeństwa. Aktualnie 
w ciszy łączy się z Matką Naturą.

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Co obraz to kolejna tajemnica do odkrywania. Mało wiem, 
a jak namaluje obraz wiem jeszcze mniej. Pojawiające się 
interpretacje szybko wyparowują. Zastępują je nowe, któ-
re również znikają. Każdy odnajdzie w obrazie coś na co 
jest gotowy w danym momencie. Kiedy nie ma odbiorcy 
nie ma problemu, obraz jest czysty. Takie to zen malarskie 
uprawiam.

Katarzyna Kukuła
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24 Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Antykur I, 2013

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwiona 
transparentnie, malowana naszkliwnie, 57 × 22 × 22 cm, 
od spodu podstawy logo autora i opis numeryczny 
'1/30/2013'

W latach 1994- 1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera w Tar-
nowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 2004 
obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pracowni 
rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997–2003 uczestniczył 
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby- „Rucho-
me Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby 
i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla 
osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów I kościołów. Jest autorem 
wystroju rzeźbiarskiego, designu i wykonania mebli ołtarzowych dla 
Kaplicy Św. Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom, 
Słowacja (2011–2013). Figur kruka i smoka do Ruchomego teatru 
z baśniami krakowskimi według projektu Awiszaja Hadari (Muzeum 
historyczne miasta Kraków pod płytą rynku krakowskiego, 2012). 
W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt 
Dydodecor, który ma na celu promocję marki dla rzeźby kameralnej 
w oparciu o tradycje i technologie wykorzystywane w manufakturach 
porcelany. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko 
pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasyczną i pop 
kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub z dowcipem 
i lekkością. Ważniejsze nagrody: 2015 – Pierwsza nagroda ex-aequo 
dla rzeźby „Słodka jak cukierek” w konkursie Rozdroża Wolności. 
Gdańsk. Realizacja. Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku; 2014 
– Nagroda w plebiscycie publiczności dla najciekawszej realizacji 
w konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk; 2014 – Pierwsza nagroda 
dla instalacji artystycznej “ Ułóż sobie wolność: w Międzynarodo-
wym Konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk. Ważniejsze wystawy: 
2015 – „Pół żartem-Pół serio”, Mariusz Dydo- Emilia Gąsienica Se-
tlak, Galeria sztuki współczesnej „Miasto Sztuki”, Kraków; 2013 – 
„Żubromachia”, Galeria Lipowa 4, Kraków; 2010 – „Chopin, dialog 
przestrzeni”, Filharmonia Krakowska, Kraków; 2008 – „W Ogniu 
Tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku”, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie.

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 4 500 – 6 500 zł
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25 Wojciech Pukocz
(ur. 1970)

Człowiek, z cyklu „Czaszka”, 2016

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie

Malarz, rysownik, autor instalacji i filmów, tworzy spektakle multime-
dialne, łączące obraz wideo z muzyką wykonywaną na żywo. Dyplom 
z malarstwa uzyskał we wrocławskiej ASP w 1997 roku w pracow-
ni prof. Stanisława Kortyki. Obecnie jest profesorem w Katedrze 
Malarstwa Architektonicznego i Multimediów, prowadzi Pracownię 
Mediów Elektronicznych oraz Multimediów. Od 2012 pełni funkcję 
dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby macierzystej uczelni. Jest 
autorem 30 wystaw, pokazów indywidualnych i uczestnikiem 140 
zbiorowych, a także kuratorem i organizatorem wystaw. W czasie 
swojej aktywności na wrocławskiej ASP został trzykrotnie wyróżniony 
nagrodą Rektora za działalność organizacyjną na rzecz uczelni (w la-
tach 2008, 2012, 2018). W 2001 roku był laureatem nagrody BWA 
Wrocław w V konkursie Gepperta dla najlepszych polskich młodych 
malarzy, w którym otrzymał jednocześnie wyróżnienie honorowe. 
W 1997 roku otrzymał nagrodę Pisma Artystycznego „Format” oraz 
wyróżnienie honorowe w ramach legnickiego przeglądu promują-
cego młode talenty Promocje ‘97. Wybrane wystawy indywidulane: 
2017 – Galeria na Poddaszu, Prudnicki Ośrodek Kultury, Prudnik; 
2016 – „KORPO! ”, Art in the office, IdeaPlace, Wrocław; 2014 
– „Obraz to za mało”, Galeria BWA Awangarda, Wrocław; 2013 
– „To nie jest dobre miejsce”, Galeria BWA Awangarda, Wrocław; 
2011 – „I believe in abstract art”, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, 
Wrocław; 2002 – „Obiekty anatomiczne”, Galeria Milano, Warsza-
wa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „Synestezja”, Galeria Ar-
tus – Centrum Kultury Dwór Artusa, Toruń; 2016 – „Śmiertelnie 
poważna wystawa”, Galeria Labirynt, Lublin; 2014 – „Wiedza nie-
wiedzy”, Galeria Promocyjna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; 
2012 – „Space between us- przestrzeń pomiędzy nami”, Kunsthaus, 
Wiesbaden (Niemcy); 2011 – „Tablica/board”, Państwowa Galeria 
Sztuki, Legnica; 2006 – „Katedra malarstwa ASP we Wrocławiu”, 
Galeria L, Elbląg

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

58–59





26 Marta Czarnecka
(ur. 1991)

Chorwacja 2013, z cyklu „Re-interpretacje”, 2014

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie

Mieszka i pracuje w Tarnowskich Górach. W 2015 roku obroniła 
dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa na ASP w Katowicach. Obec-
nie doktorantka na macierzystej uczelni. Stypendystka Rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2018 
– II Nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona 
Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – Grand Prix Gliwickiego 
Przeglądu Artystycznego; 2017 – GRAND PRIX FAMY, 47. Festiwal 
FAMA (Wystawa "WAR"); 2017 – Nagroda Angelus w I Przeglądzie 
Sztuki Współczesnej „Nowa Awangarda”; 2015 – laureatka Nagro-
dy Marszałka Województwa Śląskiego w 9. edycji Triennale Grafiki 
Polskiej; 2015 – Nagroda BWA w Bydgoszczy oraz Nagroda Pisma 
Artystycznego FORMAT w 25. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa 
Młodych „Promocje 2015”; 2015 – Nagroda Prezesa BPSC Ignace-
go Miedzińskiego za najlepszy dyplom z Malarstwa, ASP Katowice. 
Wybrane wystawy indywidualne: 2017 – „Próba powrotu okaże 
się niemożliwa” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina, 
Gliwice; 2017 – „Miraże |Metamorfozy”, Rondo Sztuki, Katowi-
ce; 2016 – „Konfrontacja z niedostrzegalnym”, Galeria Foyer/Teatr 
Śląski, Katowice; 2017 – „Nieskończony splot wydarzeń”, Galeria 
Pod-Nad, Tarnowskie Góry. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – 
III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA 
Bydgoszcz; 2018 – 6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów 
imienia Mariana Michalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 
2018 – Ogólnopolski Konkurs Artystyczny Zakłócenia/Umwelt, Cen-
trum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Kraków; 2018 – II Przegląd Sztuki 
Współczesnej „Nowa Awangarda”, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 
2018 – Territoire (s) – "Cour des Chaînes", Mulhouse, Francja; 2018 – 
Konfrontacje sztuki – Warszawa 2018 – W Poszukiwaniu przestrzeni, 
Galeria Test, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa.

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Re-interpretacje

Rzeczywistość przejawiająca się w postaci różnorakich zapisów nigdy nie jest tożsama, jednakowa i zrozumiała; niemożliwe 
staje się odnalezienie całościowego jej sensu, czy kryjącej się za nią prawdy. Jawi się jako pasmo następujących po sobie 
śladów, które odsyłają do kolejnych – i tak w nieskończoność - każde zdarzenie to milcząca mnogość innych wydarzeń. 
Interpretacja zapisu rzeczywistości jest wyłącznie wieloraka, nigdy zaś jedna i prawdziwa. Cykl obrazów autorki stanowi 
próbę ponownej interpretacji, re-konstytuowania własnych wspomnień poprzez zestawienie elementów należących do 
jednego konkretnego wydarzenia (zarejestrowanego na fotografiach) ze składowymi innych zdarzeń, poprzez sytuowanie 
tych elementów w nowym „środowisku” i stwarzanie tym samym pretekstu do ewolucji znaczeń. Bowiem każde wspo-
mnienie znajduje swoje odbicie w kolejnym, buduje wespół z innymi nieustannie rozrastający się splot. W ten sposób 
z kilku wspomnień powstaje zupełnie nowa, odrębna (dająca się różnorako odczytać) historia, nadająca tym wydarzeniom 
inny wymiar, kontekst i wymowę. Na pozór nie mające nic wspólnego ze sobą elementy, postacie, przestrzenie (obciążone 
swoją odrębną przynależnością do konkretnej sytuacji czy daty) nagle zaczynają tworzyć razem spójną całość, jak gdyby 
od zawsze istniała pomiędzy nimi jakaś ścisła relacja. 
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27 Łukasz Stokłosa
(ur. 1986)

Kensington Palace, 2016

olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 'Łukasz 
Stokłosa |2016r'

Mieszka i pracuje w Krakowie. Studia z zakresu malarstwa ukończył 
na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Józefa 
Waltosia (2010 r.). Obecnie zajmuje się malarstwem, fotografią i two-
rzeniem obiektów. W 2013 roku zwyciężył w 11. edycji Konkursu 
Gepperta i otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego. W 2014 roku jego twórczość została wyróżniona poprzez 
publikację w głośnym albumie Kurta Beersa „100 Painters of Tomor-
row” (wyd. Thames & Hudson Ltd, Londyn/Nowy Jork). Autor kilku 
wystaw indywidualnych oraz uczestnik szeregu wystaw zbiorowych. 
Wystawy indywidualne: 2017 – „Misfits”, Galeria Zderzak, Kraków; 
2015 – „Golden cage”, Nunc Contemporary, Antwerpia (Belgia); 
2015 – „Numer 392”, Galeria Zderzak, Kraków; 2014 – „GRUPPO 
DI FAMIGLIA IN UN INTERNO”, Kunstverein zu Assenheim, Niemcy; 
2013 – „Skład obrazów”, Galeria Zderzak, Kraków; 2011 – „Zimowa 
opowieść”, Galeria Zderzak, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 
2017 – „Tu jesteśmy. Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku 
z kolekcji Krzysztofa Musiała”, CSW Toruń; 2017 – „XY – New Ge-
neration Polish-Hungarian Painting”, MODEM, Debreczyn (Węgry); 
2016 – „Między systemami. Polskie malarstwo współczesne w ko-
lekcji Krzysztofa Musiała”, Centrum Sztuki Współczesnej „Francisco 
Hernandez” w Maladze (Hiszpania); 2015 – „Artyści z Krakowa. 
Generacja 1980–1990” MOCAK, Kraków; 2014 – „100 Painters of 
Tomorrow”, Beers Contemporary, Londyn (Wielka Brytania); 2014 
– „Landschaft, Landschaft…”, galeria aTak, Warszawa; 2014 – „Un-
certain places”, Knoll Galerie, Wiedeń (Austria).

cena wywoławcza: 7 500 zł

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

WYSTAWIANY:

2017 – wystawa zbiorowa w ramach 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena, Filharmonia 
Narodowa w Warszawie
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28 Michał Cygan
(ur. 1989)

Płonący hasiok, 2017

technika własna, płótno, 110 × 75 cm, sygn. p.d: 
'M.Cygnan 2017.' oraz na odwrocie: 'M. Cygan 2017 
|"Płonący hasiok"'

W latach 2011–2016 studiował na ASP w Katowicach (Wydział Arty-
styczny: Grafika Warsztatowa/Pracownia Wklęsłodruku u prof. Jana 
Szmatlocha oraz w Pracowni malarstwa u prof. K. Cieślika). Uzyskał 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Cyfrowej u prof. Adama 
Romaniuka. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2018 – Grand Prix 
w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskie-
go w Bydgoszczy; 2017 – Główna nagroda w kategorii Under 30 Art 
Prize CBM, Turyn Włochy; 2017 – Wyróżnienie honorowe w 7. Prze-
glądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2016 
– Wyróżnienie Honorowe, Najlepsze Dyplomy ASP w Gdańsku; 2015 
– Pierwsza nagroda w konkursie Ogólnopolskim im. Vincenta Van 
Gogha w Rybniku; 2015 – Pierwsza nagroda w konkursie na plakat 
„150 Lat Hodowli Żubrów w Pszczynie”. Swoje prace prezentował 
na międzynarodowych targach sztuki w Londynie (Passion for Fre-
edom, 2018), Paryżu (ARTEXPO Art3f, 2018). Wybrane wystawy 
indywidualne: 2017 – „Wszyscy umrzemy”, FRESZ Gallery, Kraków; 
2016 – wystawa twórczości, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 
– wystawa malarstwa, Galeria Ateneum, Katowice; 2014 – wystawa 
malarstwa, Klakier Gallery, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe: 
2018 – wystawa sztuki współczesnej „Mizantropia – Valentine’s Hate 
Speech”, Kraków; 2016 – Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
„Promocje 2016”, Legnica; 2016 – „Fresz Moduł”, FRESZ Gallery, 
Kraków; 2015 – „UWAGA! ŚWIEŻO MALOWANE”, FRESZ Gallery, 
Kraków. Prace Michała Cygana znajdują się w kolekcjach prywatnych 
oraz w kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – Międzynarodowe Targi Sztuki ARTEXPO 2018 Art3f, Paryż, Francja

2017 – wystawa zbiorowa w ramach 7. Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Sztuki Socato, Wro-
cław (wyróżnienie honorowe)
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29 Zofia Błażko
(ur. 1986)

Moje Muzy, 2018

olej, płótno, 120 × 120 cm, sygn. p.d.: 'ZB' oraz opisany 
na odwrocie

Od 2017 r. jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
na której w 2010 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku „Malar-
stwo” w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego oraz ukończyła 
studia I stopnia na kierunku „Fotografia” pod opieką prof. Witolda 
Węgrzyna. W 2012 r. została absolwentką studiów podyplomowych 
na kierunku „Arteterapia” Akademii Medycznej w Gdańsku. Malarka, 
zafascynowana życiem i twórczością malarzy paryskich, po ukończe-
niu studiów postanowiła wyjechać do Francji. W Paryżu przebywała 
na rezydencji artystycznej Jour et Nuit Culture, a następnie tworzyła 
w prestiżowej pracowni Chez Robert, Electron Libre na 59 rue de 
Rivoli. Czas paryski to również okres nauki w pracowni profeso-
ra Jacqua Yankiela Kikoine, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych 
w Paryżu, syna Michel Kikoïne jednego z założycieli École de Paris. 
Doceniona za swoją pracowitość i kunszt artystyczny, jako pierwsza 
Polka w historii, uzyskała możliwość zaprojektowania i zrealizowania 
dekoracji sześciopiętrowej fasady budynku, który stanowi kolebkę 
artystyczną bohemy współczesnego Paryża na 59 rue de Rivoli. Po-
szukująca nowych inspiracji artystka w 2015 r. wyjechała na rezy-
dencję artystyczną do stolicy Senegalu – Dakaru. Półroczny pobyt 
zaowocował licznymi portretami mieszkańców Afryki, które cieszyły 
się uznaniem lokalnej społeczności. Wystawę kończącą pobyt artystki 
na rezydencji zaszczycił sam minister kultury Senegalu – Mbagnick 
Ndiaye. W drugim półroczu 2015 r. Zofia Błażko przebywała na 
rezydencji artystycznej w Shangyuan Art Museum w Pekinie. Obec-
nie malarka żyje i tworzy w Warszawie. Ma na swoim koncie osiem 
wystaw indywidualnych m. in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane 
2016; Galerii Kuratorium – Warszawa 2017. Brała udział również 
w osiemnastu wystawach zbiorowych m.in. w: Musée Théodore 
Monod D'art Africain – Dakar 2015; Shangyuan Art Museum – Pekin 
2015 i Nadbałtyckim Centrum Kultury – Gdańsk 2017. Zofia Błażko 
jest jedną z najbardziej obiecujących polskich artystek. Mimo mło-
dego wieku jej nazwisko znajduje się na 47. miejscu najlepszych 
polskich twórców aktywnych na rynku sztuki po 1945 r. w rankingu 
„Kompas Sztuki 2017”.

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa indywidualna „My”, Galeria 101 Projekt, Warszawa

Zofia Błażko to jedna z najciekawszych polskich malarek młodego pokolenia.  Precyzyjna kreska oraz zachwycająca lekkość 
kontrastu nie pozwalają oderwać wzroku od jej portretów nawiązujących do barwnego stylu Art Deco.
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30 Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Powidoki II, 2018

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'Powidoki 
II |2018 |Łukasz Patelczyk'

Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracow-
ni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki. 
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż 
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka se-
rii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout, 
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany 
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane 
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA, 
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013 
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja 
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga 
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta", BWA Awangarda, Wrocław; 
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting 
Contest Modessqe", Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista 
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista 
konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik 
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjal-
ne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych: 
2018 – „Migotanie”, CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko sły-
chać głośniej”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Prywatne 
Astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2015 – „Witchcraft” Galeria 
Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajobraz po” Poznańska Galeria 
Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria Pawilon Sztuki, Warszawa; 
2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 2013 – „Tytuł to pułapka”, 
Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych: 2018 
– „Widmo Brockenu”, BWA Awangarda, Wrocław; 2018 – „Nietota”, 
Muzeum Współczesne Wrocław; 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria 
Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupo-
wicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień", BWA, Bielsko-
-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center '17, Kijów; 2015 
– „Przez Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret 
Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac 
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013 
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie, 
Galeria MD_S, Wrocław.

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Obrazy Patelczyka posiadają silną i specyficzną aurę – nokturnowe kompozycje lub jak ostatnio – kompozycje o zawężonej 
gamie barwnej – przedstawiają zazwyczaj fragmenty olbrzymich przestrzeni, bezkres natury ograniczony powierzchnią 
płótna: ziemie, niebo, morze. Obrazy z czasów romantyzmu w ten sam sposób prezentowały potęgę natury, jakkolwiek 
sugerowały istnienie ludzkiego i metafizycznego porządku lub wymiaru, który tlił się pod ich powierzchnią. U Patelczyka 
na powierzchni iluzyjnego przedstawienia jest plaska plama lub lina przypominająca o materialności obrazu. Są to próby 
zdyskredytowania potencjalnego afektu: gdyby nie czarny kwadrat, biały prostokąt, serie linii moglibyśmy na chwile porostu 
podziwiać świetnie namalowany krajobraz. W przypadku tych konstelacji zmuszeni jesteśmy jednak stać się ich aktywny-
mi użytkownikami, świadomymi systemu operacyjnego, jaki wygenerował obraz. Jak pisała Chris Krauss Believing in the 
transcendental power of the image, of its Beauty is like wanting to be an Abstract Expressionist or a Cowboy. Patelczyk, 
nie chcąc rezygnować z obrazów, na szczęście nie chce być ani jednym ani drugim.

Karolina Majewska-Güde 
tekst do katalogu wystawy „Migotanie”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 2018 [fragm.]
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31 Piotr Kotlicki
(ur. 1972)

Neue Sachlischkeit, 2015

olej, płótno, 41 × 33 cm, na odwrocie pieczęć autorska

Studiował na ASP w Łodzi. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Ry-
szarda Hungera. Obecnie wykładowca na Wydziale Reżyserii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Malarz, autor filmów video. W 2017 roku zdobył Grand Prix IV Piotr-
kowskiego Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim, a w 2016 roku 
Grand Prix podczas „Interference festiwal” w Teatrze Szekspirowskim 
w Gdańsku. Jego twórczość została wyróżniona poprzez kwalifi-
kację do listy finalistów prestiżowego wydawnictwa „100 painters 
of tomorow” (Kurt Beers, wyd. Thames & Hudson, Londyn 2014). 
Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne: 
2018 – „7 milionów lat”, Galeria Olimpus, Łódź; 2018 – „Szaleniec 
w swoim ogrodzie”, Assembly Gallery, Berlin (Niemcy); 2017 – „Bar-
barzyńcy”, ODA, Piotrków Trybunalski; 2017 – „Czarne obrazy”, As-
sembly Gallery, Poznań; 2016 – „Zamieniamy się w nicość – zawołał 
generał”, Galeria Sandhofer, Salzburg (Austria); 2016 – „Motion 
compositions in paintings”, Festiwal Animacji PAF 2016, Leuven 
(Belgia); 2015 – „Są tu miejsca z których skaczę raniąc się nieraz do 
krwi”, Galeria Olimpus, Łódź.

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa zbiorowa „MASCULLINEA – zbiór męskich historii”, BWA, Kielce

2018 – wystawa zbiorowa „Bękarty Strzemińskiego”, Kobro Gallery, Łódź

2017 – wystawa indywidualna „Barbarzyńcy”, ODA, Piotrków Trybunalski

2015 – wystawa indywidualna „Są tu ścieżki, z których skaczę raniąc się nieraz do krwi”, Galeria Olimpus, Łódź
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32 Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 137, 2018

technika mieszana, płótno, 140 × 100 cm, opisany na 
odwrocie: ' "Apeiron 137" |Acryl 100x140 cm. |2018r. 
|Franciszek Ledóchowski'

Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł 
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts 
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007 roku. Zajmuje się filmem, 
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Wyróżniony w wielu 
konkursach (m.in. Fundacji im. Franciszki Eibisch). Przeszedłwszy 
przez wiele stylów (każdy stanowił osobny cykl malarski) doszedł do 
abstrakcji, którą uprawia od 2015 roku. Wciąż ją rozwija i doskonali. 
W swoim malarstwie nawiązuje do japońskiego malarstwa gestu 
oraz europejskiej tradycji abstrakcji ekspresyjnej. Autor kilku wystaw 
indywidualnych oraz uczestnik szeregu wystaw zbiorowych. Jego 
prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 5 000 – 7 500 zł

Moje malarstwo powstaje w napięciu pomiędzy przeciwień-
stwami. Porządkiem a chaosem, przypadkiem a planem, 
bogactwem a ubóstwem, ruchem a bezruchem, jaskrawo-
ścią a bladością, pustką i natłokiem, intensywnością oraz 
spokojem, spontanicznością i samokontrolą, jednym gestem 
a wieloma, płaskością i przestrzenią, początkiem i końcem, 
równowagą a asymetrią. Aby uchwycić ta równowagę mu-
sze nie raz stać nad obrazem długie minuty za nim odkryje 
ten gest, ten kolor czy tę fakturę, która dopełni całości. 
Ponieważ moim celem jest harmonia. Dzieło, które daje 
poczucie spełnienia, tak trudne do zdefiniowania czy opi-
sania. To stan satysfakcji obcowania z doskonałością, która 
zawiera spontaniczność oraz kontrolę. Jest świadome oraz 
nieświadome. Podstawową trudnością czy zadaniem zosta-
je ustanowienie równowagi w tym dynamicznym procesie, 
aby dotknąć tego, co jest pełnią. Moje obrazy mają stykać 
człowieka z jego pierwotną naturą. Będącą czymś więcej 
niż on sam, będącą powodem narodzin i śmierci, okrutną 
i bezwzględną, a zarazem piękną i doskonałą.

Franciszek Ledóchowski
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WYSTAWIANY:

2018 – wystawa indywidualna „Na hrane geometrie”, Instytut Polski w Bratysławie, Słowacja

U źródeł malowania. O malarstwie Anny Szprynger

(…) Powtarzając w lekturze płótna sposób tworzenia, zaczynamy rozumieć pojęcie wyciszenia, nie tylko emocji, ale również 
i swojego ego. To jest w tym malarstwie niezwykle cenne, bo oczyszczające, a przez to i świeże. Jest coś w tym malowaniu 
z kompulsji powtórzenia, z mantry uprawianej pędzlem o grubości 000. Narracja linii staje się tak silna, że odrywa widza 
od kontemplacji całości obrazu i każe podążać za tym, co wyczerpywalne, a co odnawia się w kontynuacji, wzmacnianej 
pewnością ręki artystki. W pewnym sensie docieramy tu do kategorii czasowości, do ilustracji przemijania. Jedynym bowiem 
ekspresyjnym elementem, różnicującym materię kresek jest widziane z bliska wyczerpywanie się pigmentu na pędzlu, co 
zmusza rękę weń uzbrojoną do sięgnięcia po kolejną porcję farby. Więcej tu pewności automatu, niż chybotliwej ręki 
ludzkiej. Swoistością malarstwa Szprynger jest też i to napięcie, tak ściśle związane z materialnością i konkretem farby, 
a fizycznością ręki. Nie znajdując w języku polskim określenia precyzyjnie oddającego owo doświadczenie „wytrzymałości”, 
na własny użytek utworzyłem odpowiednik: pojęcie „endurancji” (od angielskiego słowa endurance). Świadomość tego, 
z jakim fizycznym wysiłkiem powstają prace Szprynger, daje także sposobność takiego kontaktu z jej pracami, który bierze 
w nawias myśli i ogranicza się do oglądu czysto zmysłowego. Bo jest to w istocie zmysłowe malarstwo (…) Nie chciałbym 
jednocześnie przesadnie wartościować śladu ręki artystki, a raczej zauważyć to, co w tym malarstwie pochodzi z redukcji 
i rezygnacji z tego, co żywiołowe, na rzecz skupienia wyższego rzędu. Nie bez kozery Anna Szprynger mówi o swoim 
malarstwie, że jest medytacją; że malowanie pomaga jej utrzymać właściwą kondycję psychiczną. To trochę jakby religijność 
poza religią, ze skupieniem zmierzającym do tworzenia zorganizowanych układów, wyrażających wiarę w istnienie czegoś 
nadprzyrodzonego, „nie z tej ziemi”, krzyczącego o porządek wyższy, idealny i głodny zhierarchizowanej wersji świata.

Jarosław Denisiuk 
U źródeł malowania. O malarstwie Anny Szprynger, katalog „Bez tytułu” powstały związku z wystawami  

„Prosta nieskończona”, Centrum Sztuki Galeria EL (2014);  
„Mapa symptomów. Geometria Anny Szprynger”, Muzeum Narodowe w Gdańsku (2014), s. 17–19

33 Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2018

akryl, płótno, 50 × 40 cm, opisany na odwrocie

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazi-
mierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lubli-
nie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów To-
masza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 roku 
obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw indy-
widualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Muzeum 
Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012). Brała udział w ponad 
40 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin 
na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę 
Arteonu za 2014 rok.

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 11 000 – 14 000 zł
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Malarstwo Edyta Hul koncentruje się wokół form zaczerp-
niętych ze świata przyrody ożywionej, rzetelnie omijając 
kontekst człowieka. Prace artystki są odzwierciedleniem 
jej zainteresowań zjawiskami świata organicznego. Jednak 
punkt ciężkości znajduje się tutaj w sposobie malowania. 
Cechuje ją swoboda w traktowaniu materii malarskiej, 
czynności tworzenia oraz mnogość rozważań formalnych. 
Ponadto, pracując porusza się dychotomicznie. Raz posłu-

guje się oszczędnym i celnym malarstwem gestu, budując 
formę kilkoma precyzyjnymi pociągnięciami pędzla. Innym 
razem pole obrazu poddawane jest destruktywnemu dzia-
łaniu rozlewających się smug olejnych eksperymentów. 
Pomimo pojawiającej się figuracji, odniesień do biomor-
ficznych kształtów, wprowadzenia lakonicznej opowieści, są 
to w większości obrazy budowane syntetycznie na granicy 
abstrakcji.

34 Edyta Hul
(ur. 1986)

Mgła, 2018

olej, technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygn. 
i opisany na odwrocie: "MGŁA" |EDYTA |HUL |2018'

Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Dyplom uzy-
skała w 2012 roku. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP. Zajmuje 
się głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką, ilustracją. Przez kilka 
lat artystka gdańskiego środowiska. Obecnie mieszka i działa na 
Podhalu. Wybrane wystawy: 2016 – wystawa indywidualna „Sa-
motność Lasu”, Galeria Fundacji J. Potockiego; 2016 – wystawa 
pokonkursowa „Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warsza-
wa; 2016 – wystawa pokonkursowa „Jesienne Konfrontacje 2016”, 
BWA Rzeszów; 2016 – wystawa pokonkursowa „X Triennale Małych 
Form Malarskich”, Wozownia, Toruń; 2014 – wystawa pokonkur-
sowa „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, BWA Gorzów Wielkopolski; 
2013 – wystawa pokonkursowa „VII Olszyńskie Biennale Sztuki”, 
BWA Olsztyn; 2013 – wystawa zbiorowa „Hortus Conclusus Ogród 
Szalony”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2013 – wystawa zbiorowa „I Po-
morskie Trinnale Sztuki”, PGS, Sopot; 2013 – wystawa zbiorowa 
„Młode Malarstwo w Gdańsku/Dyplomy 2012”, ASP Gdańsk; 2012 
– indywidualna wystawa dyplomowa „Wizerunki zoomorficzne”, 
Galeria Pionova, Gdańsk; 2011 – wystawa zbiorowa „Ogólnopolska 
wystawa rysunku”, UMK, Toruń.

cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

ODEON II, z cyklu METRO, 2018 

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn.p.d: 'CZAJ | KOW | SKI 
| 2018' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR CZAJKOWSKI | 
"ODEON II | 2018 | [METRO]'

Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1999 roku 
jest nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni. Jego aktyw-
ność twórcza skupia się w obszarze malarstwa i rysunku. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Niemczech, 
Belgii, Holandii, Szwajcarii i Rosji.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Cykl METRO to oryginalna kolekcja obrazów i rysunków Piotra Czajkowskiego, nad którą autor pracuje od 2012 roku. 
Zaintrygowany podziemnym światem Paryża tworzy spójne i konsekwentne układy kompozycyjne, literując poszczególne 
frazy autentycznych nazw paryskiego metra, z których układa nieskończone ciągi znaczeniowe. Artystę wyróżnia niespoty-
kana materia malarska nadająca jego pracom niepowtarzalny, indywidualny charakter. Premierowa odsłona cyklu „Metro” 
odbyła się w Alliance Française w Łodzi w 2013 roku. Artysta swoje prace pokazywał kolejno na licznych prestiżowych 
wystawach w kraju i za granicą. Ostatnio między innymi w Paryżu w 2017 w Grand Palais podczas wystawy ART CAPITAL 
oraz na Corrousel Du Louvre w 2016. Obrazy i rysunki z cyklu „METRO” znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, 
Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA.
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36 Daniel Krysta
(ur. 1976)

SR3, 2012

technika mieszana, płótno, 90 × 120 cm, opisany na 
odwrocie: 'DANIEL KRYSTA |tyt: "SR3" |tech. Mieszana na 
płótnie |90 × 120 cm |2012'

Ukończył Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu w latach 1999–2004. Dyplom z malarstwa zreali-
zował w pracowni prof. Stanisława Kortyki. W latach 2002–2012 
otrzymał wiele wyróżnień i nagród w konkursach artystycznych, 
m.in.: 2012 – wyróżnienie honorowe "Triennale z martwą naturą", 
Galeria Sztuki BWA, Sieradz; 2008 – wyróżnienie w Konkursie Fun-
dacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa; 2007 – Grand Prix na IV 
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Gdynia; 
2007 – I Nagroda w I Międzynarodowym Biennale Obrazu, Łódź; 
2007 – Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego w „Trien-
nale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje”, 
Rzeszów; 2005 – wyróżnienie w „37 Biennale Malarstwa BIELSKA 
JESIEŃ”, BWA Bielsko-Biała. Autor kilku wystaw indywidualnych 
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in.: 
2016 – wystawa indywidualna „Ring”, Galeria STALOWA, Warszawa; 
2015 – wystawa indywidualna „Blik”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2012 
– wystawa indywidualna „16 decybeli”, Galeria Socato, Wrocław; 
2017 – wystawa zbiorowa „Po drugiej stronie (lustra) ", Galeria sztuki 
w Zlinie (Czechy); 2017 – wystawa pokonkursowa IV Triennale Ma-
larstwa ANIMALIS, Miejska Galeria Sztuki, Chorzów; 2014 – wystawa 
zbiorowa „Układ planetarny”, Galeria Miejska we Wrocławiu; 2013 
– wystawa zbiorowa „Drogi Twórcze”, Galeria Sztuki BWA, Kielce.

cena wywoławcza: 2 600 zł •

estymacja: 3 500 – 5 000 zł
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37 Tomasz Prymon
(ur. 1986)

Bez nazwy, 2018

olej, płótno, 100 × 90 cm, sygn. i opisany na odwrocie: 
'Tomasz Prymon |"bez nazwy" |olej 100x90 cm |2018 r.'

Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Krakowie w 2011 roku. Wystawy 
indywidualna: 2016 – „Infinity”, Galerie Sandhofer, Salzburg 2016; 
2016 – „Iluminacje”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie; 2012 – „We-
wnątrz świateł i cieni”, Galeria Art Agenda Nova, Kraków; 2011 – 
„Bezkres”, CSW Solvay, Kraków; 2011 – „Cisza”, Galeria ASP w PWST, 
Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „90 wystaw w 7 dni”, 
Księgarnia/Wystawa, Kraków; 2017 – „Jego białe pióra, oświeco-
ne słońcem, błyszczały jak samo słońce”, Henryk, Kraków; 2016 
– „CUBE”, Polsko-Niemieckie Biennale, ASP Kraków; 2016 – „Wysta-
wa aukcji charytatywnej Razem Pamoja”, CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa; 2016 – „Flow zone”, Galeria Gruning, Kraków; 2016 
– „Endorfina”, Galeria Gruning, Kraków; 2015 – „Artyści z Krakowa 
generacja 1980–1990”, MOCAK, Kraków; 2014 – „Transcendencja 
w sztuce”, MCSW „Elektrownia”, Radom; 2013 – „Transcendencja 
w sztuce”, Galeria XX1, Warszawa; 2012 – „Sztuka a poznanie”, 
MCSW „Elektrownia”, Radom; 2012 – „Czym jest dzisiaj sztuka”, 
Galeria XX1, Warszawa.

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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(...) Wystawa monotematyczna skupiona na postaci kobiety uzyskuje swoją dynamikę, oscylując pomiędzy tym, co można 
zobaczyć, a tym co musi pozostać ukryte.

Świat zewnętrzny, otwierając i eksponując wewnętrzny świat przedstawionej postaci, staje się monochromatycznym 
tłem, tym co niewidoczne. Jednocześnie jest odbity lub wręcz wyryty jak skaryfikacja na skórze modelki, dzięki czemu 
kontury postaci stają się granicą pomiędzy światami, a w zależności od użytej optyki, widzimy płaską powierzchnię ciała 
lub głębię przestrzeni wewnętrznej.

Przedstawienie modelki w tej jednolitej kolorystycznie przestrzeni wywołuje atmosferę bezczasowości, zawieszenia, stanu 
"przed snem". Przeniesiona w odmienną sferę postać istnieje we własnym, autonomicznym świecie. Zdaje się być ukryta 
pod dynamiczną, niespokojną tkanką malatury, a równocześnie wyeksponowana wypełnia przestrzeń obrazu, wchodząc 
w relację z fakturowymi, organicznymi strukturami. Pomarszczona powierzchnia farby przypominać może skórę, cielesną 
powłokę, skrywającą pod sobą uśpione, zagadkowe motywy (...)

Joanna Krupińska-Trzebiatowska 
tekst do wystawy „Przed snem”, Galeria Wirydarz, Lublin 2018 [fragm.]

38 Kaja Solecka
(ur. 1974)

Wiatr, 2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'KAJA SOLECKA'

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 1998. 1995–1998 
– malarstwo w pracowni prof. Janusza Tarabuły. Zajmuje się malar-
stwem, grafiką, fotografią. Autorka wystaw indywidualnych, brała 
udział w wystawach zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Brytanii, 
Austrii, Niemczech, Francji, Maroku/m. in. VII Jesienny Salon Sztuki 
Ostrowiec Świętokrzyski (2004); 'Into Europe' – New Art for New 
Reality, The Bloxham Galleries, Londyn (2004); 'Valentine Show', The 
Bloxham Galleries, Londyn (2005); III Ogólnopolskie Biennale Malar-
stwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto 2005; 'Art Forward' Enduring 
Power of Paint, The Bloxham Galleries, Londyn; Chelsea Harbour 
Design Center – "Focus 2006", Londyn; IV Triennale z Martwą Na-
turą, Sieradz (2006); II Ogólnopolskie Biennale Miniatury Cyfrowej, 
Płock; Sport w grafice – Gdynia 2009; 'Doors of Perception' – The 
Annexhibition, Crinan (2014); Rynek Sztuki Młodych, NCK, Kraków 
(2015); VII Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2015); 'Presence et 
Tolerance', Musee Municipal, Agadir, Moroko (2016); Salon Inter-
national de l'Academie Europeenne Des Arts-France, Paryż (2016), 
Kobalt, Muzeum Miejskie w Żywcu (2017). Obrazy prezentowane 
na Międzynarodowych Targach Sztuki – AAF International Art Fair 
w Nowym Jorku (2007, 2008, 2010), Londynie (2007, 2008, 2010), 
Amsterdamie (2008); 20/21 International Art Fair, The Royal College 
of Art w Londynie (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 7 500 – 9 500 zł
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Już na początku drogi artystycznej malarka wybrała technikę tempery żółtkowej. Jest to proces niezwykle wymagający, 
pracochłonny, wręcz misterny, nagrodzony jednak wspaniałymi efektami końcowymi. Tempera wybierana był najczęściej 
przez artystów do XV wieku, później wyparło ją malarstwo olejne. Do łask powróciła w XIX stuleciu. Jak mówi Katarzyna 
Kołtan, jej praca to prywatny hołd dla twórczości Mistrzów: „Budowanie obrazu tą techniką to żmudny proces. Tempera 
zmusza do pokory, ale jednocześnie daje czas na wewnętrzną refleksję” – wskazuje malarka. „Malarstwo tą techniką jest 
kapryśne, pełne pułapek technicznych. To jednak cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portre-
towanych przeze mnie kobiet” - akcentuje.

Co ważne, artystka sięgając po jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu, zdecydowała mieć pełną kontrolę nad 
całym procesem twórczym. Sama przygotowuje emulsję, w której zgodnie z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest 
żółtko jajka. Dodaje do niej sypkie pigmenty. „Nie kupuję gotowych farb. Jakość przygotowanej własnoręcznie tempery 
jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką szmatką to nada jej piękny satynowy 
połysk, dlatego też nie werniksuję swoich prac. Tempera którą stosuję nie wymaga tego” – podkreśla Katarzyna Kołtan.

Tempera znosi upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne czy akryle. Podkłady, na których po-
wstają obrazy, wykonywany są również ręcznie - specjalnie na jej zamówienie. Grunt powstaje również ręcznie, specjalnie 
pod temperę, aby zapewnić pracom trwałość i piękno. 

Tyle technika. Równie ważne są historie, które z jej pomocą Katarzyna Kołtan opowiada: „Trudno jest mówić o własnej 
twórczości, bo moje prace to zapis emocji. Malarstwo jest procesem bardzo intymnym. Wolę, żeby za mnie „mówiły” moje 
obrazy, a opowieść przecież każdy może usłyszeć inną...” – mówi. Kobiety artystka przedstawia na ogół w kluczowym dla 
nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. „Jest to magiczny moment, chwila kiedy 
zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć znaczenie. To moment decyzji. Punkt zwrotny. Za nim wszystko 
jest już inne” – dodaje malarka.

39 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Mia, 2018

tempera żółtkowa, płyta, 115 × 115 cm,  
sygn. p.d.: 'KK|MM|XVIII'

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole 
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo 
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym 
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa 
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra 
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka 
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona 
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach 
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Bry-
tania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair 
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowo-
czesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną 
symboliką i językiem wyrazu.

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, 
szczerym wyznaniem, moim odbiciem na 
płaszczyźnie płótna. Pragnę uchwycić nie-
uchwytne „wynajdywać rzeczy niewidzialne 
kryjące się pod wygląd prawdziwych i utrwa-
lić je ręką, tak by udowodnić, że to, czego nie 
ma – istnieje” [Daniel J. Boorstin, Twórcy. Ge-
niusze wyobraźni w dziejach świata, 2002]. 
Szukam znaku, formy osobistego przekazu, 
szukam czegoś co z jednej strony wyrażałoby 
mój sposób myślenia i równocześnie określa-
ło moje emocje. Życie to brzemię, które czło-
wiek dźwiga od początku do końca, chcę by 
mój obraz stał się wizualną formą jego treści. 

Sandra Arabska

40 Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2018

olej, płótno, 180 × 110 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska 
2018 r.'

Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wy-
działu Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 
2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka 
Cześnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego, 
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego 
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta 
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni 
Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej 
boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Na 
50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła 
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. Brała udział 
w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”, 
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus, 
Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy 
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate, 
Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej 
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych 
obrazów”, ZPAP, Warszawa.

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 18 000 – 27 000 zł
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41 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Jacht, 2017

akryl, płótno, 100 × 65 cm, sygn.na odwrocie: '"JACHT" 
|TOMASZ |KOŁODZIEJCZYK |2017'

Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wydziale 
Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem 
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Sty-
pendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015 
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot; 
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria; 
2014 – Wystawa malarstwa “Przystań na chwilę...", Galeria Next, 
Bydgoszcz; 2014 – Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 – 
“Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – “Ein tag am meer” 
Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

cena wywoławcza: 1 900 zł

estymacja: 4 000 – 5 500 zł

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy mnie chaos współcze-
snego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i uprościć. W sposób naturalny dokonuje się to 
w mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach, 
jest uspokojony, nie ma w nim wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę 
zawieszenia mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności, którą jemu 
udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem klasycznym, to znaczy pochylam się nad kompo-
zycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam złotego podziału i staram się panować nad elementami obrazu, żeby 
był rzetelny. Świat, który przedstawiam jest w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to konkretne miejsca. 
I choć korzystam również z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego, aby 
maszyna wyręcza mnie w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na płótno zdjęć przefiltrowanych 
przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle po to, aby później je przetwarzać.

Tomasz Kołodziejczyk
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42 Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Un2104, 2016

olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: 
'Maciejka'

Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olej-
nej na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charakte-
rystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief. W obrazach 
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty 
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając 
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany 
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze 
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy 
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie 
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach 
w kraju i zagranicą.

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 3 000 – 4 500 zł
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43 Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Settai, 2018

olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: 'Urszula |Tekieli 
|2018 r' oraz opisany na odwrocie: '„Settai” Urszula 
Tekieli 2018, nr kat.: 390/16/18'

W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wy-
działu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie 
projektowania graficznego. Wcześniej uczęszczała do Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Obecnie zajmuje się malar-
stwem oraz projektowaniem graficznym. Zainteresowania artystki 
oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz 
powojennych. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Jej obrazy 
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach polskich i zagranicz-
nych. Wystawy indywidualne: 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula 
i Kazu”, Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Sopocki 
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 
– Galeria VIP OPTIMUM ART, Katowice. Wystawy zbiorowe: 2015 – 
„Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice; 
2014 – Gallery Renata Fine Arts, Hudson NY (USA); 2013 – „Love is 
in the air! ”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2011 – „100 + 1 
Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2003 – „Impre-
sja”, Galeria Pod Śrubką, Żywiec.

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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44 Gossia Zielaskowska
(ur. 1983)

Ravel Map, 2018

technika mieszana, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie

W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pra-
cowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej 
samej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w 2008. Finalistka Biennale „Bielska Jesień 2015” (Galeria 
Bielska BWA) oraz laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego ZADRA (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2017 – 
wystawa malarstwa, Galeria Profil, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 
2014 – „Przestrzeń gestu”, Galeria Fibak, Warszawa; 2010 – „Kobie-
ca intuicja”, Galeria Fibak, Warszawa; 2009 – wystawa malarstwa, 
Galeria Zadra, Warszawa; 2008 – „Myśli uchwycone”, Stary Browar, 
Poznań; 2008 – „Myśli uchwycone”, Galeria Bekos, Poznań. Ponadto 
brała udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule (2012) 
oraz w Targach Sztuki SCOPE w Miami (2012). Uczestniczka wielu 
wystaw zbiorowych, m.in.: Piazza della Repubblica, Urbino, Wło-
chy (2003); The Markt, Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, 
Siena, Włochy (2005); wystawa w ramach VII i VIII edycji konkursu 
AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2008 i 2009); 
Przestrzeń publiczna – Konteksty, Galeria Sztuki Współczesnej PRO-
FIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010); Ground Art, Galeria 
Fibak, Warszawa (2011).

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 4 500 zł
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Czułe sekrety wyobraźni. Genius Loci w nowych obrazach Katarzyny Karpowicz

(…) Katarzyna Karpowicz sprawia wrażenie jakby wszystko odkrywała od początku, w stanie czystym i pierwotnym swojej 
wrażliwości, w uważnym nastawieniu wnikliwego poznania spraw, wydarzeń i zjawisk tego świata, z uwzględnieniem 
niesłychanie subtelnych, psychologicznych relacji między ludźmi. Jej sposób bycia, zachowania, nie przypomina mi młodych, 
zbuntowanych artystów, operujących obsceniczną estetyką, wulgaryzmami i bluźnierstwami, szokujących czym popadnie 
i przebijających się w mediach łokciami i koneksjami albo polityczną koniunkturą (…)

Malarstwo Katarzyny Karpowicz, w swym szczerym i prostolinijnym przesłaniu, mówi o łączności każdego z nas ze świa-
tem, o przeżywaniu wszystkiego w sposób niepowtarzalny i wyjątkowy. Czułe sekrety wyobraźni artystki zakorzenione 
są w obserwacji tego, co ją otacza, co na nią oddziałuje, a później przekazane jest w specjalnej formie, nastrojowego 
obrazu, jakby z projekcji sennego marzenia (…)

Prof. Stanisław Tabisz 
tekst towarzyszący wystawie „Katarzyna Karpowicz. Genius loci”, Galeria Sztuki Artemis, kwiecień-maj 2016, s. 2-3.

45 Katarzyna Karpowicz
(ur. 1985)

Mantua, 2014

olej, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. l.d.: 'Kat. Karpowicz 14B'

W latach 2005–2010 studiowała na ASP w Krakowie w pracowni 
profesora Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni profesora Leszka 
Misiaka. Wcześniej uczęszczała do Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie. Jedna z najbardziej cenionych artystek młodego 
pokolenia. Zajmuje II miejsce w ogólnopolskim Kompasie Młodej 
Sztuki 2017. Autorka 15. wystaw indywidualnych i uczestniczka kil-
kudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Wybrane wy-
stawy indywidualne: 2017 – „Do widzenia, do jutra”, Galeria Triada, 
Gdańsk; 2016 – „Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 
2016 – „Genius Loci”, Galeria Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and 
Ernest”, Kościół św. Bartolomeusza, Lower Basildon, Wielka Brytania; 
2014 – „Życie obrazu”, Szép Mu‘‘hely Gallery, Budapeszt, Węgry; 2014 
– „W drodze”, Galeria Platon, Wrocław; 2013 – „Katarzyna Karpo-
wicz – malarstwo”, Klub Adwokatów, Kraków; 2013 – „Człowiek 
i zwierzę”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Galeria Elektor, 
Warszawa; 2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa; 2011 
– „Przemiany”, Galeria BWA, Zamość. Wybrane wystawy zbiorowe: 
2017 – „Leszek Misiak i uczniowie”, Nowohucie Centrum Kultury, 
Galeria ASP, Kraków; 2017 – „Konfiguracje”, Krakowskie Spotkania 
Artystyczne, ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków; 2017 – „Mały format”, 
wystawa ZPAP Okręgu Krakowskiego, Galeria Raven, Kraków; 2016 
– „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…”, Montsequi Galeria, 
Madryt, Hiszpania; 2016 – „8 kobiet”, Regionalne Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa; 2015 – 
„Abstrakcja, figuracja, współczesne malarstwo krakowskie”, Gale-
ria MANK, Szentendre, Węgry; 2015 – „Ćwiczenia”, Galeria Platan, 
Budapeszt; 2014 – „4 x Karpowicz”, Galeria Raven, Kraków.

cena wywoławcza: 5 500 zł •

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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Obraz „Osoba publiczna” można interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony jest to próba zilustrowania zjawiska wize-
runku znanych postaci (artystów, polityków, biznesmenów), którzy bardziej lub mniej świadomie budują swój zewnętrzny 
image, wykorzystując społeczne wyobrażenia i stereotypy. Z drugiej strony jest wyrazem lęku przed oceną społeczną, 
strachem przed zagubieniem oryginalnego kształtu własnej osobowości, w konfrontacji z oczekiwaniami innych ludzi. 
Koniec końców każdy z nas jest w jakiejś mierze osobą publiczną.

Wiktor Jackowski

46 Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Osoba publiczna, 2014

akryl, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie: 
'Wiktor Jackowski |"osoba publiczna" 2014'

W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, broniąc 
dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale 
Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu Socrates-
-Erasmus w l'École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał prace ma-
larskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 2013–2015 
mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu animowanego 
„Loving Vincent”. W 2016 r. przeprowadził się do Aten, aby nadzo-
rować greckie studio tejże produkcji. Laureat Konkursu „Przedwiośnie 
41/2018”, BWA Kielce. Wystawy indywidualne: 2018 – "Uwaga: nic", 
Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Wszystko co w mojej niemo-
cy”, Galeria Żak; 2013 – „Obrazy z labiryntu”, Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, Oblęgork (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach); 
2012 – „Zapalanie błędnika”, Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 – 
„Błędnik”, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011 
– „Klimaty”, Muzeum Historii Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom 
Środowisk Twórczych, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – 
wystawa pokonkursowa Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW 
Solway, Kraków; 2015 – 30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe, 
Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Mu-
seu Nogueira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 – 22. Ogólnopolski 
Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013 
– „Przedwiośnie 36”, BWA, Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA, 
Kielce; 2011 – Targi Sztuki Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).

cena wywoławcza: 1 900 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł
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WYSTAWIANY:

2018 – „Poczekalnie”, Galeria Wspólna, Bydgoszcz

2018 – „Poza obrazem”, wystawa malarstwa w ramach KRAKERS Cracow Gallery Weekend, Zofia Weiss 
Gallery, Kraków

(…) U Dariusza Milczarka tematyka wyłania się dzięki fotografii. Są to kompozycje figuralne, portrety, człowiek we wnętrzu, 
postać w codzienności otoczenia i przede wszystkim cień, który żyje dzięki światłu. Wprawdzie są to malowane konkrety, 
momentami łatwo rozpoznawalne, jednak większość nie jest wprost, ale ukryta. Bohaterem obrazów w gruncie rzeczy 
jest graniczność, to co między konkretem a abstrakcją, miedzy jasnością światła a zanurzeniem w cieniu ustanawiane 
harmonijnie, oszczędnie przy pomocy ciekawej, charakterystycznej dla tempery struktury powierzchni (…) Sadzę, że to 
potrzeba wyjątkowości chwili, wyjątkowości zdarzenia skłania autora do malowania, do uprawiania tego rodzaju sztuki, 
bo przewrotnie malarstwo obecnie jest świętem. W wyjątkowym malarskim medium powstaje tu połączenie tego, co 
fotografia swoją zewnętrznością sugeruje, z tym co jest autora własną świata interpretacją. Półmrok, cień i jasność światła, 
jedność przeciwieństw, dotyk obiektywności piękna (...)

Prof. Stanisław Baj 
recenzja pracy doktorskiej Dariusza Milczarka „Obrazy światło-czułe”, 2017 [fragm.]

47 Dariusz Milczarek
(ur. 1985)

Czekają, 2018

tempera żółtkowa, płótno, 90 × 120 cm, opisany na 
odwrocie

W 2011 roku uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa krakowskiej 
ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. W 2017 uzyskał 
tytuł doktora sztuki. Wielokrotny stypendysta, m.in. MKiDN (2018, 
2011), Stypendium Ministra Kultury Austrii (Artist Residence Pro-
gram, Wiedeń 2017); Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2013), 
Stypendium Grazella (2013), Stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej, 
Stypendium im. Jana Matejki, Stypendium im. Henry'ego J. T, Do-
rena (2012). W 2012 roku zwyciężył w ogólnopolskim konkursie 
malarskim Fundacji im. Franciszki Eibisch, a w 2017 roku zdobył 
I Nagrodę w konkursie na mural „Awangarda, między kulturą a natu-
rą” (Kraków). Wystawy Indywidualne: 2018 – „Poczekalnie”, Galeria 
Wspólna, Bydgoszcz; 2018 – „Poza obrazem”, wystawa w ramach 
KRAKERS Cracow Gallery Weekend, Zofia Weiss Gallery, Kraków; 
2017 – „Poczekalnia”, Galeria Artemis, Kraków; 2017 – „Prześwit” 
wystawa malarstwa w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych, 
Kawiarnia Rio, Kraków; 2013 – „Wyłonieni światłem”, Galeria Attis, 
Kraków; 2012 – „Wizerunek”, Galeria Fundacji Sztuki Współczesnej, 
Warszawa; 2011 – „Portret Światła”, Galeria Onamato, Kraków; 
2010 – „Między światłem, a cieniem”, Galeria PWST, Kraków.

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Juliusz Lewandowski przywołuje ciemną i romantyczną przeszłość, którą mógłby rozpoznać Christopher Isherwood. Jego 
prace, przywodzące na myśl twórczość niemieckich malarzy – Otto Dixa, George Grosza i Maxa Beckmanna są erotyczne, 
przedstawiają też niepokojący obraz społeczeństwa. Wygląda to jak odkrycie skarbnicy dzieł sztuki, które nie zostały 
zniszczone przez nazistów.

Christopher Harrity, magazyn Advocate, 10 lutego 2017 (tłum. J.L)

Moim zdaniem jego prace pokazują surową i często niewygodną rzeczywistość ludzkiego pożądania. Te prace konfron-
tują się z odbiorcami – a przynajmniej konfrontują mnie osobiście z prawdą, że to co najbardziej zwierzęce i żarłoczne u 
mężczyzn, nie jest haniebne lub wstydliwe, chociaż ludzie najczęściej zaprzeczają swojej zwierzęcej naturze i odrzucają 
wszystko, co jawnie seksualne.

Wyraźna troska w eleganckim ujęciu niewygodnego tematu utrudnia widzom odczuwanie niechęci w stosunku do uka-
zywanych tematów. Jest to ważny aspekt tej twórczości, ponieważ uważam to za zdrowy punkt widzenia korzystny 
dla ogółu, i może zaproponować nową perspektywę osobom, które w większości okoliczności odwróciłyby uwagę, ale 
w przypadku tych obrazów, prawdopodobnie nie zrobią tego (…)

Chociaż prace Lewandowskiego są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka jako jego własna i oryginalna twórczość, wi-
doczny jest tu związek malarzami takimi jak Max Beckmann i innymi z tego okresu, co tworzy dodatkowy kontekst dla 
tych, którzy go rozpoznają (…) - podkreśla to podobieństwo naszych czasów i zbliżającego się fatum – zagłady mającej 
miejsce w czasach Republiki Weimarskiej. I to także jest rzecz, nad którą warto się zastanowić – co się stanie, jeżeli świat 
się nie zmieni. To poczucie zbliżającej się katastrofy i zbliżającej się śmierci jest wciąż obecne w erotycznych obrazach 
Lewandowskiego, jest to nieuniknione, to integralna część jego twórczości, czy jest to jego świadomą intencją, czy też nie.

Josef Foshee, amerykański ilustrator i przyjaciel artysty, 2017 (tłum. J.L)

48 Juliusz Lewandowski (Martwy)
(ur. 1977)

Przy stole, 2018

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Juliusz 
Lewandowski 2018'

Malarz samouk. Jeden z nielicznych malarzy sztuki erotycznej w Pol-
sce. Debiutował jako autor ilustracji do Lautréamontowskich „Pieśni 
Maldorora” i twórczości Markiza de Sade. Ważną częścią jego dorob-
ku malarskiego są wątki autobiograficzne, które stają się pretekstem 
do ukazywania uniwersalnych problemów ludzkiej natury. Obecnie 
w swoich pracach także porusza tematykę społeczną i obyczajo-
wą: maluje m.in. o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wojnie domowej 
w Hiszpanii czy Republice Weimarskiej. W charakterystyczny dla 
siebie sposób komentuje również aktualną sytuację Polski. Oprócz 
wielopostaciowych scen rodzajowych maluje kameralne portrety 
z martwymi naturami, które często stanowią klucz interpretacyjny 
do anegdoty zawartej w obrazie. Główną inspiracją jest dla niego 
tradycja malarstwa figuratywnego XX w. – ekspresjonizm, Nowa 
Rzeczowość, kubizm i malarstwo rosyjskie.

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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49 Agnieszka Korybut-Daszkiewicz
(ur. 1982)

Cienie, 2017

technika mieszana, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na 
odwrocie monogramem: 'akd'

W 2009 r. ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Obroniła 
dyplom w pracowni grafiki wydawniczej prof. Lecha Majewskiego, za 
który otrzymała wyróżnienie rektorskie. Ma w swoim dorobku obrazy 
olejne, grafiki oraz plakaty filmowe. Nagrody i wyróżnienia: 2014 – 
nominacja w kategorii Plakat do 7. edycji Nagród Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (za plakat do filmu „Miłość” Sławomira Fabickiego); 
2013 – Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego 
– udział w I etapie konkursu oraz w wystawie. Wystawy zbiorowe: 
2014 – Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, Ogólnopolski Konkurs 
Malarski im. Leona Wyczółkowskiego – wystawa pokonkursowa; 
2008 – Centrum Łowicka w Warszawie, plakat; 2007 – Centre du 
Graphisme w Echirolles (Francja), plakat; 2007 – Galeria Aspekt 
w Warszawie, rysunek; 2007 – Mszczonowski Dom Kultury, rzeźba.

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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50 Dorota Pawiłowska
(ur. 1987)

90's, 2018

olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie

Magister Sztuki, w latach 2006–2011 studiowała na ASP w Warsza-
wie. Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim w pracowni prof. Lecha 
Majewskiego (aneks do dyplomu z malarstwa w pracowni prof. Paw-
ła Nowaka). W 2016 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. 
Warszawy. Wystawy indywidualne: 2018 – „HARD CANDY”, STRO-
BOSKOP art space, Warszawa; 2015 – „Solo Hugonówka”, Konstan-
cin; 2014 – „Nazwa robocza: The Book of Lust and Stuff”, Stacja 
Muranów, Warszawa; 2013 – „Przymus”, Galeria Podlaska, Biała 
Podlaska; 2012 – „Mierny/Niewymierny” Stalowa 3/31, Warszawa; 
2011 – „Beautiful losers”, Turbo Galeria, Warszawa. Wybrane wy-
stawy zbiorowe: 2017 – „WAR”, Ms44 Gallery, Świnoujście; 2016 
– „&NOW Atypl Warsaw”, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; 
2014 – „Kolorycznie”, Tymczasowa Galeria New York, Warszawa; 
2014 – „Brawo Ślicznie”, Radna 6/8, Warszawa; 2013 – “The art 
of poster. Young Polish graphic designers”, Polish Institute in Sofia, 
Bułgaria; 2011 – Finaliści Artystycznej Podróży Hestii, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie; 2011 – “Coming OuT Best Degree Pieces”, 
Academy of Fine Arts in Warszawa 2011

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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Abstrakcja pozwala mi zwiedzać świat mojej wyobraźni, mój 
wyimaginowany świat form i kolorów. Lubię go malować, 
tworząc kameralną relację między mną a obrazem. Jednak 
dopiero wtedy, gdy docierają do mnie zadziwiające emocje 
i interpretacje widzów, czuję się artystą, a widzowie stają 
się współtwórcami mojej sztuki. 

Krzysztof Rapsa

Realistycznie ukazuje metaforę, która sięga daleko poza od-
zwierciedlanie wizerunku. Potęgą i urokiem Krzysztofa Rapsy 
jest przeciwstawianie splotów języka dynamiki i liryzmu w 
postaci najwyższej jakości estetyki kolorów. Dlatego znajduje 
się on w gronie wielkich artystów świata. 

Ryu Seok Woo, krytyk i redaktor naczelny „The Art Magazine 
Misoolsidae”, Seul 

Krzysztof Rapsa jak w wierszu Zbigniewa Herberta „lekkim 
krokiem przechodzi od plamy do plamy”, zamyka swój świat 
w wielobarwiu, ale i wielokolorowości. A sam artysta jest 
kolejną gorąca bestią w sztuce, której żywiołem jest kolor. 

Justyna Hofman-Wiśniewska, krytyk sztuki, Warszawa 

51 Krzysztof Rapsa 
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2018

technika mieszana, płótno, 60 × 50 cm, sygn. p.d.: 
'Rapsa'

Mieszka i tworzy w Koszalinie. Artystyczna przygoda z kolorem 
prowadzi go przez szereg wystaw w kraju i za granicą. W Seulu 
został okrzyknięty „poetą koloru”, a najbardziej znaczące czasopi-
sma i magazyny o sztuce zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje 
zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa Rapsy 
w Galerii Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu spowodo-
wały, że stał się on najbardziej znanym współcześnie tworzącym 
polskim malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień 
m.in. nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Eu-
ropejskim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; nagrodę Era-Art 
na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej 
w Gdyni; nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina „Artysta Roku”; Gran 
Prix Publiczności, EXPO MILANO 2015 Galeria Hernandez, Mediolan. 
Twórczość Krzysztofa Rapsy została zaprezentowana w Teatrze Na-
rodowym w Restauracji Sun & Moon podczas Global Cross Culture 
Exchange 2015 Poland – Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego arty-
styczna podroż po galeriach świata. W 2014 roku swoją twórczość 
prezentował w Galerii Samsunga i Galerii Foret w Seulu; w Muzeum 
w Dageu i Muzeum Mosan; w Qatar Fine Arts Society w Doha (Ka-
tar). Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery 
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania wierszy 
i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rapsodia”. To 
projekt łączący malarstwo, poezję i muzykę, gdzie poeci z rożnych 
krajów świata inspirowani obrazami polskiego abstrakcjonisty na-
pisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Polski muzykę do poezji 
inspirowanej obrazami polskiego malarza. Zagraniczna premiera al-
bumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 30 kwietnia 2015r. w Mediolanie 
podczas indywidualnej wystawy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO 
MILANO 2015 w Galerii Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana 
została w filmie „Na szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patro-
natem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obrazy Krzysztofa Rapsy 
użyte zostały przy realizacji produkcji filmowym i telewizyjnych, m.in. 
przez telewizję koreańską TV KBS czy przez liczne wydawnictwa. Jest 
autorem okładek wydawnictw literackich. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzeów, galerii sztuki współczesnej i kolekcji prywatnych 
w kraju i zagranicą.

cena wywoławcza: 900 zł

estymacja: 1 500 – 2 400 zł
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I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został 
sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną 
zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wysta-
wiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, 
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwy-
cięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia 
młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy 
sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner 
rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do 
licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji 
obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane 
obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzie-
lania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania 
przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed 
rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak 
na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą 
być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny 
być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których 
obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjo-
nera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt 
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.





8 GRUDNIA 2018

AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3







AUKCJA VARIA (27)

Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon

19 GRUDNIA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56 



24 LISTOPADA 2018 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915), Rekwizycja, 1875 r., olej, płótno, 56,5 × 76,5 cm w świetle oprawy, sygn., dat. i opisany l. d.: 18 Alfred W Kowalski 75 Monachium



ZLECENIE  L ICYTACJ I
13 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 24 LISTOPADA 2018 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • SOPOT • BOH. MONTE CASSINO 43

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie  

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis





Arabska Sandra | 40

Bakalarz Adam | 22

Blajerski Zbigniew | 11

Błażko Zofia | 29

Borkowska Agnieszka | 12

Cygan Michał | 28

Czajkowski Piotr | 35

Czarnecka Marta | 26

Czarnecki Bartosz | 7

Dydo Mariusz | 24

Dyndo Wiktor | 19

Hul Edyta | 34

Jackowski Wiktor | 46

Jędrzejowska Justyna | 13

Karpowicz Katarzyna | 45

Kloc Anna | 3

Kołodziejczyk Tomasz | 41

Kołtan Katarzyna | 39

Korybut-Daszkiewicz Agnieszka | 49

Kosin Juliusz | 8

Kostecki Tomasz | 17

Kotlicki Piotr | 31

Kowalik Marcin | 6

Krysta Daniel | 36

Kukuła Katarzyna | 23

Laskowska Magdalena | 20

Ledóchowski Franciszek | 32

Lewandowski (Martwy) Juliusz | 48

Litwiniuk Ryszard | 2

Mackiewicz Maciej | 42

Maliborski Mateusz | 10

Milczarek Dariusz | 47

Musiał Tomasz | 1

Myszka Paweł | 15

Otocki Bartek | 21

Patelczyk Łukasz | 30

Pawiłowska Dorota | 50

Piotrowski Grzegorz L. | 4

Prymon Tomasz | 37

Pukocz Wojciech | 25

Rapsa Krzysztof | 51

Ruciak Sonia | 14

Rybka Natalia | 16

Solecka Kaja | 38

Stabryła Sylwester | 18

Stokłosa Łukasz | 27

Szprynger Anna | 33

Tekieli Urszula | 43

Walas Adam | 5

Wątor Adam | 9

Zielaskowska Gossia | 44

INDEKS

        Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

Opracowanie katalogu: Dilan Abdulla

                        Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda

                    Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

                                         Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOT

GALERIA  

SZTUKI DAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

GALERIA  

MODERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

GALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

KRAKÓW

ul. Rynek Główny 43, 

31-013 Kraków

tel. 12 429 12 17

krakow@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 602 593 826

bydgoszcz@sda.pl



poz. 13, Justyna Jędrzejowska



cena: 20 zł z VAT 5%
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