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Szanowni Państwo
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog 14. Aukcji Sztuki XXI wieku, która od-
będzie się już 2 marca w naszej sopockiej Galerii Modern. Pierwsza w tym roku licytacja z tej serii 
obfituję w prace 49. artystek i artystów z całej Polski. Wyróżniają się oni swoimi osiągnięciami na 
polu artystycznym oraz dużą rozpoznawalnością na rynku sztuki. Są to twórcy, z którymi współ-
pracujemy od dłuższego czasu oraz tacy, których prace mamy przyjemność zaprezentować po raz 
pierwszy.

Wartym uwagi jest z pewnością obraz „Zanurzenie” pędzla Kingi Nowak (poz. 10). To wielkoforma-
towe płótno cechuje mocny, nasycony kolor, „oszczędna” forma oraz bogata symbolika. Artystka 
jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (w latach 2000–2002 studiowała również 
w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu), a obecnie zajmuje się pracą dydaktyczną 
na macierzystej uczelni. Kinga Nowak prezentowała swoje prace na wielu wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą, a jej twórczość doczekała się ważnego wyróżnienia na 
skalę świata, ponieważ została wymieniona w cenionej publikacji „100 Painters of Tomorrow” 
(wyd. Thames & Hudson, 2014). Album przygotował angielski kurator Kurt Beers przy pomocy 
międzynarodowego zespołu krytyków sztuki, którzy wyłonili 100 najlepiej zapowiadających się 
talentów malarskich z całego świata. Kinga Nowak jest również autorką plakatu 23. Wielkanoc-
nego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, który odbędzie się w kwietniu 2019 roku. 
Jest to znaczne wyróżnienie dla artystów wizualnych, jak dotąd przygotowywali je między innymi 
Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski, czy Ewa Juszkiewicz.

Innym artystą, który również wywodzi się z krakowskiego środowiska jest Bartosz Czarnecki, pre-
zentujący w naszym katalogu obraz „Pieter Bruegel – Taniec wiejski” (poz. 12). Praca pochodzi 
z cyklu „Reprodukcje” i uogólniając włącza się w popularny obecnie trend nawiązywania do sztuki 
dawnych mistrzów. Czarnecki wyróżnia się jednak na tle innych twórców podejmujących taki 
temat. Nie prowadzi on dialogu z dawnym malarstwem, a jedynie wykorzystuje je jako pretekst 
do własnych poszukiwań. Tym co go zajmuje nie są konkretne obrazy, a ich reprodukcje dostęp-
ne w katalogach, czy Internecie. Zwraca on naszą uwagę na niedoskonałości takich zdjęć, które 
pomimo zaawansowanej technologii wciąż nie są w stanie oddać rzeczywistego wyglądu rzeczy. 
Obraz poza swoją interesującą treścią, urzeka niebanalną formą malarską. Czarnecki maluje grubą 
warstwą farby, którą następnie „przecina” pod różnymi kątami. Kolory mieszają się ze sobą na 
powierzchni płótna, zacierając pierwotny obraz i tym samym nadając mu charakteru niewyraźnej 
reprodukcji. Warto podkreślić, że jeden z obrazów artysty pochodzący z tego cyklu („Pieter Bruegel 
– Przysłowia niderlandzkie”) zasilił zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Bardzo interesującą pozycję w naszym katalogu przedstawił także Michał Gątarek, twórca z Wro-
cławia. „Pogrzeb na Księżycu II” (poz. 25) to jeden z obrazów artysty, w którym roztacza on wi-
zje (niedalekiej?) przyszłości ukazujące podbój Kosmosu. Zaawansowanie cywilizacyjne ludzkości 
i związana z nim ekspansja pozaziemska to nie tylko nowe możliwości – to również nowe problemy. 
Artysta na swoim obrazie przedstawia moment zwykły i niezwykły zarazem. Obrzędy pogrzebowe 
kojarzą nam się z czymś bardzo ludzkim – „przyziemnym”, a umiejscowienie tej ceremonii na 
Księżycu nadaje mu groteskowego charakteru. Gątarek czerpie z prymitywizmu i ekspresjonizmu. 
Maluje bardzo swobodnie, świadomie – upraszcza formę i nie skupia się na detalu. „Pogrzeb na 
Księżycu II” ma również ciekawą historię wystawienniczą. W latach 2016–2017 prezentowany był 
na objazdowej wystawie zbiorowej „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we 
Wrocławiu”, która prezentowana była w Monachium, Berlinie, Kolonii i Hilpoltstein.

Przedstawione powyżej prace to jedynie niewielka część tego co można wylicytować na zbliżającej 
się 14. Aukcji Sztuki XXI wieku. Kolekcjonerskimi cymesami są również m.in. wielkoformatowa 
rzeźba w brązie Adama Bakalarza (poz. 1), którego nikomu obeznanemu w polskim rynku sztuki nie 
trzeba bliżej przestawiać; oraz urzekający bogactwem formy i niezwykle dopracowanym detalem 
obraz Daniela Pawłowskiego (poz. 4), który od sierpnia 2018 roku jest rekordzistą aukcji sztuki naj-
nowszej w Polsce. Zapraszamy Państwa do bliższego wczytania się w nasz katalog i zapoznania się 
z oferowanymi pracami. Jesteśmy przekonani, że wśród nich odnajdziecie Państwo coś dla siebie.

Życzymy Państwu samych owocnych licytacji!

Dilan Abdulla 
Katarzyna Dąbrowska 

Zespół SDA Modern



Adam Bakalarz
(ur. 1989)

TNC235, 2019

brąz patynowany, 235 × 50 × 50 cm, ed. 1/1,  
sygn. 'A. Bakalarz 2019 1/1'

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów 
młodego pokolenia. Zajmuje się malarstwem, grafiką warszta-
tową i rzeźbą. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Kra-
kowie. 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 indy-
widualna „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Na-
rodowe w Krakowie (Kamienica Szołayskich); 2017 – wystawa 
zbiorowa „Art Boca Raton”, Boca Raton (USA); 2017 – wystawa 
zbiorowa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa 
zbiorowa „MOTION”, Galeria Grüning, Kraków; 2016 – wysta-
wa 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 – międzynarodowe 
targi sztuki CONTEXT ART NEW YORK [wyróżnienie „Work of the 
Day”]; 2016 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Mes-
sier42, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, Galeria 
Grüning, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, 
Galeria Lamelli, Kraków.

cena wywoławcza: 16 000 zł

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

(…) Oczywiście nie ma w jego obrazach konkretnych rzeźb 
– z wyjątkiem jego własnych – wręcz przeciwnie, owe inspi-
racje mają charakter bardzo ogólny, są odwołaniami do idei, 
towarzyszących przy powstawaniu tych figur, bo może i ten 
fakt jest najważniejszy – poruszamy się wyłącznie w świe-
cie 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 wyko-
nywania 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 kubikiem architektonicznego wnętrza. 
(…) Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi… Chyba oba te stwier-
dzenia 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 Ba-
kalarza polega na wprowadzeniu w świat obrazów figur 
o wyłącznie rzeźbiarskim rodowodzie.

Bogusław Deptuła
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W pracowni prof. Mariana Koniecznego





Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Eva, 2019

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

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szko-
le 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 wewnętrz-
ną 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 Eu-
ropie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). W maju 2014 r. 
uczestniczyła w 20/21 International art fair w Londynie. Jej ma-
larstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połącze-
nie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną symboliką 
i językiem wyrazu.

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 8 000 – 11 000 zł

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.
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Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Batory, 2019

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. p.d.: 'KOSTECKI 2019'

Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. 
W ramach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezento-
wać swoje 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 dotyczący historii odkryć portugalskich na Expo 98’ 
w Lizbonie. W latach 2000 – 2002 Muzeum Würth w Niemczech 
zakupiło do swojej kolekcji sześć prac artysty. Wybrane wysta-
wy indywidualne i zbiorowe: 2018 – wystawa zbiorowa „Ogród 
Nadziei”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 2017 – wystawa 
zbiorowa „Ziarno Sztuki”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 
2017 – Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018 – ArtGalle, Szcze-
cin; 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 Walentowski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa 
zbiorowa „Fantastyczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Au-
stria); 1998 – Galeria de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Por-
tugalia); 1996–2005 – Raum und Kunst – Internationale Galerie, 
Hamburg (Niemcy); 1994 – Galerie 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: 2 800 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Mistrzowski warsztat w twórczej interpretacji modernizmu

Sylwetka transatlantyka mającego za tło ikony architektury nowojorskiej, a na pierwszym planie na pełnym wietrze jachty 
z wypełnionymi żaglami – to jedna z fascynacji malarskich Tomasza Kosteckiego. Druga to doskonałość formy samocho-
dów wyścigowych obok pełnych wiatru żagli walczących z nim na morzu. Malarskie wizje artysty wzbogacają piękne 
i przyjazne widzowi postaci, budzące niepokój, pożądanie ale i trącające szlachetniejsze struny duszy każdego odbiorcy 
sztuki. Skąpane w łagodnym świetle oniryczne pejzaże wypełnione archetypami ludzkiej cywilizacji urzekają spokojem 
i refleksją na uniwersalizmem symbolu. Z własnego doświadczenia zebranego podczas licznych, egzotycznych podróży 
autor czerpie inspiracje by podzielić się nimi z widzem. Swoimi nieraz pozornie naiwnymi – bo tak bardzo szczerymi, 
fascynacjami i wyrafinowanym pięknem form architektonicznych i anatomicznych, przenosi nas w świat swoistego letargu.

Jego malarstwo charakteryzuje się doskonałym warsztatem i mistrzowskim opanowaniem stosowanych środków wyrazu. 
Szacunek Kosteckiego do perfekcji i do dobrego rzemiosła, zaowocował  wypracowaniem własnego, niezawodnego, arse-
nału malarskich środków wyrazu, które najtrafjniej służą artykulacji przepięknie wyśnionych przez autora wizji malarskich.

Cóż mogę więcej powiedzieć?

Nic, to trzeba zobaczyć i poczuć na bazie własnych doświadczeń i slajdów z przeszłości.   

Dr Wojciech Piewko 
Prorektor Europejskiej Akademii Sztuki, Warszawa
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Daniel Pawłowski
(ur. 1989)

Cathedra, 2018/2019     

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygn. na odwrocie      

Urodzony i zamieszkały we Włocławku gdzie tworzy. Jest ab-
solwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa Zabytków. 
Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. 
Obrazy przepełnione są niezliczoną ilością detalu. Proces po-
wstawania dzieła przeprowadza wg technik dawnych mistrzów. 
Przez lata zaszyty w cieniu swojej pracowni, samodzielnie szlifo-
wał warsztat, zgłębiając tajniki malarstwa olejnego, które mimo 
młodego wieku opanował do perfekcji. Pojawił się jakby znikąd 
wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów 
i tysięcy odbiorców sztuki na całym świecie.

cena wywoławcza: 10 000 zł      

estymacja: 22 000 – 32 000 zł
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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

Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Kres dnia, 2019

akryl, płótno, 113 × 145 cm, sygn. na odwrocie

Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wy-
dziale Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wy-
różnieniem w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje 
w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem 
ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wy-
stawy: 2015 – „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej 
SDA, Sopot; 2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Salt-
zburg, Austria; 2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwi-
lę...”, 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: 3 400 zł

estymacja: 7 500 – 9 500 zł
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Magdalena Pela
(ur. 1989)

Bez tytułu z cyklu „Plaża”, 2017

akryl, płótno, 130 × 130 cm, sygn. na odwrocie: 
'Magdalena Pela |z cyklu "Plaża", 2017 r.'

Artystka wizualna, malarka, autorka instalacji i obiektów. Od 2016 
roku studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów 
Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ukoń-
czyła Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku w 2015 roku. Absol-
wentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersy-
tetu Gdańskiego. W 2016 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku 
nabyło do swojej kolekcji obraz z dyplomowego cyklu all-over. 
Laureatka VII Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów 
w Polsce oraz 25 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych 
Promocje 2015. Finalistka V Ogólnopolskiego Przeglądu Młodego 
Malarstwa „Świeża Krew” oraz konkursu o Grand Prix Fundacji 
im Franciszki Eibisch 2015. Prace wystawiała na zbiorowych i in-
dywidualnych wystawach między innymi w Trójmieście, Warsza-
wie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białej Podlaskiej, Łodzi, Budapeszcie, 
Rumunii, USA. Wystawy indywidualne: 2018 – „Commonplace” 
Kolonia Artystów, Gdańsk (wspólnie z Zuzanną Dolegą); 2017 – 
„Znalezienie miejsca zaczyna być powodem niekończących się 
kłopotów”, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy; 2017 – „Plaże 
pełne są zażywających kąpieli”, Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 
2017 – „Commonplace”, Sztuka Wyboru, Gdańsk; 2016 – „Figura/
znak/płaszczyzna”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „All-
-over”, Galeria Mito, Warszawa; 2015 – „All-over. Struktura tłu-
mu”, Gdańska Galeria Miejska 2, Gdańsk. Wybrane wystawy zbio-
rowe: 2018 – „Gdańskie Biennale Sztuki 2018”, Gdańska Galeria 
Miejska, Gdańsk; 2018 – „Dialog Performatywny”, L'Hotel Groslot, 
Orlean (Francja); 2018 – „Co słychać”, Galeria Kultura ma Wiele 
Twarzy, Wielka Zbrojownia (ASP), Gdańsk; 2018 – „Sztuka Teraz”, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków; 2017 – Drogi, PLAMA – 

Gdański Archipelag Kultury, Gdańsk; 2017 – „Samotność jest złu-
dzeniem”, Galeria Latarka, Budapeszt; 2017 – Międzynarodowa 
Wystawa Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Eko Materia, Oddział 
Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Gdańsk; 
2016 – 4 Gdańskie Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska, 
Gdańsk, 2016 – „Pusto/Pełno//Pela/Dyjewska”, Kolonia Artystów, 
Gdańsk, 2016 – 1 Urodziny WL4/wystawa rezydentów/, Galeria 
WL4, Gdańsk; 2016 – „58–22/Dyjewska, Kowalewska, Pela, Nadol-
le, Strojna”, SFINKS700, Sopot, 2016 – Salon Letni 2016, Galeria 
Promocyjna, Warszawa, 2016 – „Młode Malarstwo w Gdańsku”, 
Dyplomy 2015, ASP w Gdańsku, Gdańsk, 2015 – VII Ogólnopolska 
Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2015, 
Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2015 – wystawa Laureatów konkursu 
o Grand Prix Fundacji im Franciszki Eibisch, Galeria Katarzyny 
Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 – 25 Ogólnopolski Przegląd 
Malarstwa Młodych Promocje 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, 
Legnica, 2015; 2015 – V Ogólnopolski Przegląd Młodego Malar-
stwa „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław.

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

WYSTAWIANY:

2017 –  wystawa indywidualna „Znalezienie miejsca zaczyna być powodem niekończących się kłopotów”, 
Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz (reprodukowany w katalogu wystawy)

2017 – wystawa indywidualna „Plaże pełne są zażywających kąpieli”, Galeria Podlaska, Biała Podlaska

Żyjemy w czasach nadmiaru. Przesytu informacją, przedmiotami, bodźcami. Wszystkiego jest nadto i podobno wszystko 
już było. Żyjemy w czasach PO – ponowoczesnych, po modernizmie. Czasach płynnych i w pędzie. Żyjemy w tłumie, 
w masie, w zjawisku „pełności”. Jak pisał Jose Ortega Y Gasset: „miasta pełne są ludzi. Domy pełne są mieszkańców. 
Hotele pełne są gości. Pociągi pełne są podróżnych. (…) Plaże pełne są zażywających kąpieli. To, co kiedyś nie stanowiło 
żadnego problemu, a mianowicie: znalezienie miejsca, obecnie zaczyna być powodem niekończących się kłopotów” 
[Ortega Y Gasset J., Zjawisko aglomeracji [w:] Bunt mas, Replika, Zakrzewo 2016, s. 8-9]. 

Interesują mnie konkretne miejsca i sposób organizowania się tworzących je tłumów. Z masy wędrujących ludzi wychwy-
tuję tych, których pragnę zapisać na nowo. Moim celem nie jest identyfikacja konkretnych osób, kreacja portretów, tylko 
skupienie się na danej zbiorowości, przetrawienie jej znaczeń i ich zapis na nowo. Sprowadzenie występujących w tłumie 
form do uproszczonych znaków, ceni, zlewających się w masę jedynie zarysów postaci. 

(…) Badam strukturę tłumu, czyli common people, który traktuje przestrzeń jako miejsce wspólne. W moim projekcie 
skupiam się na zbiorowościach funkcjonujących w czasach ponowoczesnych, pełnych nadwątlenia, chaosu i niepewności. 
Pędzący tłum nie ma punktu startu i nie wyczekuje punktu finiszu.

(…) Cykl Plaża jest rozwinięciem i kontynuacją projektu All-over. Stanowi kolejny krok w myśleniu nad masą i posługiwaniu 
się tytułową malarską zasadą. Jest kolejną próbą ogarnięcia nadmiaru. Diagnozą świata w czasach PO.

Magdalena Pela, Znalezienie miejsca zaczyna być powodem niekończących się kłopotów,  
kat. wystawy indywidualnej, Galeria Miejsca BWA, Bydgoszcz, 2017, s. 3,4 
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Piotr Ambroziak
(ur. 1971)

Shaman, 2017

akryl, spray, płótno, 95 × 115 cm, sygn. na odwrocie: 
'2017 |PIOTR AMROZIAK |SHAMAN'

Doktorant UAP na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w pracowni 
prof. Dominika Lejmana, Studia III stopnia ukończone. Studio-
wał na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W 1996 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka (aneks z fotografii 
u prof. Ireneusza Pierzgalskiego). Jest przede wszystkim autorem 
obrazów ekspresyjnych i obiektów „miejskiego szamanizmu”. 
Jego sztuka nacechowana jest emocjami i gestem, który zacie-
ra różnice kulturowe i duchowe, pomiędzy współczesnością 
a przeszłością. Unikalna forma ekspresji, odwołuję się do znaczeń 
i deformacji, współczesnych czasów. Pomysłodawca „Warsaw by 
art”- prezentacji galerii warszawskich. Twórca i kurator Warsaw 
off ART- otwarte pracownie artystów dla publiczności. Wystawy 
indywidualne: 2018 – „Urban Cave”, Galeria Wejście przez sklep 
z platerami, Warszawa; 2017 – „Plujący Obraz”, Galeria Apteka 
Sztuki, Warszawa; 2017 – „Pressures of Existence”, Galeria Bo-
hema Nowa Sztuka, Warszawa; 2017 – „Presja Istnienia”, Galeria 
Rotunda, UAP, Poznań; 2015 – „Anioły i Kosmici”, Galeria Apteka 
Sztuki, Warszawa; 2015 – „Po ciemnej stronie 2”... – ", BWA, 
Kielce; 2014 – „Full Moon”, Galeria Ptapty, Teatr Polski, Poznań; 
2013 – „Arche”, Galeria Imaginarium, Łódź; 2013 – „Po ciemnej 
stronie”, Galeria BWA Kielce, Busko-Zdrój; 2013 – „Roots of Art”, 
Galeria Klatka, Międzynarodowa Noc Muzeów, Warszawa; 2012 – 
„CUSTOM”, Galeria OPUS, Łódź; 2011 – „Memotion xxx”, Galeria 
Lufcik ZPAP, Warszawa; 2010 – „Piotr Ambroziak – malarstwo, 
rzeźba, instalacja”, Centrum Sztuki IMPART, Wrocław

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 5 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa indywidualna „Urban Cave”, Galeria Wejście przez sklep z platerami, Warszawa

2017 – wystawa indywidualna „Plujący Obraz”, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa

Ambroziak miota się w twórczym transie, znacząc płótno odciskami dłoni. Dukt jego pędzla jest szybki, nerwowy, jakby 
wciąż trwała pogoń za uciekającym czasem. Gęsta siatka linii szatkuje przestrzeń, wywołując emocjonalne napięcie. 
Niekiedy pociągnięcia rwą się gwałtownie, pozostawiając prace nieukończone. Farba gdzieniegdzie wyciskana prosto 
z tuby tworzy migotliwe, jaskrawe akcenty. Artysta podejmuje wysiłek poszukiwania układów odniesienia lub odległych 
punktów zaczepienia. Trudność polega na wyborze właściwej konwencji ikonograficznej. Poza Basquiatem i Nowymi Dzi-
kimi niewielu pokusiło się o malowanie chaosu współczesnego miasta z całym jego napięciem emocjonalnym i formalną 
pustką. Ambroziak odrzuca bohatera i figurację, tak dotąd charakterystyczną dla jego prac. Podąża w zamian szlakiem 
krzykliwych, wyjętych z graffiti haseł i kilku archetypicznych symboli. Stopniowo ogranicza paletę barwną. Uwaga kieruje 
się ku metafizyce. „Jest to młode nic lub, dokładniej mówiąc, nicość zapowiadająca początek, narodzenie” (Kandinsky, 
O duchowości w sztuce, 1912). Dłonie odbite na obrazach nabierają ciężaru znaczeń. W miejskiej jaskini artysta – szaman 
– próbuje odnaleźć rzeczywistość, w której obowiązywałyby odmienne prawa i która narzucałaby inny rytm wewnętrzny. 
To rzeczywistość stanowiąca depozyt ludzkich tęsknot i wysiłków. Tu choćby na chwilę objawia się prawda istnienia i ta-
jemnica bytu. Jak w prehistorycznej jaskini szaman jest twórcą „małych iluminacji”.

Katarzyna Haber 
tekst towarzyszący wystawie indywidualnej „Plujący Obraz”, Galeria Apteka Sztuki, 2017 [fragm.] 
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Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Hypnos II, 2018

ceramika wielokrotnie palona, szkliwo i szkliwo ziemne, 
91 × 43 × 22 cm (78 × 43 × 22 cm bez podstawy), 
sygn. po wewnętrznej stronie szyi monogramem 
autorskim i opisem numerycznym 1/1/2018

W latach 1994- 1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera 
w Tarnowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 
2004 obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pra-
cowni rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997–2003 
uczestniczył w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka 
Kucaby- „Ruchome Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierw-
sze studio rzeźby i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień 
kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów 
I kościołów. Jest autorem wystroju rzeźbiarskiego, designu i wy-
konania 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 por-
celany. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko 
pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasycz-
ną 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 Reaga-
na 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 Międzynarodowym Konkursie Rozdroża Wolności, 
Gdańsk. Ważniejsze wystawy: 2015 – „Pół żartem-Pół serio”, Ma-
riusz Dydo- Emilia Gąsienica Setlak, Galeria sztuki współczesnej 
„Miasto Sztuki”, Kraków; 2013 – „Żubromachia”, Galeria Lipo-
wa 4, Kraków; 2010 – „Chopin, dialog przestrzeni”, Filharmonia 
Krakowska, Kraków; 2008 – „W Ogniu Tworzone… Ceramika 
krakowska po 1945 roku”, Muzeum Narodowe w Krakowie.

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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Monika Marchewka
(ur. 1988)

Nowy dzień, 2018

olej, płótno, 110 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 'Monika 
Marchewka |"Nowy dzień" |2018'

Malarka i animatorka. W 2013 ukończyła wydział malarstwa 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (pra-
cownia prof. Zbigniewa Sprychy). Brała udział przy produkcji 
filmowej „Twój Vincent” jako animatorka oraz supervisor. Ak-
tualnie mieszka i pracuje w Gdańsku. Wystawy indywidualne: 
2018 – „Sposoby zwalczania burz i gradów”, Galeria NAmiejscu, 
Gdańsk; 2017 – „Trochę po staremu, całkiem od nowa”, Galeria 
Sztuka Wyboru, Gdańsk; 2016 – „Spisane na straty”, Galeria Dwie 
Zmiany, Sopot; 2015 – „Na moment przed. Chwilę po”, POPin 
Studio, Sopot; 2015 – „Niepokoje", Galeria Żak, Gdańsk. Wystawy 
zbiorowe: 2017 – „Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch”, 
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – „Im 
dalej w las. Neoromantycy wobec natury.”, Fundacja 2 wymiary, 
BWA Sanok, Stacja Muranów, Warszawa; 2015 – „Targi sztuki, 
Designu i Idei”, Gdańsk Oliwa; 2014 – „Świeża Krew”, Galeria So-
cato, Wrocław; 2014 – „Start”, Galeria Bronowice, Kraków; 2014 
– Dyplom „Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych” za najlepszy 
dyplom, Kraków; 2013 – „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 
2013 – „Young Polish Art”, POSK, Londyn; 2013 „Salon Letni”, 
Galeria Stalowa, Warszawa; 2013 Wystawa najlepszych dyplo-
mów, Pałac Sztuki, Kraków

cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 2 200 – 2 800 zł

(…) Monika Marchewka wykorzystuje świat natury, by mówić o uczuciach i emocjach. Bliska jest jej neoromantyczna 
koncepcja, według której wszechświat, widziany oczami bohatera, staje się odbiciem uczuć, które targają nim wewnątrz. 
Niebo, skały, rośliny – każdy element natury wydaje się wygłaszać komentarz na temat jego stanu emocjonalnego. Bujny 
Las, który wypełnia obrazy Moniki Marchewki, jest nierzeczywisty, senny, a jednocześnie niezwykle osobisty. Podróż pomię-
dzy rosnącymi w nim drzewami to wędrówka przez meandry własnego umysłu. W tej puszczy pogrążamy się w smutku, 
przeżywamy rozstanie, usiłujemy sobie radzić ze stratą. Las Moniki Marchewki to zniewalające i usidlające miejsce, w którym 
natura staje się sceną dla naszych wyczerpujących zmagań z własną psychiką. A przynajmniej tak było do tej pory…. (…)

Marcin Krajewski,  
tekst towarzyszący wystawie indywidualnej artystki  

„Trochę po staremu, całkiem od nowa”, Sztuka Wyboru, Gdańsk, 2017 [fragm.]
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Kinga Nowak
(ur. 1977)

Zanurzenie, 2016

olej, płótno, 120 × 170 cm, opisany na odwrocie: ‘Kinga 
Nowak |„Zanurzenie” |olej/płótno, 120 × 170 cm |2016’

Malarka, autorka obiektów przestrzennych. Urodzona w Krako-
wie, dorastała w Düsseldorfie. Absolwentka Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2001 roku. W latach 
2000–2002 studiowała w École Nationale Supérieure des Beaux-
-Arts w Paryżu. W 2007 pracowała jako gościnna wykładowczy-
ni w University of the Arts, London College of Communication 
w Londynie. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na ma-
cierzystej uczelni. W 2014 roku jej obrazy znalazły się w pu-
blikacji „100 Painters of Tomorrow” autorstwa Kurta Beersa, 
wydawnictwa Thames & Hudson. Album prezentuje przegląd 
najciekawszych malarskich talentów z całego świata wybra-
nych przez międzynarodowe jury złożone z artystów, krytyków 
i kuratorów, m.in. Cecily Brown, Yuko Hasegawa, Gregor Muir, 
Barry Schwabsky. Kinga Nowak jest autorką plakatu do najbliż-
szego, 23. Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który odbędzie 
się w Warszawie w kwietniu 2019 roku (autorami wcześniej-
szych projektów byli m.in. Wilhelm Sasnal, Marcin Maciejowski, 
Jakub Julian Ziółkowski czy Ewa Juszkiewicz). Autorka licznych 
wystaw indywidualnych i uczestniczka szeregu wystaw zbioro-
wych. Ostatnie wystawy: 2018 – „Interakcje”, Zamek Buda Pałac 
Królewski, Budapeszt (Węgry); 2018 – wystawa indywidualna 
„Dramaturgia przestrzeni”, MODEM Centrum Sztuki Nowocze-
snej i Współczesnej, Debreczyn (Węgry); 2017/2018 – „Całkiem 
możliwe”, Galeria lokal_30, Warszawa; 2017/18 – wystawa zbio-
rowa „Artyści z Krakowa: Generacja 1970–79”, MOCAK Muzeum 
Sztuki Współczesnej, Kraków

cena wywoławcza: 9 000 zł •

estymacja: 14 000 – 17 000 zł
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Rafał Borcz
(ur. 1973)

Noc w zatoce, 2019

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. l.d.: 'Borcz' oraz 
opisany na odwrocie: 'Rafał Borcz, Noc w zatoce, 2019' 

Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Obronił dy-
plom w 1999 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Obecnie 
Doktor habilitowany, prowadzący Pracownię Rysunku ma Wy-
dziale Malarstwa swojej macierzystej uczelni. Jest autorem kilku-
nastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu zbio-
rowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. 
Źródłem jego artystycznej inspiracji jest bieszczadzka przyroda. 
Wybrane nagrody, wyróżnienia, stypendia: 2013 – 2 wyróżnienia 
przyznane przez Artinfo.pl oraz „Gazetę Wyborczą – Katowice” 
na 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień – Galeria Bielska BWA, 
Bielsko Biała; 2011 – Nagroda prezesa ZPAP o. Katowice oraz 
wyróżnienie przyznane przez Poland-Art na II Triennale Malarstwa 
„Animalis” – Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów; 2007 – Na-
groda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 21. Fe-
stiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; 2006 – Nagroda 
Publiczności w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” BWA, 
Bielsko Biała; 2005 – Wyróżnienie regulaminowe w 37. Biennale 
Malarstwa „Bielska Jesień”; 2005 – Stypendium Fundacji Grazella.

cena wywoławcza: 3 600 zł        

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Zjawiskowość świata

Rafał Borcz doskonale pamięta datę, która rozpoczęła nowy rozdział w jego twórczości. Kilka dni przed sylwestrem 
roku 2009 udał się w pierwszą samotną, zimową podróż do Zatoki Węża, która zmieniła go na zawsze. Od tamtej pory 
zaczęły powstawać ascetyczne, wyciszone krajobrazy z olchami, które maluje do dziś. Jezioro zasnuwa mgła, powietrze 
jest gęste. Zachodzące lub wschodzące słońce odbija się w wodzie. Piony cienkich, delikatnych drzew spotykają się z po-
ziomami horyzontu i linii brzegowej. Krajobraz tchnie cieszą, spokojem, wymaga skupionego odbioru, wzbudza w widzu 
melancholię i niezrozumiałą tęsknotę za czymś nieokreślonym (…) Precyzyjne linie, którymi malarz kreśli sylwetki drzew 
i gałęzi, rozwidlają się, rozchodzą w różne strony, stają się coraz cieńsze, aż w końcu zaczynają przypominać pajęczynę 
lub siatkę spękań na szkle. Dokładne przyjrzenie się im z bliska może dać widzowi wyobrażenie o sposobie pracy artysty. 
Borcz maluje powoli. Zanim powstanie obraz, tworzy dziesiątki szkiców i rysunkowych kompilacji. Dopiero wtedy, gdy jest 
zadowolony z wyłaniającej się kompozycji, przenosi ją na małe płótno, które nadal traktuje w kategoriach projektu. Dużo 
później rozpoczyna pracę nad właściwym, dużym formatem. Artysta starannie i z dbałością o najdrobniejszy szczegół 
maluje układy linii, bo wierzy, że zwłaszcza w wypadku malarstwa minimalistycznego, malarstwa ciszy, detal musi się 
odznaczać wyjątkową subtelnością i precyzją opracowania, aby przykuć uwagę widza i nie pozwolić mu na nudę (…)

Marcin Krajewski, Wizja świata [fragm.],  
„Arteon”, nr 1 (213), Poznań 2018, s. 35
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Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Pieter Bruegel – Taniec wiejski, 2017

olej, płótno, 150 × 170 cm, sygn. i opisany na odwrocie: 
'B CZARNECKI 2017 |"Pieter Bruegel |– Taniec wiejski" 
|olej płótno |170x150 cm'

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie (dyplom w 2013 roku). Wielokrotny stypendysta, m.in. 
MKiDN (2016, 2012); Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta 
Krakowa (2015); Stypendium Sapere Auso (2012); Stypendium 
Grazella w dziedzinie malarstwa (2011); Stypendium Prof. Janiny 
Kraupe-Świderskiej (2011). W 2015 zdobył Grand Prix w ogól-
nopolskim konkursie malarskim „Nowy obraz/Nowe spojrze-
nie” (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W 2014 otrzymał 
II Nagrodę w ogólnopolskim konkursie malarskim 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-Na-
poca, Rumunia; 2017 – „Trójkąt”, Polski Instytut w Dusseldorfie 
(Niemcy); 2017 – „Reprodukcje”, Galeria Stalowa, Warszawa; 
2016 – „CUBE”, Polish-German Art Biennale, Kraków; 2016 – „Oj-
ciec szklarz, matka szyba”, Galeria Henryk, Kraków, 2016 – „Work 
in progres” Hotel Cracovia, wspólnie z Michałem Sroką, wystawa 
organizowana w ramach Cracow Gallery Weekend |KRAKERS; 
2015 – „Kompas Młodej Sztuki”, Galeria Minus -1 Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, Warszawa, 2015 – „3 x YOUNG POLISH PAIN-
TERS”, Galeria La Xina A.R.T. Barcelona; 2015 – „Fading Memory 
– O zanikaniu wspomnień”, Klosterbrauerei Weissenohe, Niemcy; 
2015 – „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, Galeria Uniwersytetu Ar-
tystycznego, 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: 8 000 zł

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Cykl Reprodukcje

Inspiracją nie były reprodukowane w albumach obrazy starych mistrzów. Są one dla mnie ważne pod względem historii, 
idei, procesu twórczego i warsztatu malarskiego, ale nie były bezpośrednią przyczyną do podjęcia tematu reprodukcji. To 
co mnie szczególnie interesuje to zdjęcia, proces w jakim powstają wraz z błędami jakie podczas tego procesu mogą się 
pojawić. Mam tutaj na myśli fotografie wywoływane, oraz te zapisywane cyfrowo. Wiele czynników ma wpływ na to, jak 
dane zdjęcie będzie wyglądać. Warunki w jakich było robione, jak zostało wywołane, a w przypadku zapisu cyfrowego 
ważny jest sposób wyświetlania i druku. 

Zdjęcie jest nośnikiem informacji i mimo, że przedstawia sfotografowany obiekt, to istnieje samodzielnie jako nowa jakość. 
Ważne dla mnie jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że kiedy patrzę na jakąś fotografię, np. reprodukowany w albumie 
obraz, to nie patrzę na ten obraz. Spoglądam na zupełnie nowy twór, w którym wszystko jest inne od oryginału. Od 
warunków w jakich zdjęcie zostało zrobione, światło z jego temperaturą, parametry aparatu, przez sposób w jaki zostało 
wydrukowane, rodzaj papieru, aż do zmiany skali reprodukowanej pracy. Interesująca dla mnie jest ta przemiana, wraz 
z jej aspektami mechanicznymi, błędami i różnicami. W przypadku reprodukcji jest to szczególnie zauważalne ponieważ 
często, kiedy przeglądam np. Internet w poszukiwaniu konkretnej pracy, zastanawiam się, która z możliwych wersji naj-
wierniej odwzorowuje oryginalne dzieło. Często jest po kilka kopi jednej reprodukcji, cieplejsza, chłodniejsza, o różnym 
kontraście, nasyceniu, ostrości czy kadrowaniu. Jest to dla mnie rodzaj gry obrazkowej, w której ciężko stwierdzić co jest 
bliższe rzeczywistości. 

Wszystkie te wartości stojące pomiędzy rzeczywistym przedmiotem, a zdjęciem tego przedmiotu stanowią problem, który 
mnie interesuje. Granica pomiędzy wyobrażeniem rzeczy, od rzeczy samej w sobie. Zjawisko kultury obrazu, „obrazko-
wości” świata, które nie odsyła nas do żadnego innego bytu poza samym sobą. Przemiany, której często nie jesteśmy 
świadomi i na którą nie zwracamy uwagi.

Bartosz Czarnecki

12

30–31









Izabela Chamczyk
(ur. 1980)

Ikona stylu, 2017

farba alkidowa, inkrustacja na płótnie, 55 × 70 cm, 
opisany na odwrocie: 'IKONA STYLU |2017. |I.Chamczyk'

Ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na Akademii Sztuki Pięk-
nych we Wrocławiu w 2009 w pracowni Pawła Jarodzkiego, 
studiowała również na ASP w Poznaniu w pracowni Dominika 
Lejmana. Malarka/performerka/video artystka. Tworzy sztukę 
procesualną. Pracuje w wielu mediach redefiniując ich granice, 
konfrontuje się i angażuje w żywy kontakt z odbiorcą. Poprzez 
swoją sztukę stara się dotrzeć do sfery świata zewnętrznego, 
poza galeryjnego. Jej działania bywają kontrowersyjne i głośno 
komentowane. Izabela Chamczyk jest dwukrotną stypendystką 
MKiDN, finalistką prestiżowych konkursów takich jak: Biennale 
malarstwa Bielska Jesień, 10 konkurs im. E. Gepperta we Wro-
cławiu, 6 Triennale Młodych w Orońsku czy konkurs Fundacji 
Vordemberge – Gildewart w MOCAKu. Ma za sobą wiele wystaw 
indywidualnych oraz działań zbiorowych min. Instytucie Polskim 
w Düsseldorfie, Galerii SCC w Isfahanie (Iran), Fundacji Gierow-
skiego w Warszawie, Galerii Entropia we Wrocławiu, Galerii Białej 
w Lublinie, Galerii Bardzo Białej i Galerii Propaganda w War-
szawie, GSW w Opolu, BWA w Zielonej Górze, CSW w Toruniu, 
Festiwalu w Sokołowsku, ERARTA w Sankt Petersburgu (Rosja). 
Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą 
m.in. w CSW Toruniu, Dolnośląskiej Zachęty, Andel's hotel czy 
Ergo Hestii.

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Głównym obszarem moich zainteresowań jest proces, wi-
zualność, przemiany i czas. Jestem artystką tworzącą na 
granicy mediów: malarstwo-performance-videoart. Tworzę 
malarstwo performatywne (zmieniające się w czasie) sensu-
alne, haptyczne, procesualne, dotykowe. Bazuję na ludzkich 
emocjach, podświadomości i zmysłach, dzięki którym docie-
ram do głębokich pokładów wrażliwości i interpretacji u od-
biorców, którzy niejednokrotnie angażują się w moje prace. 
Moje działania wychodzą poza obiekt w przestrzeń ciała, 
dotyku, smaku i całego szeregu zmysłów. Moje obrazy są 
sensualne, dotykowe, miękkie, spękane, szorstkie – jak ciało. 
Ważny dla mnie jest również sam akt twórczy, droga a nie 
tylko cel, czas a nie tylko obiekt, odbiór a nie tylko zamysł.

Inspirują mnie obszary niepoznane, przekraczanie granic, 
osiąganie satysfakcji z drobnych doświadczeń, stwarzanie 
sytuacji skrajnych i emocjonalnych na granicy wytrzymałości 
zmysłów, subtelnych i jednocześnie rozbrajających.

Podstawą wszelkich działań jest człowiek i jego czas.

Izabela Chamczyk
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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Frida, 2018

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: 'mkg' oraz opisany 
na odwrocie: "Frida" |figury ikony |2018 100X120 
|mKwapiszGrabowska'

Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską 
Akademię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wy-
różnieniem w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski 
oraz malarstwa prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział 
w wielu wystawach w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują 
się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróż-
nienie w międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine 
Art Competition gdzie w skład jury wchodzili specjaliści z Gog-
genheim Museum, New York. W 2015 ukończyła kurs w zakresie 
teorii malarstwa na Universitat der Kunste w Berlinie.

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można umieścić w grupie realizacji o charakterze neofiguratywnym, 
gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to jednak malarstwo w bezpośredni sposób odnoszące nas do 
rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są 
różnorodnym zabiegom stylistycznym, takim jak deformacja, syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo czę-
sto zbliżona jest tu do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia, 
swoistym znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało artystycznej ingerencji malarki. Sposób 
malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie odnosi nas do twórczości Teresy Pągow-
skiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne są we wcześniejszych obrazach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie artystka 
rozwija już indywidualny, bardziej dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze współistniejące 
ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę. Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane na tle bliżej nieokreślonej 
przestrzeni, niedopowiedzianego kontekstu. Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że 
kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji. 

Kama Wróbel
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Dawid Czycz
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2014

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 'Dawid 
Czycz |Bez tytułu |Olej/płótno |65/50 |2014'

Mieszka i tworzy w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 r. obronił dyplom 
w pracowni prof. Leszka Misiaka. Wystawy indywidualne: 2018 
– „Black Noise”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2016 – „Nie 
do patrzenia”, galeria Arttrakt, Wrocław; 2015 – „Woodland”, 
galeria Zderzak, Kraków; 2011 – „5200 litrów” PSW Fundation 
Warszawa; 2011 – „Ciała stałe”, Galeria Zderzak, Kraków; 2010 
– „O wadach”, Galeria Zderzak, Kraków. Wybrane wystawy zbio-
rowe: 2018 – „Grayscale”, Galeria Biała, Lublin; 2018 – „Animal 
Corpse”, Fundacja Salony Sztuki, Zielona Góra; 2018 – Krakowski 
Salon Sztuki, Pałac Sztuki, Kraków; 2018 – „Chodzi lisek koło 
drogi, nie ma ręki ani nogi” Galeria Fosfor, Kraków; 2018 – „Good 
Luck” Yuki-Sis gallery, Tokyo; 2017 – „JEGO BIAŁE PIÓRA, OŚWIE-
CONE SŁOŃCEM, BŁYSZCZAŁY JAK SAMO SŁOŃCE”, Galeria Hen-
ryk, Kraków; 2017 – „The Fools – Great Artists”, Spiral gallery, 
Tokio; 2017 – „No Problem” galeria POTENCJA, Kraków; 2016 
– Art Capital 2016, „Polish start”, Szentendre; 2016 – Kolekcja 
sztuki galerii Bielskiej BWA, Pokaz 4, Bielsko Biała; 2016 – 7. Trien-
nale Sztuki Sacrum „Wspólnota, współczucie, współczulność”, 
MiejskaGaleria Sztuki w Częstochowie; 2016 – „Grayscale”, Alte 
Geuerwache Loschwitz, Dresden; 2016 – „Hope for peace”, Gal-
lery 3F, Tokyo; 2016 – „Ufo”, Gallery Yuki-Sis, Tokyo; 2015 – 42 
Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko Biała; 2015 – „Tylko 
dla twoich oczu”, galeria Zderzak, Kraków; 2015 – Artyści z Kra-
kowa. Generacja 80/90. MOCAK, Kraków; 2015 – „The day when 
the circus arrive” Gallery Yuki-Sis, Tokyo; 2015 – „(Nie) dotykaj! 
Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku”, CSW Toruń; 
2014 – Przegląd Sztuki „Survival”, Wrocław; 2014 – „Takt” Starak 
Foundation, Warszawa; 2014 – „Lepiej mieć horyzont wąski” 
Galeria Zderzak, Kraków.

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa zbiorowa „Animal Corpse”, Fundacja Salony Sztuki, Zielona Góra

2015 –  wystawa zbiorowa „Artyści z Krakowa. Generacja 80/90.” MOCAK, Kraków (reprodukowany 
w katalogu wystawy)

2015 – wystawa indywidualna „Woodland”, galeria Zderzak, Kraków

Woodland przypomina bardziej zoo lub cyrk, niż naturalne środowisko zwierząt. To scena dla różnych wydarzeń – zwie-
rzęta prezentują się na niej w pełnej okazałości, odgrywają różne role lub oczekują na prezentację. Oglądamy je przez 
lornetkę, dzięki czemu możemy zobaczyć je bardzo dokładnie, mając pewność, że się nie spłoszą.

Woodland to także nazwa materiału maskującego typu moro, co nawiązuje do motywu przykrywania, ukrywania się pod 
tkaniną. Inspiracją do powstania tych obrazów były stare grafiki przedstawiające zwierzęta w typowych dla nich sytuacjach. 
Często wyrwane z szerszego kontekstu, skoncentrowane na przedstawieniu danego motywu. Zainspirował mnie również 
wczesnorenesansowy sposób przedstawiania draperii w niemal abstrakcyjny sposób.

Dawid Czycz 
komentarz autorski do wystawy indywidualnej „Woodland”, galeria Zderzak, Kraków, 2015
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Marcin Chomicki
(ur. 1976)

Gwiazda, 2015

akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 'MARCIN 
CHOMICKI 2015'

Artysta wizualny. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Warszawie 
oraz asyriologię w Instytucie Orientalistycznym na UW. Od 2004 
pracuje jako adiunkt na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, 
w 2011 uzyskał stopień doktora sztuk pięknych na Uniwersyte-
cie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, sztuką 
w przestrzeni publicznej, fotografią, animacją 3D. Udział w wielu 
wystawach w kraju i za granicą m.in: Galeria Biała, Lublin; Galeria 
Arsenał, Białystok; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warsza-
wa; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; 
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk; Instytut Polski 
w Rzymie; Instytut Polski w Budapeszcie. Czterokrotny stypendy-
sta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendy-
sta programu Młoda Polska, w 2018 roku otrzymał Stypendium 
Artystyczne miasta stołecznego Warszawy. Autor projektów dla 
przestrzeni publicznej. Mieszka i pracuje w Warszawie.

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Powidoki”, Galeria Wystawa, Warszawa

(…) Poszukując własnych rozwiązań formalnych, chcę odnieść się do obecnej w latach 60-tych idei łączenia sztuk: ma-
larstwa, architektury, rzeźby i aranżacji przestrzennych. Tworzę osobistą wersję op-artu w oparciu o moje doświadczenia, 
jak i nowe technologie: fotografię cyfrową, programy do grafiki wektorowej oraz programy 3D. Osobistym przeżyciom 
towarzyszą odniesienia do klasyków polskiej awangardy m.in. Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego i Woj-
ciecha Fangora.

Stosowana przeze mnie technika ręcznie malowanego gradientu umożliwia uzyskanie płynnego przejścia tonalnego po-
między dwoma kolorami. Gradient jest wytworzony ręcznie, więc nigdy nie jest idealny tak jak obraz generowany cyfrowo, 
zawsze zawiera w sobie element „ludzki”. Zbliża się do idealnej formy, jednak nigdy jej nie osiąga. W procesie tworzenia 
obrazu i dążenia do formy idealnej, łączę niemalże mechaniczną czynność z elementem medytacji.

Marcin Chomicki, komentarz odautorski do wystawy indywidualnej „Powidoki”  
w Galerii Wystawa w Warszawie, 2016 [fragm.]

Widok wystawy „Powidoki”, Galeria Wystawa, Warszawa 2016
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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Tsuru, 2019

olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: 'Urszula |Tekieli 
|2019 r' oraz opisany na odwrocie

W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztu-
ki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
w zakresie projektowania graficznego. Wcześniej uczęszczała do 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Obecnie 
zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Za-
interesowania artystki oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat 
międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka i tworzy 
w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolek-
cjach polskich i zagranicznych. 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 – „Impresja”, Ga-
leria Pod Śrubką, Żywiec.

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 6 000 – 9 000 zł

To, co w postmodernistycznej epoce jest cechą charakterystyczną w kreacji hybrydycznych dzieł zespalających harmonijnie 
elementy formalne i tematyczne w jednorodną całość, możecie Państwo zaobserwować w prezentowanych pracach (...) 
polskiej malarki zafascynowanej kubizującą formą Tamary Łempickiej, której idealizujące, bezosobowe portrety pięknych 
kobiet, jak japońskie BIJINGA, zawieszone są w umownej przestrzeni (...). Ich cechą wspólną jest dekoracyjność, estetyzm 
oraz nawiązanie do japońskich kryteriów piękna z epoki Ogaty Korina oraz szkoły RINPA.

U. Imamura 
kurator wystawy „Styl japoński - styl piękny. Ula i Kazu”, Muzeum Historii Katowic, 2015r.
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Adam Wątor
(ur. 1970)

Jak Narcyz, 2018

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. l.d.: 'Adam |Wątor 
|2018' oraz opisany na odwrocie: '"JAK NARCYZ" |ADAM 
WĄTOR 2018'

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–
1997 w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach 
prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wy-
brane wystawy: 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 Krakowa", 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: 2 400 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 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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Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum CXLI (Luwr), 2018/2019

olej, płótno, 150 × 110 cm, sygn. i opisany na odwrocie: 
'MATEUSZ |MALIBORSKI |"Muzeum CXLI (Luwr) " 
|2018/2019 |[sygnatura] '

Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił 
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowane-
go im. Sayeda (2012). Wystawy indywidualne: 2018 – „MUZEUM 
#”, Galeria DYSTANS, Kraków; 2015 – „Cykl MUZEUM”, Galeria 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa. Wystawy zbioro-
we: 2018 – Udział w 16. Warszawskich Targach Sztuki, stoisko 
Galerii DYSTANS, Arkady Kubickiego, Warszawa; 2018 – „Paulina 
Preneta: GRAFIKA/Mateusz Maliborski: MALARSTWO”, Galeria 
Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów; 2017 – „SALON 
ZIMOWY”, Fundacja 4 Style, Kraków; 2017 – Wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria 
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – Udział w 15. 
Warszawskich Targach Sztuki, stoisko Galerii Dystans, Arkady Ku-
bickiego, Warszawa; 2017 – „VARIETY”, Galeria Gruning, Kraków; 
2017 – „TRANSPOZYCJE – z pracowni prof. A. Wsiołkowskiego”, 
Zofia Weiss Gallery, Kraków; 2017 – „LICHTPLUS, Mateusz Mali-
borski/Piotr Pasiewicz”, Galerie Nielaba, Berno; 2016 – „7 YOUNG 
PAINTERS”, Gallery Katarzyna Napiórkowska, Bruksela; 2016 – 
wystawa finalistów konkursu malarskiego „Nowy Obraz/Nowe 
Spojrzenie”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2016 – wystawa 
finalistów konkursu malarskiego „Nowy Obraz/Nowe Spojrze-
nie”, Galeria BWA, Gorzów Wlkp.; 2015 – wystawa finalistów 
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria 
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.”, Gale-
ria STALOWA, Zamość; 2015 – wystawa finalistów Konkursu na 
DZIEŁO 2015, Galeria Promocyjna ASP, Kraków (WYRÓŻNIENIE); 
2015 – „Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W.”, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014 – wystawa 
finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, 
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 – 
„WYRÓŻNIENI”, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Kraków.

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 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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Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance V, 2018

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2010 roku 
obroniła dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru (aneks z malarstwa 
w pracowni prof. Wojciecha Ledera). W 2018 roku uzyskała tytuł 
doktora sztuki na macierzystej uczelni. Brała udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Malarstwo, Muzeum Re-
gionalne, Głowno; Malarstwo a2, Galeria OdNowa, ASP Łódź; 
Wystawa 24 i 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; „Made in Głowno”, Galeria 
Stara, Łódzki Dom Kultury, Łódź; Malarstwo, Galeria Bank & DM, 
Głowno; „Meeting Point”, Galeria ASP, Łódź; Malarstwo, Galeria 
To Tu, Rzeszów; „Zoom na Szczecin – punkty widzenia”, Galeria 4. 
Poziom, Filharmonia, Szczecin; „All the Worls’d Futures”, galeria 
Kobro, ASP Łódź; „Synergia 40”, Galeria Willa, Łódź; „Geometria 
w dyskursie – dyskurs w geometrii – Grid”, UJK Kielce.

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa doktorska „Luminance. Światło i cień jako ekwiwalent obecności”, Galeria OdNowa, ASP Łódź

Praca pochodzi z cyklu doktorskiego zatytułowanego „Światło i cień jako ekwiwalent obecności”, którego poszczególne 
prace noszą tytuły „Luminance”. Po wieloletnich doświadczeniach z formami abstrakcyjnymi zatęskniłam za mimesis 
i malarską iluzją, w której dostrzegam dużą siłę oddziaływania. Ostatnie moje działania odnosiły się do zaobserwowanych 
w rzeczywistości przestrzennych brył geometrycznych. Pojawiło się tam zagadnienie światła i cienia. Zafascynowała mnie 
wówczas struktura cienia rzuconego, jego niematerialność. Obserwowałam i próbowałam zwizualizować te zjawiska 
optyczne. W malarstwie światło i cień podkreślają przestrzenność form, wpływają na nastój obrazu, tworzą napięcia, 
budują kompozycję, ale mogą również mówić o właściwościach fizycznych i dotykowych danej materii takich jak miękkość 
lub sztywność, o rodzaju powierzchni, stopniu jej matowości lub błyszczenia. I właśnie ta zdolność światła i cienia, czyli 
optyczne definiowanie rodzaju materii, zainteresowała mnie szczególnie. Luminance (ang.) jest terminem zaczerpnię-
tym z fizyki i jest to jednostka oznaczająca ilość światła emitowanego przez daną powierzchnię.  Termin ten wydał się 
adekwatny do moich poszukiwań. Bohaterami cyklu prac są materiały współczesne, popularne, nie posiadające większej 
wartości - zgniecione papiery oraz folie. W rzeczywistości są to banalne, przestrzenne formy, kojarzące się z destrukcją, 
z niepotrzebnymi odpadami. Postanowiłam je przeskalować i uczynić monumentalnymi w obrazach. Uzyskane formy 
oświetlałam światłem o różnym kącie padania, natężeniu, różnej odległości źródła światła, poszukując zjawisk, które do 
mnie wizualnie przemówią i będą domagać się realizacji.

Marlena Lenart
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Katarzyna Dyjewska
(ur. 1987)

Studnia, 2014

olej, płótno, 130 × 130 cm, sygn. na odwrocie: 
'KATARZYNA DYJEWSKA |"STUDNIA" |2014 |OLEJ NA 
PŁÓTNIE |130X130 CM'

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2015) oraz 
Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej (2014). Od 
2016 roku studentka Międzywydziałowych Środowiskowych 
Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku. Najważniejsze nagrody 
i wyróżnienia: 2018 – III Nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie 
im. Leona Wyczółkowskiego; 2018 – I miejsce w Konkursie na 
„Najładniejszą Elewację 2017” w Gdańsku (w zespole: M. Czy-
żewski, K. Dyjewska, M. Pela, M. Wirtel); 2016 – I Nagroda II 
Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty; 
2016 – Nagroda Miejskiego Ośrodka Kultury w Gorzowie Wielko-
polskim w ogólnopolskim konkursie Nowy Obraz/Nowe Spojrze-
nie; 2015 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za pracę dyplomową „Puste Miasto”. Wystawy indywidualne: 
2017 – „bez/miejsca” – Pracownia Duży Pokój, Warszawa; 2016 
– „Katarzyna Dyjewska – malarstwo” – Galeria Promocyjna, War-
szawa; 2015 – „Katarzyna Dyjewska – malarstwo” – Galeria Wiele 
Sztuki, Gmach TVP, Warszawa; 2015 – „Katarzyna Dyjewska”, EY 
Art Club, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018/2019 – 
„5 Gdańskie Biennale Sztuki”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 
2018 – „Szara Strefa”, Instytut Cybernetyki Sztuki, Gdańsk; 2018 

– „W uśpieniu”, Galeria S8, Warszawa; 2018 – wystawa finali-
stów ogólnopolskiego konkursu im. L. Wyczółkowskiego, BWA 
Bydgoszcz; 2018 – wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu 
UMWELT Zakłócenia, Solvay, Kraków; 2017 – wystawa finalistów 
konkursu im. Franciszki Eibish, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa; 2017 – wystawa finalistów międzynarodowego kon-
kursu malarskiego Fundacji III Mosty, Służewski Dom Kultury, 
Warszawa; 2017 – „Samotność jest złudzeniem”, Galeria Latarka, 
Budapeszt; 2016 – „PUSTO/PEŁNO//PELA/DYJEWSKA”, Kolonia Ar-
tystów Dolne Miasto, Gdańsk; 2015 – „Debiut w Studio”, Galeria 
Studio, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa; 2013 – „Malarstwo do 
potęgi trzeciej”, Pracownia Duży Pokój, Warszawa.

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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WYSTAWIANY:

2016 –  wystawa indywidualna „Katarzyna Dyjewska – malarstwo”, Galeria Promocyjna, Warszawa

2016 –  wystawa zbiorowa finalistów ogólnopolskiego Konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, Galeria 
BWA, Gorzów Wielkopolski

2016 –  wystawa zbiorowa finalistów ogólnopolskiego Konkursu „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”, Galeria 
Arsenał, Poznań

2015 –  wystawa indywidualna „Katarzyna Dyjewska – malarstwo”, Galeria Wiele Sztuki, Gmach TVP, Warszawa

2015 –  wystawa indywidualna „Katarzyna Dyjewska”, EY Art Club, Warszawa

2015 –  wystawa zbiorowa finalistów „Nagrody Artystycznej SIEMENSA”, Salon Akademii, Warszawa

2015 –  wystawa zbiorowa „Debiut w Studio”, Galeria Studio, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa  

Obraz „Studnia” jest częścią cyklu, który otrzymał nagrody/wyróżnienia:

2016 –  Nagroda Miejskiego Ośrodka Kultury w Gorzowie Wielkopolskim w ogólnopolskim konkursie „Nowy 
Obraz / Nowe Spojrzenie”

2015 –  Finał konkursu o Nagrodę Artystyczną SIEMENSA

2015 –  Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę dyplomową „Puste Miasto”, Zbrojownia 
Sztuki, ASP Gdańsk

Uprawiam klasyczne malarstwo sztalugowe, poszukując równowagi pomiędzy treścią a formą. Syntetyczne kompozycje 
zderzające płaszczyznę koloru ze strukturą drobnych równoległych linii to wyraz fascynacji zjawiskami występującymi 
we współczesnym społeczeństwie. Główny przedmiot moich poszukiwań artystycznych – poczucie pustki i samotności 
jednostki, odnaleziony został w sposób metaforyczny w wyludnionych przestrzeniach pomiędzy budynkami.

Katarzyna Dyjewska
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Berenika Kowalska
(ur. 1989)

Bez tytułu, 2017

olej, płótno, 150 × 160 cm, sygn. na odwrocie: 'Berenika 
|Kowalska |lipiec 2017 |WAW |untitled |bez tytułu'

Absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Dyplom 2014 w pracowni interdyscyplinarnej 
prof. Zbigniewa Bajka. W 2010 studiowała na wydziale malar-
stwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Leona 
Tarasewicza, w ramach wymiany międzyuczelnianej „MOST” dla 
najlepszych studentów. Uczestniczyła w wielu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w Polsce i za granicą. w 2014 otrzymała 
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 
2015–2017 reprezentowała Polskę na Europejskim Biennale Mło-
dych (JCE/JEUNE CREATION EUROPEENNE). W 2017 otrzymała 
stypendium artystyczne MKiDN. Mieszka i pracuje w Warszawie. 
Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „How many colours 
make up your abstract painting”, prywatna przestrzeń Polish 
Art Foundation – Krzymowski Art, Warszawa; 2017 – „Światło 
wód”, BWA Zamość; 2015 – „Self”, Galeria ARTRAKT, Wrocław; 
2014 – wystawa malarstwa, Galeria Stalowa, Warszawa. Wybra-
ne wystawy zbiorowe: 2017 – „24h BRL/WAW”, przestrzeń pry-
watna, Warszawa; 2017 – „Warschau ist feminine”, Neukollner 
Leuchtturm Gallerie, Berlin; 2016 – JCE EUROPEAN BIENNALE OF 
YOUNG MODERN ART- Vra, Wrocła, Cesis, Como, Figures; 2015 
– JCE EUROPEAN BIENNALE OF YOUNG MODERN ART – Ville de 
Montrouge, Paris, France; 2015 – „3 x young polish painters”, 
La Xina A.R.T Gallery, Barcelona

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 –  wystawa indywidualna „How many colours make up your abstract painting”, prywatna przestrzeń 
Polish Art Foundation – Krzymowski Art, Warszawa (reprodukowany w katalogu wystawy)

2017 –  wystawa indywidualna „Światło wód”, BWA Zamość

M.B.: Zmiana.

B.K.: Głęboka zmiana, która dotyczyła sedna. Malarstwo figuratywne, jakie uprawiałam wcześniej, było jakoś tam nar-
racyjne. Stała za nim historia, którą odbiorca poniekąd musiał zrozumieć. Ukryte symbole, opowieść – dlaczego akurat 
to zostało namalowane i co się za tym kryje. Przejście do abstrakcji pozbawiło mnie tej narracji, ale i mnie od niej 
uwolniło! To było przejście ze świata zewnętrznego w wewnętrzny, ze świata rozumienia sztuki do świata odczuwania 
jej. Dziś stoję w kontrze do odbierania malarstwa poprzez rozum. Zrozumiałam to przed obrazami Vermeera – mimo 
że to malarz realistyczny, to w ogóle nie obchodziła mnie ta historia, która się dzieje na obrazie, ale poczucie spokoju, 
melancholii i wielkiej ciszy. To we mnie drgało, gdy patrzyłam na jego płótna. Dla takiego sposobu odczuwania sztuki 
chcę malować. I z takiego powodu. Teraz do malowania popycha mnie wewnętrzny impuls, który każe mi tworzyć i ten 
impuls, jakąś emocję chce odbiorcy przekazać, chociaż on może poczuć w tym obrazie coś innego niż ja. I dobrze, bo 
wtedy już obraz żyje swoim życiem, idzie dalej, organicznie się rozrasta. Ważne żeby jakaś struna zadrgała. Nie ważne, 
która i czy spójna z moją. 

Fragment rozmowy z artystką przeprowadzonej przez Martynę Bundę, która ukazała się w katalogu  
wystawy indywidualnej „how many colours make up your abstract painting”, wyd. Polish Art Foundation 2018.
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Krzysztof Rapsa
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2018

technika mieszana, płótno, 40 × 30 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 recen-
zje zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa 
Rapsy w Galerii Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu 
spowodowały, że stał się on najbardziej znanym współcześnie 
tworzącym polskim malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg na-
gród i wyróżnień m.in. nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku w Europejskim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; 
nagrodę Era -Art na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa 
i Tkaniny Unikatowej w Gdyni; nagrodę Prezydenta Miasta Ko-
szalina „Artysta Roku”; Gran Prix Publiczności, EXPO MILANO 
2015 Galeria Hernandez, Mediolan. Twórczość Krzysztofa Rapsy 
została zaprezentowana w Teatrze Narodowym w Restauracji 
Sun & Moon podczas Global Cross Culture Exchange 2015 Po-
land – Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego artystyczna 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 (Katar). 
Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery 
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania 
wierszy i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rap-
sodia”. To projekt łączący malarstwo, poezję i muzykę, gdzie 
poeci z rożnych krajów świata inspirowani obrazami polskiego 
abstrakcjonisty napisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Pol-
ski muzykę do poezji inspirowanej obrazami polskiego mala-
rza. Zagraniczna premiera albumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 
30 kwietnia 2015 r. w Mediolanie podczas indywidualnej wysta-
wy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO MILANO 2015 w Galerii 
Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana została w filmie „Na 
szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patronatem 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: 800 zł

estymacja: 1 200 – 1 900 zł

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 odzwierciedlanie 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 
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Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Digital Witness, 2018

technika mieszana, płótno, 140 × 140 cm, sygn. na 
odwrocie: 'Bartosz Świątecki |2018 |"Digital Witness"'

W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni 
prof. Lecha Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel 
mianowany i prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Pań-
stwowym Liceum Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsz-
tynie. Od 1996 roku współtworzył polską scenę Graffiti, a od 
2000 roku współuczestniczył w działaniach polskiej sceny stre-
et-artowej. W 2015 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. 
W 2014 r. był nominowany do olsztyńskiej nagrody artystycz-
nej im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzymał stypendium 
artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego. 
Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – wystawa indywidual-
na, 886Geary Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „G40 Art Sum-
mit” – wystawa zbiorowa, Artwhino Gallery, Washington, USA; 
2015 – „Cosmogramma” – wystawa indywidualna, Inoperable 
Gallery, Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa, 
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 5 Year 
Anniversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gallery, San Fran-
cisco, USA; 2015 – „1AM Revolution” – wystawa zbiorowa, 1AM 
Gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Polish Urban Art” – wystawa 
zbiorowa, Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin 
– Batumi – Lwów – Kijów – Mińsk – Lublin – Sztockholm; 2014 – 
„Jednakowo/Różni” – wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, 
Newcastle, UK; 2014 – „Arturbain” – wystawa zbiorowa, dom 
aukcyjny Tajan, Paryż; 2014 – „Cieślak/Syruć/Świątecki” – wystawa 
zbiorowa, galeria Kuratorium, Warszawa; 2014 – „Urbstractions” 
– wystawa zbiorowa, PrettyPortal Gallery, Duseldorf; 2014 – „Pro-
paStuff” – wystawa zbiorowa, Downstairs at Mother Gallery, 
Londyn; 2014 – „Spring art collection” wystawa zbiorowa, 1AM 
gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Major Minority” – wystawa 
zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „PL group 
show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Dortmund; 2013 – 
„Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace Galery, Paryż; 
2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom aukcyjny 
Rempex, Warszawa.

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa zbiorowa „Nowy Porządek”, Street Art Doping/Centrum Praskie Koneser, Warszawa

(…) Pewnego dnia przestałem malować figuratywnie i zacząłem rysować linie i trójkąty. To jest pewien proces, konse-
kwentne rozwijanie jakiejś myśli. Pamiętam wiele rozmów z moim przyjacielem Krzyśkiem Syruciem o tym, że fajnie by 
było stworzyć graffiti bez graffiti. Namalować sam styl, wyciągnąć całą energię, esencję. Pozbyć się balastu liternictwa 
czy figuracji, bo zaczyna to być nudne i oczywiste. Rozwinąć to bardzo intymnie, emocjonalnie, zmieszać z całym swoim 
doświadczeniem malowania sztalugowego, by stało się to szerszym wyrazem (…)

(…) Maluję kilka obraz na raz, moja pracowania jest jak fabryka. Z reguły rozwijam jeden pomysł w kilku wariantach 
i kombinacjach. Praca zawsze ma kilka etapów. Pierwszy jest bardzo emocjonalny. Buduję plamy szerokimi pędzlami, 
szukam napięć w kolorach. Dużo szkicuję, ale obrazu raczej szukam intuicyjnie, daję się prowadzić. Kolejnym etapem jest 
odstawienie pracy na jakiś czas, by się to poukładało – we mnie i w obrazie. Następnie wielomiesięczny proces szukania 
kompozycji, budowania głębi, cały ten geometryczny detal. Czasami mam pomysł od początku i udaje mi się go zreali-
zować niemal w stu procentach. Czasami mam mglisty pomysł na to, jak będzie wyglądała cała seria obrazów. Czasami 
wszystko się zmienia, nawet nie wiem kiedy. Nie mam na to jakiejś spójnej strategii, ale ciągle nad tym pracuję (…)

Pomiędzy ścianą a pracownią, fragmenty rozmowy z artystą 
 przeprowadzonej przez Michalinę Domoń, „Artysta i sztuka”, nr 24, 2017/2018, s. 43–44
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Michał Gątarek
(ur. 1985)

Pogrzeb na księżycu II, 2012

olej, płótno, 140 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'MICHAŁ 
GĄTAREK |POGRZEB NA KSIĘŻYCU II |2012'

W 2010 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych 
w Wrocławiu na wydz. Malarstwa (promotor pracy dyplomo-
wej prof. Aleksander Dymitrowicz). W trakcie studiów, w latach 
2008/2009, odbył stypendium, w ramach programu Erasmus, 
w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Bourges we 
Francji. Laureat II Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego 
w 42. Biennale „Bielska Jesień 2015”. Wybrane wystawy i osią-
gnięcia: 2017 – wystawa pokonkursowa 43. Biennale Bielska 
Jesień 2017, BWA Bielsko-Biała; 2016 – wystawa indywidualna 
„Nowa Atlantyda”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2016 – wystawa 
zbiorowa „Błaźni i kapłani”, Urania, Berlin; 2014 – wystawa 
indywidualna „Młodzież z dobrych domów”, galeria MMXIII, 
Wrocław; 2013 – wystawa zbiorowa "Międzyplanetarnie", Gale-
ria U, Wrocław; 2011 – udział w trzeciej edycji projektu „Wolie-
ry”, Muzeum Współczesne (MWW), Wrocław; 2011 – wystawa 
zbiorowa „Ekspresja XXI”, CS Impart, Wrocław; 2011 – wystawa 
indywidualna „Mundofobia”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2011 – 
wyróżnienie honorowe w I Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, 
Galeria Impart, Wrocław; 2011 – wystawa zbiorowa malarstwa 
w ramach festiwalu „Podwodny Wrocław”, Browar Mieszczań-
ski, Wrocław; 2011 – wystawa poplenerowa Międzynarodowych 
Warsztatów Artystycznych Pieńków 2010, Pałac Sztuki Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków; 2010 – wystawa wspólna 
z prof. Zdzisławem Nitką w galerii POKUSA, Wiesbaden (Niemcy); 
2009 – 2010 – udział w objazdowej wystawie „Młode Malarstwo 
Polskie – Sztuka z Dolnego Śląska”, Drezno, Norymberga, Bad 
Reichenhall, Wiesbaden, Akwizgran (Niemcy).

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:

2017 –  wystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Museum 
Schwarzes Ross, Hilpoltstein (Niemcy) 

2016 –  wystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Galerie 
Altes Pfandhaus, Kolonia (Niemcy)

2016 –  wystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Urania, 
Berlin (Niemcy) 

2016 –  wystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Centrum 
Wystawowe Konsulatu Generalnego R.P., Monachium (Niemcy)

Podbój kosmosu od dawna fascynował ludzi. Współcześnie przestał być mrzonką, a staje się coraz bardziej realny. Po po-
stawieniu pierwszej ludzkiej stopy na księżycu minęło ponad 40 lat. Z kolei temat kolonizacji Marsa jest ostatnio poważnie 
poruszany przez media. Ekspansja ludzkości wydaje się pokonywać coraz większe przeszkody. Jest w tym coś niezwykle 
inspirującego, budzącego podziw, jak i nasuwającego wiele nowych pytań, niepewności oraz niepokojów, szczególnie 
w kontekście ogromu problemów na Ziemi.

Michał Gątarek
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Joanna Mlącka
(ur. 1981)

Pod ochroną, 2017

olej, płótno, 60 × 70 cm, sygn. na odwrocie: '2017 |"POD 
OCHRONĄ" |olej, 60 × 70 cm |Joanna Mlącka'

W 2017 roku obroniła pracę doktorską pt. "Obiekty Intencjonal-
ne" w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. W latach 2005 
– 2010 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Obroniła dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni ma-
larstwa prof. Jarosława Modzelewskiego oraz aneks z fotografii 
w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. W roku 2009 w ramach 
programu Erasmus studiowała na Vysokiej Škole Výtvarných 
Umení w Bratysławie. Otrzymała nagrodę imienia Prof. Józefa 
Szajny oraz wyróżnienie Ewy Tomaszewskiej za pracę dyplo-
mową w 2010 roku. Jest laureatką nagrody Inicjatywy ENTRY 
w 2011 roku, finalistką 11 edycji ogólnopolskiego malarskiego 
konkursu im. GEPPERTA oraz stypendystką miasta stołecznego 
Warszawa w 2013 roku. Regularnie prezentuje swoje prace na 
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorką kilku 
indywidualnych wystaw min. w Galerii Arttrakt, Galerii XX1, Gale-
rii Promocyjnej, Galerii Klimy Bocheńskiej, Galerii Korekta, Galerii 
(-1) Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Na temat jej twórczo-
ści pisano m.in. w kwartalniku „EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, 
miesięczniku "Businessman" a także w książce „Przewodnik po 
galeriach. Sztuka inwestowania w sztukę. tom 3”.

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

WYSTAWIANY:

2017 –  wystawa poplenerowa XIV. Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Pstrągowa, Galeria BrowArt, 
Wrocław

Joanna od łączenia światów

Zobaczyć to, co niedostrzegalne. Poczuć to, co nieodczuwalne. Rzecz nie do wykonania?

Wydaje się, że Joanna Mlącka na przekór pozorom, które stwarza rzeczywistość, poprzez swoją sztukę jest łącznikiem 
między sferą ducha, a światem przedmiotów. A dzięki tej umiejętności dzieli się z nami historiami ze świata, którego 
w innym razie moglibyśmy nigdy nie poznać.

Autorka jest przenikliwym obserwatorem tego, co nas otacza. Nawet z pozoru nic nieznaczące przedmioty potrafi wy-
nieść do poziomu uniwersum. Mówi do nas symbolami i metaforami, ale nie w sposób banalny i oczywisty. Starając się 
interpretować rzeczywistość określa ją poprzez umiejętne zestawienia barw, różnorodne wielkości płótna czy paradoksy, 
które stanowią o jej opowieściach, ograniczonych w czterech ramach. Niejednokrotnie można także odnieść wrażenie, 
że jej obrazy są niekompletne. W ten sposób zaprasza nas do tego, żebyśmy zaangażowali się w dialog i dopowiedzieli 
swoją historię. Nie zawsze prostą. Podobnie jak obrazy, które potrafią drażnić i pobudzać. Czasem przywołują na myśl 
oczywistości, które dotychczas skrywaliśmy w podświadomości. Innym razem jawią się nam jak olśnienia. Przeniknięci 
współczesną kulturą możemy nawet nie zauważyć, że Joanna Mlącka w ponowoczesnej formie próbuje uprawiać stary 
rodzaj sztuki. W jej obrazach mieszają się zatem dwa światy. Pierwszy to rzeczywistość artysty niepewnego, zawieszonego 
i ostrożnego. Natomiast drugi to sfera zawładnięta przez tego, który śmiało patrzy w przyszłość, próbując podać prawdę 
absolutną. Te dwa porządki stanowią formę, która wciąż jeszcze jest otwarta, jakby nieukształtowana. Artystka zaprasza 
w podróż, która dla każdego może skończyć się w zupełnie inny sposób.

Obrazy Joanny Mląckiej szczególnego znaczenia nabierają teraz, w płynnych czasach. W swojej formie nie tylko się w nie 
wpisują, ale też umożliwiają przyjrzenie się temu, co przemija równie szybko, jak my sami.

Rafał Skwiot, Joanna od Łączenia Światów, „EXIT Nowa Sztuka”, Nr 2 (90), kwiecień – czerwiec 2012
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Dominik Wdowski
(ur. 1979)

Siłacz, 2003

brąz patynowany, 57 × 37 × 22 cm, ed. 1/7, sygn. na 
spodzie: 'Dominik |Wdowski |2003 |1/7'

W latach 1994 – 1999 edukacja w Liceach Plastycznych w Kielcach 
i w Radomiu. Od 1999 studia na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie na wydziale rzeźby. Dyplom w 2004 roku. Udział w kilku 
wystawach, m.in: 2017 – wystawa indywidualna „Pracownie – 
Konfrontacje – Dominik Wdowski”, Galeria Łaźnia, Radom; 2004 
– wystawa zbiorowa „Powinność i bunt. 100lecie ASP w Warsza-
wie”, Zachęta, Warszawa; 2003 – wystawa zbiorowa „Rzeźbiarze 
fotografują”, Królikarnia, Warszawa. Poza twórczością autorską 
od 2000 roku otrzymuje zlecenia na realizacje monumentalne, 
z których ważniejsze to: dekoracja rzeźbiarska fasady radomskiej 
Katedry: pomniki Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
rzeźba Madonny w głównym tympanonie oraz reliefy w tympa-
nonach bocznych (2002 – 2015); rzeźby w Sali koncertowej Fil-
harmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku (2009 – 2011); Pomnik 
Jana Pawła II w Rzymie przy Prima Porta (2011)

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Jestem rzeźbiarzem. Zajmuję się rzeźbą figuratywną – we-
dług mnie to temat wciąż niewyczerpany, pełen inspiracji. 
Chciałbym by moje rzeźby budziły emocje i refleksje, by 
zachwycały kompozycją, ruchem, szczegółem, a także by 
docierały do głębi serc odbiorców. Bardzo się staram, by 
tak było... A czym są dla mnie? Wiem o nich na pewno to, 
że są prawdziwe, bo nie potrafiłbym okłamywać samego 
siebie. Jestem rzeźbiarzem. Lubię tak o sobie myśleć. To 
mój zawód i powołanie i mam nadzieję, że będę je mógł 
realizować do końca życia.

Dominik Wdowski
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Katarzyna Makieła-Organisty
(ur. 1984)

Martwa natura na czerwonym, 2011

olej, płótno, 100 × 115 cm, sygn. na odwrocie: 
'KATARZYNA MAKIEŁA, |MARTWA NATURA NA 
CZERWONYM, |2011, OL. PŁ., 100 × 115'

W latach 1999 – 2004 uczęszczała do PLSP w Zamościu. Stu-
dia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach 
prof. Janusza Matuszewskiego i prof. Stanisława Rodzińskiego 
(dyplom w 2009). W 2009 ukończyła Studium Pedagogiczne. 
W 2012 roku, kończąc Środowiskowe Studia Doktoranckie 
w dziedzinie Malarstwa, uzyskała stopień doktora. Od roku 
2009 pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku 
adiunkta w pracowni malarstwa dr. hab. Janusza Matuszew-
skiego, prof. ASP. Stypendia: stypendium Prof. Janiny Kraupe 
– Świderskiej (2006/07); Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 
(2010); stypendium Fundacji Grazella im. Marii Anny Siemieńskiej 
(2016). W 2009 zajęła II miejsce w konkursie „Artystyczna Podróż 
Hestii” w Sopocie. W 2014 otrzymała I nagroda ex aequo na 8. 
Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie oraz wy-
różnienie honorowe w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch 
w Warszawie. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2017 
– „Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 – Konfiguracje. Ma-
larstwo, rzeźba, rysunek”, Bunkier Sztuki, Kraków; 2017 – „Vani-
tas”, Galeria Pryzmat ZPAP w Krakowie; 2017 – „Martwa natura”, 
Galeria Stalowa w Warszawie; 2017 – „Vanitas”, Galeria Miejska 
BWA w Bydgoszczy; 2016 – „Hommage à Still Life”, Galeria Pry-
zmat ZPAP w Krakowie; 2016 – „Szerokość, długość, wysokość 
i głębokość (Ef 3,18). Motywy pasyjne w opactwie tynieckim”, 
klasztor benedyktynów w Tyńcu; 2016 – „Kacho--ga. Obrazy 
kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu”, Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie; 2016 – „25. Festiwal 
Współczesnego Malarstwa Polskiego”, Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie; 2015 – „Otwarte. Szkice artystów z kręgu Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie”, Galeria Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie; 2015 – „VII Ogólnopolski Konkurs Malarski Triennale 
z Martwą Naturą”, BWA w Sieradzu

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:

2013/14 –  wystawa indywidualna „Refugium. Miejsce osobne”, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom 
Praczki”, Kielce

2012 – wystawa indywidualna „Moje ołtarze”, Artemis, Kraków (reprodukowany w katalogu wystawy)

(…) W największym stopniu o sile sztuki Katarzyny Makieły stanowią drobne niuanse – wszystko to, co mieści się między 
formami, co niedopowiedziane, zawieszona, nienazwane a w przedziwny sposób tak bardzo bliskie i prawdziwe. Artystka 
wprowadza widza do świata pamięci przedmiotów, w którym zapisane są ślady naszych ludzkich gestów, utrwalone dawno 
już zapominane historie z przeszłości. Panuje w nim szczególny rodzaj melancholii, intymności, tęsknota i oczekiwanie, 
wzruszająca magia dnia powszedniego oraz piękno rzeczy zwyczajnych.

Anna Chmielarz 
tekst towarzyszący indywidualnej wystawie artystki „Moje ołtarze”,  

Galeria Artemis, Kraków 2012 [fragm.]
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Bartłomiej Radosz
(ur. 1988)

XYX, 2017

olej, płótno, 145 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'RADOSZ 
17 |XYX'

W latach 2009 – 2014 studiował na Wydziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obronił dyplom w pracowni 
prof. Zbigniewa Sprychy w 2014 roku, który został nagrodzony 
Medalem Rektora za najlepszy dyplom. Uprawia malarstwo olejne 
i kolaż. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych 
ekspozycji zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 2017 
– „Rok Awangardy 2017/Interwencje: Wystawa Bartłomieja Ra-
dosza”, Kamienica Hipolitów, Kraków; 2015 – „Bartłomiej Radosz 
Malarstwo”, Galeria Lidzbarskiego Domu Kultury, Lidzbark War-
miński; 2015 – „Leprozorium”, Otwarta Pracownia, Kraków; 2015 
– „Niepokorni”, Galeria na Poddaszu Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej, Kraków; 2014 – „Doświadczenie”, CSW Solvay, Kraków; 
2014 – „Bartłomiej Radosz malarstwo”, Galeria Tycjan, Kielce; 
2013 – „Inni”, Arsene Galeria Wiatrak, Kraków; 2011 – wystawa 
indywidualna, MDK, Myszków; 2008 – wystawa indywidualna, 
Pałacyk Zielińskiego, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – 
„No problem”, Galeria Potencja, Kraków; 2017 – „Zebranie”, Ga-
leria Wykwit, Wrocław; 2017 – „Widziadła”, Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna, Kraków; 2015 – "Na początku było słowo", Galeria 
Akademia w Bronowicach; 2014 – „Najlepsze dyplomy Akademii 
Sztuk Pięknych”, Wielka Zbrojownia ASP, Gdańsk; 2014 – „Najlep-
sze dyplomy ASP w Krakowie”, Pałac Sztuki, Kraków; 2013 – „Talk 
to me”, Łódź; 2013 – wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona 
marchewka”, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok; 2013 
– wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona machewka”, Galeria 
DAP2, Warszawa; 2013 – wystawa zbiorowa w ramach projektu 
„Dramat wolności”, Galeria Drewutnia, Poznań; 2013 – „Projekt 
Witkacy”, Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnów; 2013 – „Czułe 
nerwy”, Galeria Sezonowa, Kraków; 2013 – wystawa pokonkur-
sowa „Dzieło ASP”, Galeria Promocyjna ASP, Kraków.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

W malarstwie interesuje mnie brutalizacja życia, biologiczność procesów ludzkich, przedstawienie człowieka pozbawione 
idealizacji i „sztuczności” obecnej w popkulturze. Świadomie rezygnuje z pozornej estetyzacji i zabiegów mających na 
celu „upiększanie” obrazu; tematyka jest dla mnie nadrzędna i decyduje poniekąd o zastosowanych malarskich zabiegach. 
Moje obrazy to miejsce dla wykluczonych, chorych, odbiegających od normy, pomijanych we współczesnej kulturze wizu-
alnej. Życiowe, osobiste doświadczenia są dla mnie inspiracją i ukierunkowaniem działań, solidaryzowaniem się z ludźmi, 
których wstydliwa nieobecność w kulturze jest bardzo wymowna. Kulturze, dyktującej normy, moralność i granicę mię-
dzy pięknem a brzydotą. Choroba dermatologiczna, na którą sam cierpię jest ważną inspiracją zauważalną w obrazach, 
jednak nie chciałbym aby były one odczytywane jedynie w jej kontekście. Interesuje mnie swoisty dialog z historią sztuki, 
przedstawieniem człowieka i formalnymi zabiegami.

Bartłomiej Radosz
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Tomasz Poznysz
(ur. 1988)

Śpiewaczka operowa, z serii "Pod skórą", 2018

olej, płótno, 70 × 70 cm, opisany na odwrocie: 'TOMASZ 
POZNYSZ |"Śpiewaczka operowa", seria: "Pod skórą", 
2018'

Pochodzi z Warmii, ukończył z wyróżnieniem Wydział Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki na warszawskiej ASP. W swoim malar-
stwie wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na studiach 
i w zawodzie konserwatora, łącząc znajomość technologiczne-
go warsztatu dawnych mistrzów i mistrzyń ze współczesną wy-
obraźnią. Kształtuje swój osobny styl łączący dawną ikonografię 
z nowoczesną wrażliwością, malarstwo figuratywne z wizualnymi 
żartami, renesansowe i barokowe techniki malarskie z popkul-
turą. Tworzone przez niego klisze i pastisze mają jednak przede 
wszystkim dostarczać wizualnej przyjemności.

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Seria „Pod skórą” (2016-) jest pierwszym cyklem, w którym artysta przekształca obrazy, przede wszystkim z kręgu Ca-
ravaggionistów, nadając im nowe znaczenia. Malarz pokrywa odsłonięte ciała przedstawionych postaci szczegółowymi 
tatuażami, których symbolika nierozerwalnie łączy się z historią bohaterów. 

Inspiracją dla serii jest książka „Pod skórą” Alessandry Lemmy, której psychoanalityczne rozważania dotyczą znaczeń 
i funkcji tatuaży sytuujących się pod powierzchnią skóry. Tworzą narracje, o których posiadacze tatuaży nie chcą lub nie 
mogą opowiadać. W obrazach są ściśle splecione z historią – zarówno wyobrażoną, prywatną historią postaci, jak i z hi-
storią sztuki i ikonologią. Tatuaże tworzone na skórze, w tym wypadku „na skórze” bohatera obrazu stają się ingerencją 
„w ciało” i „w obraz”. Te malarskie ingerencje – tak jak tatuaże – zarówno zniekształcają wizerunek, jak i nadają mu 
głębszego znaczenia. To dwustronna relacja: skóra może być płótnem malarskim, ale i sam obraz posiada własną cielesną 
powłokę ochraniającą to, co ukryte pod powierzchnią.

Pierwowzorem obrazu jest dzieło Bernarda Cavallino „Śpiewaczka operowa” (ok. 1635), powstałe zaledwie kilkadziesiąt 
lat później od utworu uznanego za pierwszą operę – „Eurydiki” (1600) Jacopo Peri. To właśnie postać Eurydyki i treść 
opery została ukryta w tatuażach śpiewaczki uchwyconej w trakcie wykonywania arii.
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Stanisław Baj
(ur. 1953)

Rzeka Bug – Zima Sławatycze, 2013

olej, płótno, 65 × 92, sygn. na odwrocie: 'Stanisław Baj 
|Rzeka Bug |Zima |Sławatycze |2013'

Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, 
Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie 
jest profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i pro-
wadzi pracownię dyplomującą malarstwa dla studentów od II 
do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za 
granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolek-
cjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia głównie malarstwo 
i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane 
życiem wsi i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to 
pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo portretowe. Obrazy 
mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne 
portrety matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane 
wprost z natury, od realistycznych po abstrakcyjne. O twórczo-
ści Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków 
sztuki, znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i roz-
poznawalne w kraju i za granicą, ale artystę – człowieka, znają 
tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława Baja, 
pozostaje mu wierny.

cena wywoławcza: 4 800 zł •

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarstwo Baja nie operuje żadną wtórnością, skrzywieniami dla stylizacji, nie zdradza zapatrzeń cudzych i nie ujawnia 
nachalnych nawiązań i komentarzy do kultury artystycznej. Baja określić do końca nie sposób! On zawsze wymyka się 
interpretacji. Jego woda niesie z reguły element wzięty niby z kaligrafii japońskiej - kreskę, zawierającą sugestię pęknięcia, 
jakiś sznyt obcowania z nieokreślonością. To "pacnięcie" pędzla jest wyabstrahowane, bez powiązań, całkiem nie a propos; 
więc podatne dowolności pojmowania. Artysta być może wyraża nim ja subiektywne i sytuacyjne. Ten znak występuje jako 
sygnatura, autograf. Stanowi podsumowanie kompozycji, puentę. Wyraża napięcie kulminacji aktu twórczego, odbija siłę 
koncentracji - w ogóle symbolizuje gest malarski.

Magdalena Sołtys „Stanisław Baj – Wszystko płynie / Everything Flows” [katalog wystawy],  
Galeria aTak, Warszawa 2011
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32 Dawid Zdobylak
(ur. 1993)

Zachód wśród drzew, 2018

olej, płótno, 72 × 72 cm, sygn. na odwrocie

Studiował malarstwo w pracowni Janusza Matuszewskiego 
i w pracowni rysunku Grzegorza Wnęka na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił 
dyplom. Jego prace były prezentowane w Pałacu Sztuki na wy-
stawie Najlepsze Dyplomy 2016/2017. Obecnie doktorant ASP 
w Krakowie. Wybrane wystawy: 2018 – wystawa indywidualna 
„Melancholia”, Galeria Sztuki ATTIS, Kraków; 2016 – wystawa 
indywidualna „Infernum”, Mini Galeria, Śródmiejski Ośrodek 
Kultury, Kraków; 2016 – wystawa indywidulana „Rysunki”, Ga-
leria 2 piętro, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Gdy rozum 
śpi...”, Klub Kazimierz, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Drogi 
Figuracji”, Galeria Lamelli, Kraków; 2015 – wystawa indywidualna 
„Dawid Zdobylak – Rysunek i Grafika”, Villa Cuprum Lubin

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

W pejzażu istotny jest dla mnie pewien nastrój obrazu. To co w pierwszej chwili ujrzałem. Zestawienia kolorów, warunki 
atmosferyczne, a przede wszystkim światło, które kształtuje wrażenie. To najważniejsze i najprawdziwsze wrażenie jest 
dostępne nam tylko przez ułamek sekundy, gdy ujrzymy pierwszy raz zjawisko i w nasz umysł zapisze się jego istota, 
swoisty powidok prawdy pejzażu.

Dawid Zdobylak, „Portret Natury” [fragm.]
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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.

Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

VICTOR HUGO, z cyklu „METRO”, 2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: 'CZAJ |KOW |SKI 
|2018' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR CZAJKOWSKI |,, 
VICTOR HUGO" 2018 |cykl METRO'

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

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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Kreska, linia jest podstawowym elementem wypowiedzi plastycznej i twórczej, która szczególnie w rysunku odgrywa 
ważną rolę. Jest śladem artystycznej wrażliwości, określa kontur, tworzy walor. Mnie interesuje lina i wszystko co wokół 
niej się dzieje. Bawię się kreską, linią. Staram się rozwinąć sferę linii i kresek tworzonych na płaszczyźnie, a także kresek, 
które pojawiają się same - wyłaniające się z tła i współtworzące formy. 

Podobnie jak w obrazach gdzie zestawione kolory wywołują odcienie innych barw, w rysunkach kreślone linie wywołują 
wrażenie dodatkowych linii, a wszystko to buduje ciekawe i zaskakujące miraże. W moich rysunkach i obrazach tło nie 
jest płaszczyzną, na której rozgrywa się plastyczna wrażliwość. Płaszczyzna współtworzy dzieło i jest jednym z elemen-
tów twórczej wypowiedzi. Ta analogia istnieje w rysunkach i w malowanych obrazach. Jest to obszar moich fascynacji 
i zainteresowań.

Andrzej Bator

Andrzej Bator
(ur. 1951)

Bez tytułu, 2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i opisany na 
odwrocie: 'BEZ TYTUŁU |ANDRZEJ JAN BATOR 
|AKRYL/100x100/2017 ROK'

Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dy-
plom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa 
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Maria-
na Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora 
Benona Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Na-
rzynskiego, a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym 
i piątym roku malarstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego 
i grafikę warsztatową w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. 
Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, malarstwem 
sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem. Jego prace znajdują 
się w kolekcjach państwowych i prywatnych.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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WYSTAWIANY:

2018 – wystawa indywidualna „Spośród drzew nie widać lasu”, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuki 
Pięknych, Gdańsk

Zbyt nadmierne przyglądanie się szczegółom, umyka możliwości obejrzenia prawdziwego obrazu w całości.

Przewodnie motto, które wybrałem na wystawę jest dopełnieniem zbioru obrazów, które od pewnego czasu ujawniały 
się w warsztacie, w postaci malarskiej refleksji nad pejzażem utracanym. Jakim jest ten widok, który w dobie pokłosia 
romantyzmu, znika w polu semantycznego poznania? Poruszając się po resentymentach i wspomnieniach zaczerpniętych 
z niekończącej się natury, można ulec złudzeniu jej pierwotnej formy. Natura stoi w opozycji wobec kultury człowieka. 
Ludzka natura natomiast objawiona jako jej uzupełnienie, ciągle na nowo stwarza nam obraz wszechobecnej natural-
ności świata. Obraz ten potrafi w mgnieniu oka zmienić swoją formę, na dowód istnienia w czasie, w jakim przystało 
mu być. Odbija niczym magiczne lusterko naszą niedoskonałą kulturę. Nie raz przytkniemy sobie w niej pewne braki, po 
czym jeszcze raz przeanalizujemy nasze cele. Zmodernizujemy poszukiwania kolejnej idei, dla której rzekomo warto żyć. 
Modernizm udowadnia swoją tożsamością, jak dalece jest fix, od tego czego w rzeczywistości dotknąć już się nie da. 
Prawdziwe odejście jest możliwe przez kontakt z tym co naturalne, a naturalnym jest to, co stworzone przez Stwórcę, 
jakże często obce kulturze, w której przystało nam żyć.

dr Rafał Podgórski

Rafał Podgórski
(ur. 1984)

Spośród drzew nie widać lasu, 2018

olej, płótno, 116 × 140 cm, sygn. na odwrocie: 'Rafał 
Podgórski |2018 r. |"Spośród drzew nie widać lasu" |olej 
na płótnie'

Ukończył ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, w pracowni 
prof. zw. Jerzego Ostrogórskiego w 2009 roku. W 2015 roku 
obronił tytuł doktora sztuki na tejże uczelni. Członek „Gdań-
skiego Klubu Pejzażystów”, wystawiający swoje pracach na wys-
tawach zbiorowych i indywidualnych. Od 2011 roku jest asysten-
tem w pracowni rysunku prof. Elżbiety Kalinowskiej-Motkowicz 
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. W sztuce po-
dejmuje wiele wątków artystycznych. Interesuje się pojęciem wir-
tualności i symulacji, synestezji, sztuką wschodu, gestu, pejzażem 
w ujęciu tradycji malarstwa europejskiego, pojęciami tożsamości 
architektury, świętą geometrią, pochodzeniem liczby, struktura-
lizmem, semiotyką, sztuką procesualną, oraz wieloma innymi. 
Wystawy indywidualne: 2018 – „Spośród drzew nie widać lasu”, 
Galeria ASP, Gdańsk; 2015 – „Mityczna tożsamość architektury 
PRL”, Galeria na Piętrze, Koszalin; 2015 – „Mityczna tożsamość 
architektury PRL”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „Mythen und 
zahlen – uber das Wesen des Modernismus”, Germany/Karlsruhe/
Poly Produzentengalerie; 2014 – „Tożsamość architektoniczna 
secesji północy”, Galeria Teatru Rondu, Słupski Ośrodek Kultury, 
Słupsk; 2012 – „Tożsamość architektoniczna miasta Szczecina”, 
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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Kolor i światło są dla mnie najważniejsze. Istotą mojego malarstwa jest oddziaływanie na siebie poszczególnych barw, 
ich odcieni i półtonów. Najbardziej interesuje mnie to, co powstaje na granicy, na styku płaszczyzn ciepłych i chłodnych, 
jasnych i nasyconych, gładkich i chropowatych. To na tych pulsujących krawędziach wyzwala się energia, która następ-
nie wypełnia cały obraz. Eksperymentuję z kolorem, a kompozycja pełni raczej funkcję dopełniającą, uspokaja nieco te 
barwne płaszczyzny. Staram się nie pozbawiać obrazu drobnych sprzeczności i kontrastów, ale jako całości nadaję mu 
umiarkowany, harmonijny charakter.

Moje malarstwo wyewoluowało z pejzażu i nadal jest echem obserwacji natury. Obrazy zazwyczaj mają strefowy układ. 
Tak jak w przyrodzie spotykają się ze sobą różne obszary, powietrze z wodą, czy ziemią. Malując myślę pejzażem, ale nie 
odnajduję potem w obrazach konkretnych miejsc, zaistniałych sytuacji, to nie jest dosłowne przełożenie. Chodzi raczej 
o wrażenie – moje odczucie krajobrazu i chwili.

Obraz jest wynikiem doświadczeń nie tylko wizualnych, a nawet nie tylko i wyłącznie zmysłowych. Próbuję dotykać me-
tafizycznego wymiaru barwy i światła. Interesuje mnie niematerialny, nieprzedmiotowy charakter występowania zjawiska 
koloru. Język abstrakcji wydaje mi się tu najodpowiedniejszy.

Sebastian Skoczylas

Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Uzmysłowiony, 2018

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 
'Uzmysłowiony |Sebastian Skoczylas |2018'

Ukończył studia magisterskie na wydziale malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 2004 roku obronił dyplom 
pod kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego (aneks w Pracowni 
Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Prze-
strzeni Publicznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskiego). 
Wcześniej uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Lublinie. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach w Polsce i na świecie. Wystawy indy-
widualne min.: 2017 – „Emanacje”, Galeria TA3 w Warszawie; 
2015 – „Slow”, Galeria Mito; 2014 – Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów; 2012 – „Układ wyżowy”, galeria Elektor Mazowiec-
kiego Instytutu Kultury; 2005 – Centrum Olimpijskie. Wyróż-
niony w 2004 roku w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibish. 
Wystawy zbiorowe min.: 2018 – „Abstrakcja”, Galeria Stalowa 
w Warszawie; 2017 – „Pejzaż współczesny”, Miejska Galeria Sztu-
ki w Częstochowie; 2016 – „Quadro Art”, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi; 2016 – „Pankiewicz i po… Uwalnianie 
koloru”, Muzeum Lubelskie

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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Urszula Kałmykow
(ur. 1986)

Świt nad miastem, 2019

olej, płótno, 70 × 120 cm, niesygnowany

W roku 2012 uzyskałamdyplom w pracowni prof. S. Baja, na 
wydz. Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz 
specjalizację w Pracowni Malarstwa Ściennego u prof. E. Tar-
kowskiego. Inspiracje czerpie głównie z natury, poszukuje koloru 
i absolutnej przestrzeni, czerpie również z poznanych technik 
malarstwa ściennego-fresku

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Pokój z tarasem, 2019

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d. 'DAREK GRABUS'

Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej 
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, 
świetnie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców 
dużych miast. Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych 
motywów samotności. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których 
postaci giną w miejskich pejzażach, doskonale łączą się z obraza-
mi prezentującymi formy geometryczne. Inspiruje się realizmem, 
surrealizmem, abstrakcją, a nawet pop-artem. W jego twórczości 
można dostrzec też wyraźny wpływ malarza Edwarda Hoppera 
czy Davida Hockneya. Jego prace znajdują się u kolekcjonerów 
w Polsce i zagranicą. Wystawy indywidualne: Galeria Otwarta, 
Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015 i 2016, Sztuka wy-
boru 2016.

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 600 – 3 600 zł
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Kamil Lisek
(ur. 1980)

Vinyl, 2011

olej, płótno, 116 × 89 cm, sygn. na odwrocie: 'Lisek 2011'

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Ma-
larstwa. W 2006 roku wygrał piątą edycję konkursu Artystyczna 
Podróż Hestii w rezultacie czego spędził miesiąc w Nowym Jorku 
na stypendium, otrzymał również Grand Prix konkursu Fundacji 
im. Franciszki Eibisch, organizacji promującej młodych artystów 
malarzy. Wcześniej był stypendystą Ministra Kultury oraz Prezy-
denta Miasta Gdańska. Należał do kilkunastoosobowego zespo-
łu studentów malarstwa, który stworzył malowidła ścienne na 
Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku. Grupa 
otrzymała za tę pracę w 2005 roku nagrody Ministra Kultury 
oraz Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, a także honorowe 
wyróżnienie, Nagrodę Artystyczną Hestii. W roku 2007 uzyskał 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Macieja 
Świeszewskiego. Od 2015 roku był jednym z ponad stu malarzy 
z całego świata, którzy pracowali przy pierwszej pełnometrażo-
wej animacji malarskiej „Twój Vincent”. Prace Kamila Liska znaj-
dują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą. Jeden z obrazów 
został zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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PRZEJRZYSTOŚĆ RZECZY

Geometryczna abstrakcja od jej początków aspirowała do ukazania właściwości świata głębszych niż te okazywane w wi-
dzialny sposób. To, co pomyślane, skonstruowane, wyliczone, domniemane jako głębsza warstwa rzeczywistości zająć 
miało miejsce malarstwa „realistycznego” znajdującego się w odwrocie od czasu powstania fotografii. 

Dzisiaj nie da się malować tak, jakby się nie wiedziało. Bogusław Fleck malując przeźroczystość – po tym wszystkim, co 
się w sztuce wydarzyło, może malować tylko tak, jak gdyby wszystko wiedział. To oczywiście wiedza Sokratejska, Kan-
towska, Schopenhauerowska, wiedza Erwina Schrödingera czy Wernera Heisenberga, niewzruszona pewność nieostrości, 
nieoznaczoności, niejednoznaczności. Wiemy bez żadnej wątpliwości, że nie możemy wiedzieć. Artysta, który potrafi to 
pokazać, jest głosem współczesności. 

Bogusław Fleck zachowuje dystans, wie o tej niemożności, lecz nie wykorzystuje swej wiedzy do milczenia, lecz zawiesza 
swój sąd w przeźroczystości, w przejrzystości homage to the square, dla tego atomu malarstwa, na który wskazał Male-
wicz, a któremu hołd składali Josef Albers, Henryk Stażewski, Mark Rothko i wielu innych. 

Fleck wnosi nową jakość, wprowadzając do geometrycznych form przeźroczystość jako główny, definiujący dzieło element, 
zaprasza do interakcji estetycznej odbiorcę obrazu, bez podmiotu estetycznego kategoria przeźroczystości nie istnieje, ona 
rodzi się dopiero w sytuacji estetycznej, w intencjonalności, skierowaniu się odbiorcy na dzieło sztuki. 

Obrazy Flecka są ćwiczeniami postrzegania. Widzieć przesłonięte, sięgać wgłąb, poza warstwę oferowaną przez wielość 
rzeczy-w-istości. To także ćwiczenie na wciąż nowy ogląd obrazu, „akomodację” oka i umysłu wnikających coraz głębiej 
pod powierzchnię zjawisk z pomocą interakcji estetycznej. Choć artysta tworzy ograniczoną macierz wyborów interpre-
tacji, to odbiorca ma niewyczerpaną ilość możliwości, z których korzystać może w spotkaniu z dziełem. Wspólnie tworzą 
rodzaj przeźroczystej międzynarodówki, swoistą „transparency international”.

dr Piotr Olszówka, Berlin 2018

Bogusław Fleck
(ur. 1956)

Nr 14, z cyklu „Przejrzystość rzeczy", 2017

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn.: 'FLECK BOGUSŁAW 
2017'

Absolwent Wydziału Komunikacji Wizualnej oraz Form Przemy-
słowych berlińskiej Hochschule der Künste. Urodzony w Sopocie, 
od roku 1980 mieszka w Berlinie. Od czasu uzyskania dyplomu za-
wodowo realizuje projekty użytkowe jako grafik, a równocześnie 
przez cały czas eksploruje różne techniki wyrazu artystycznego. 
W sferze sztuki angażuje się pro publico bono, w charakterze 
kuratora wystaw „Galeria Uniwersytetu Trzech Pokoleń“, cyklu co-
miesięcznych wernisaży w historycznych wnętrzach Uniwersytetu 
Humboldtów w Berlinie, promującego polskich artystów, tworzą-
cych w Niemczech. Ostatnią fascynacją artysty jest malowanie na 
płótnie. Doświadczenie zawodowe, związane z możliwościami 
wyrazu i formy, jakie w dzisiejszej dobie oferują programy kom-
puterowe, zdobyte na potrzeby komercyjnych prac graficznych, 
zainspirowały artystę do odmiennych niż dotychczasowe form 
wyrazu. Spontaniczne i eksperymentalne próby komputerowe, 
z biegiem czasu stały się przemyślanymi, kontrolowanymi dzia-
łaniami plastycznymi, zmierzającymi do maksymalnego uprosz-
czenia formy, wyeliminowania zbędnych elementów i pełnego 
oddania zamierzonej kompozycji. W efekcie, na przestrzeni lat, 
powstał cykl obrazów „PRZEJRZYSTOŚĆ RZECZY”

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Edyta Kowalewska
(ur. 1991)

Multiplikacja III, 2019

akryl, sitodruk, tusz, płótno, 110 × 90 cm, opisany na 
odwrocie: 'Edyta Kowalewska |"MULTIPLIKACJA III" 2019 
|110x90 cm |akryl, sitodruk, tusz na płótnie'

W 2016 roku ukończyła studia na wydziale malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Krzysztofa Glisz-
czyńskiego. Aneks do dyplomu zrealizowała w pracowni rysunku 
prof. Anny Królikiewicz. Pracuje jako asystentka w pracowniach 
rysunku i malarstwa na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Od 2016 roku rezydentka Kolonii Artystów 
w Gdańsku. Laureatka Grand Prix VI edycji przeglądu młodej 
sztuki „Świeża Krew”, finalistka konkursu „Promocje 2016” oraz 
interdyscyplinarnego przeglądu sztuki artNoble 2016. Autorka 
licznych wystaw i projektów w kraju i za granicą.

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 600 – 3 600 zł
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Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Wzgórza, 2019

olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 'J. Kosin 
2019'

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misia-
ka i pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom 
w pracowni prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warszta-
towej w Pracowni Wklęsłodruku prof. H. Ożóga.. Stypendysta 
Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej, Stypendium Twór-
czego Prezydenta Miasta Krakowa oraz Stypendium Twórczego 
MKiDN. Wielokrotnie nagradzany 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 nagroda pisma „For-
mat” w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Pro-
mocje”, Legnica. Wystawy indywidualne: 2017 – Wypożyczalnia 
Główna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (wystawy 
zrealizowane z środków ze Stypendium Twórczego Miasta Kra-
kowa); 2016 – „W koło trójkąta”, Galeria Miejska BWA, Sanok; 
2016 – „Pejzażografia”, Desa Unicum, Warszawa; 2015 – „Juliusz 
Kosin – malarstwo”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warsza-
wa; 2014 – „Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2014 
– „Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2011 – „Pejzaż”, Galeria Of 
Art, Częstochowa.

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Po drugiej stronie lustra”, Holistic Clinic, Kraków

2015 – wystawa indywidualna “River Ride”, BWA Rzeszów

2015 – wystawa indywidualna „Aktive Betrachtung”, Galerie Nielaba, Berno (Szwajcaria)

2015 – wystawa indywidulana „#GetNoticed”, Galeria Grupy Lasem, Kraków 

2015 – wystawa zbiorowa, Showroom Galeria Sztuki Stalowa, Zamość 

2015 – wystawa indywidualna „Spoiwo – nadprzestrzeń koloru”, Galeia Na Lato, Kraków 

2015 –   wystawa zbiorowa na gali wręczenia nagród miesięcznika „Gazzetta Italia”, Pałac Zamoyskich, War-
szawa 

2014 – wystawa indywidualna „Sztuczna natura”, Radna 6/8, Warszawa 

2014 – wystawa indywidulana, Mont des Arts Gallery, Bruksela 

2014 – wystawa indywidualna „Art Decoder”, Budynek biurowy UBS, Kraków 

2014 – wystawa indywidualna „Mój Wschód”, Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej, Bruksela 

2013 – wystawa indywidualna „Faza lustra”, BWA Galeria Zamojska, Zamość 

2013 – wystawa indywidualna „Mirror Phase”, Sol Art Gallery, Dublin 

2013 – wystawa indywidualna „Faza lustra”, Galeria Pieńków, Pieńków 

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.

Marcin Kowalik
(ur. 1981)

Jeździec, 2013

akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 'Marcin 
Kowalik |"JEŹDZIEC" |AKRYL 2013'

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, 
Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krako-
wie). Prace Marcina Kowalika można oglądać w kolekcji Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych 
kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, 
laureat Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi” 
i Założyciel Fundacji „Obraz w pigułce”.

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 3 000 – 4 500 zł
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(…) Malarstwo Jana Szczepkowskiego uwodzi na wiele sposobów. Jego świat malarski przesiąknięty jest specyficzną 
atmosferą tajemnicy, świata sprzed lat, ale jakby złożonego od nowa, w nieznany dotąd sposób. Szczepkowski żongluje 
figurami, postaciami żywcem wyjętymi z przedwojennych fotografii lub reklam z lat 50. XX wieku. To rodzaj malarskiego 
kalejdoskopu, a układanka z każdym obrotem zmienia znaczenie, tworzy się nowy sens (…) Pytany o inspiracje, Szczep-
kowski bez wahania wymienia w pierwszym rzędzie erotyzm. Faktycznie, obrazy artysty w przeważającej mierze dotykają 
problemu relacji międzyludzkich, u podłoża których leży napięcie erotyczne.

Marcin Krajewski 
Taumaturg z Sanoka [fragm.], „Arteon”, nr 10 (198), Poznań 2016, s. 23

Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

The Edge of the Night XII, 2018

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. odwrocie: 'JAN 
SZCZEPKOWSKI 2018 |- THE EDGE OF THE NIGHT XII – 
|[sygnatura] '

Artysta malarz. Pochodzi z Sanoka, gdzie do dziś mieszka i pracu-
je. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (najbar-
dziej znanym przodkiem artysty jest z pewnością jego imiennik, 
jeden z najsłynniejszych przedwojennych rzeźbiarzy polskiego 
okresu art déco). W 2003 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie, uzyskując dyplom z malarstwa 
w pracowni profesora Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, 
pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat kilku 
nagród artystycznych, m.in.: 2013 – Nagroda Dyrektora BWA 
Rzeszów („Jesienne Konfrontacje”); 2011 – II miejsce, 11 Biennale 
Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno; 2009 – I miejsce, „Obraz, 
Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, BWA Rzeszów; 2009 – 
Nagroda Prezydenta Przemyśla, Triennale Malarstwa „Srebrny 
Czworokąt”, Przemyśl. Uczestnik szeregu wystaw zbiorowych 
i autor kilku wystaw indywidulanych: 2018 – „Malarstwo”, Ga-
leria Uniwersytecka, Cieszyn; 2017 – „Artes Liberales”, Galeria 
Wspólna, Bydgoszcz 2017; 2017 – „Nieruchoma kurtyna”, Pra-
galeria, Warszawa; 2017 – „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów; 
2015 – „Taumaturgia", Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015- 
„Partial Exposure", POSK, Londyn; 2015 – „Malarstwo”, Muzeum 
Historyczne, Sanok; 2014 – „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, 
Bruksela; 2014 – „Realizm niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, 
Lublin; 2014 – „Muzeum znaczeń”, CSW Solvay, Kraków; 2014 
– „Powracający cień”, BWA, Krosno; 2013 – „Obszar cienia”, Ga-
leria Pod Czarnym Kotem, Kraków 2013; – „Powracający cień”, 
BWA, Sanok 2013.

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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WYSTAWIANY:

2013 – wystawa indywidualna „Zielone truskawki. Tajemnica szlifierza diamentów…”, Trafo Gallery, Praga

Kiedy zabieram się do malowania, etapem pierwszym są szkice wstępne. To one są u mnie podstawą przy opracowywaniu 
kompozycji i dalszego planu w obrazie. Na początku mojej drogi żyłam w przekonaniu, że zawsze trzeba brać modela, lub 
podpierać się fotografią. Ale zorientowałam się, że to ogranicza moją rękę. Więcej zaczęłam słuchać samej głowy (czyt. 
wyobraźni), z której zaczęłam wyprowadzać postacie, ich historie i tak to się potoczyło... Najbardziej istotny jest człowiek, 
ludzie z którymi mam przyjemność, czy też nieprzyjemność stykać się na co dzień.  Jeśli dochodzi do tej drugiej sytuacji, 
to w odwecie umieszczam ich potem na obrazkach m.in. jako panią w urzędzie, kelnerkę w restauracji czy recepcjonistę 
hotelowego. Od zawsze najbardziej interesowało mnie malarstwo figuratywne. Wielu było malarzy, którzy wywarli na mnie 
wrażenie i wpłynęli po części na mój wybór drogi artystycznej. Począwszy od młodzieńczych fascynacji Egonem Schiele, 
po Bernarda Buffeta, a z polskich malarzy - Jerzego Nowosielskiego. W figurach, które umieszczam na obrazach zajmuje 
mnie temat pewnego rodzaju zawieszenia, stanu bezruchu, zamyślenia czy nostalgii. Postacie takie przełożone na język 
malarstwa, stają się przekaźnikiem ludzkiej niemocy egzystencjalnej - emocjonalnych rozterek. Bohaterowie obrazów są 
stworzeni na bazie jednego lub kilku szkiców swobodnie „wytłoczonych” przez mój mózg, który lubi rejestrować różne 
dziwne sytuacje (…) Najistotniejszym punktem była rezygnacja z inspiracji fotografią na rzecz tematów zaczerpniętych 
z sytuacji aktualnych, bądź wątków literackich wyprowadzanych ręcznie rysunkami z głowy, a następnie obrabianymi na 
płótnie lub tekturze (…) Nie mogę się powstrzymać przed  inspiracjami zaczerpniętymi z szeroko pojętej literatury. Ostat-
nio przeczytana książka, staje się misją wykonania obrazu. To samo dzieję się z fascynacjami teatralnymi, oraz filmowymi 
(…) Uwiecznianie ludzkiej, „gorszej” kondycji wydaje się satysfakcjonujące, ponieważ potwierdza, że taki stan występuje 
u prawie każdej jednostki. A im więcej się człowiek stara tym bardziej karykaturalnie wygląda. Chociaż nie przeczę, że 
ładny obrazek też sprawia mi przyjemność. 

Viola Głowacka / SDA Modern

Viola Głowacka
(ur. 1985)

Żółta butonierka, 2011

tempera, płótno, 80 × 120 cm, opisany na odwrocie: 
'Viola Głowacka 2011 r. |"Żółta butonierka" |80 × 120 
tempera, płótno'

W latach 2004–2009 studiowała malarstwo na Wydziale Arty-
stycznym Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2011–2012 
ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu Wzornic-
twa Przemysłowego na Politechnice Lubelskiej. Wystawy indy-
widualne: 2018 – „Kiss the boy”, Galeria Biała, Lublin; 2013 
– „Zielone truskawki. Tajemnica szlifierza diamentów…”, Trafo 
Gallery, Praga; 2012 – „Fryzjer, kelnerka i inni...”, Galeria Biała, 
Lublin. Wybrane wystawy zbiorowe: 2016 – „New Horizons: The 
identities of others”, Frissiras Museum, Ateny (Grecja); 2015 – 
„Przejścia Graniczene”, Galeria 13 muz, Szczecin; 2015 – „Biała 
Łódź”, Galeria Manhattan, Łódź; 2015 – „Artyści z Krakowa. 
Generacja 1980–1990”, MOCAK, Kraków; 2015 – „Malarki”, 
Galeria Biała, Lublin; 2015 – „Elles”, Frissiras Museum, Athens, 
Greece; 2013 – „Intermedia”, Galeria Zajezdnia, Lublin; 2013 – 
„Autoportret – lustro i inne wspomnienia”, Galeria Biała, Lublin; 
2012 – wystawa zbiorowa „No Budget Show 4”, Mocak, Kraków; 
2009 – wystawa zbiorowa 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 
2009”, BWA, Bielsko-Biała

cena wywoławcza: 1 800 zł •

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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WYSTAWIANY:

2014 –  wystawa indywidualna „Symptom”, Zatoka 
Sztuki, Sopot

2014 –  wystawa indywidualna „NeUROPLASTYKA”, 
Galeria Qadrat, Warszawa

Autor oryginalnego cyklu obrazów o intrygujących tytułach, 
inspirowanych nomenklaturą psychologiczną, w którym 
przedstawienia zwierząt poddane zostały silnym deforma-
cjom. Artysta powołuje do życia hybrydy różnych gatun-
ków. U niektórych, jakby za pomocą prześwietlenia, ujawnia 
szkielet, inne kryją w sobie fragmenty wizerunków nieokre-
ślonych postaci. Kompozycje, ukazane z dbałością o stro-
nę formalną, wydają się powstawać z abstrakcyjnego tła, 
które zawiera jednak pewne geometrycznie zorganizowane 
składniki, takie jak linie przebiegające w poprzek obrazów, 
przecinające się pod rozmaitymi kątami lub zbiegające się 
w obrębie obrazu. Bujna wyobraźnia malarza prowadzi do 
swego rodzaju przemocy dokonywanej na formach wziętych 
z natury. Według samego artysty, ten atak wymierzony jest 
w tradycyjną, przyjemną sztukę.

Szymon Ziarek
(ur. 1985)

Rozwarcie naiwne/Dławienie się wieczorne, 2013

olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: 
'Rozwarcie Naiwne* |Dławienie się wieczorne* 
|*niepotrzebne skreślić |2013 |Szymon Ziarek'

Artysta malarz – samouk. Pracuje w technice olejnej. Autor 
niezwykle drobiazgowych kompozycji, w których łączy ze sobą 
malarstwo realistyczne z abstrakcyjnymi formami. Wybrane wy-
stawy: 2017 – wystawa zbiorowa w ramach Międzynarodowych 
Targów Sztuki ART UNITED FAIR 2017, Jasionka; 2016 – wystawa 
indywidualna „Ambiwalencja” Centrum Promocji Kultury Praga 
Południe, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Jasinski&friends 
IV. Okno na sztukę”, Amaristo Galeria Przy Teatrze, Warszawa; 
2014 – wystawa indywidualna „Symptom”, Zatoka Sztuki, Sopot; 
2014 – wystawa indywidualna „Stupor”, Galeria W-Z, Warsza-
wa; 2014 – wystawa indywidualna „NeUROPLASTYKA”, Galeria 
Qadrat, Warszawa

cena wywoławcza: 3 200 zł •

estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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WYSTAWIANY:

2016 – wystawa indywidualna „Konfrontacja z niedostrzegalnym”, Galeria Foyer, Teatr Śląski, Katowice

2015 – wystawa pokonkursowa „Studencki Obraz Roku”, Galeria Sztuki DAGMA ART, Katowice (wyróżnienie)

2013 – wystawa indywidualna „Akt samoświadomości”, Galeria Przytyck, TCK, Tarnowskie Góry

2013 – wystawa indywidualna „Shortcut V”, Pracownia Fryzjerska, Bytom

Marta Czarnecka
(ur. 1991)

Akt samoświadomości 2, 2013

olej, płótno, 120 × 100 cm, niesygnowany

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 Awangar-
da”; 2015 – laureatka Nagrody Marszałka Województwa Ślą-
skiego 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 Ignacego Miedzińskiego 
za najlepszy dyplom z Malarstwa, ASP Katowice. Wybrane wy-
stawy indywidualne: 2019 – Zdarzenia (nie) prawdziwe, Gale-
ria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Próba powrotu okaże się 
niemożliwa” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina, 
Gliwice; 2017 – „Miraże |Metamorfozy”, Rondo Sztuki, Katowice; 
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, Czę-
stochowa; 2018 – Ogólnopolski Konkurs Artystyczny Zakłócenia/
Umwelt, Centrum 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: 2 400 zł

estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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Obrazy Marzeny są wyrazem ekspresyjnego podejścia do 
rzeczywistości. Postacie znajdujące się na obrazach zazwy-
czaj ukazane są pojedynczo. Twarz nie jest istotnym elemen-
tem całości. Nie interesuje ona artystki. Przekaz znajduje 
się w ciele, lub tym co poza nim, na zewnątrz. Charakte-
rystyczny jest silny światłocień bijący z jej płócien. Obra-
zy Marzeny nie są narracjami. Nie opowiadają historii. To 
wizualizacje pewnych stanów emocjonalnych wyrażonych 
przez formę. Emocje złapane w  sieć kolorów i kompozycji. 
Autorka czerpie z różnych wzorów malarstwa. Klasyczne, 
nasycone realizmem obrazy mieszają się z postaciami jakby 
zaczerpniętymi z wyobraźni Francisa Bacona.

Pomiędzy tym co w tych obrazach widać, a tym jaka treść 
za nimi, jest głęboka przepaść. Przedstawione przedmioty, 
bądź postacie nie są projekcją tego, co reprezentują, lecz 
zaproszeniem do tego, czym tak naprawdę są. Dlatego, że 
to co w nich najważniejsze, zaczyna się na marginesach 
tych obrazów. 

Aleksandra Jach, krytyk sztuki

Marzena Ślusarczyk
(ur. 1976)

Cień, 2019

akryl, płótno, 135 × 95 cm, sygn. na odwrocie

Mieszka i pracuje w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Malarstwa 
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróż-
nieniem obroniła w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego 
(2003). Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witra-
żu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta 
Gdańska w latach 2001/2002. Finalistka konkursu „Obraz roku 
2003” oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie 2010 roku. Ma na swoim koncie wystawy indywi-
dualne i zbiorowe w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2015 
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Modern, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Sopot; 2014 – wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Salzburg 
(Austria); 2014 – „Przystań na chwilę...”, Galeria Next, Bydgoszcz; 
2014 – wystawa indywidualna „Chwile”, Galeria Back Door, Ka-
towice; 2014 – „Marzena Ślusarczyk Malarstwo”, Galeria Ether, 
Warszawa; 2014 Wystawa malarstwa, Dom Jabłkowskich, War-
szawa; 2012 – „Ein Tag am Meer”, Galeria Sandhofer, Salzburg 
(Austria); 2012 – „Cztery wymiary”, Galeria Modern, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Sopot; 2012 – „Marzena Ślusarczyk Malarstwo”, 
Dyspensa, Warszawa

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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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

Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Nieprzerwanie…, 2018

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S.'

Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna 
stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) 
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). 
Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architek-
turze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu 
„Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” 
w Gdańsku. Obecnie asystentka w Pracowni Malarstwa Architek-
tonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocła-
wiu. Wybrane wystawy: 2014 – Wystawa indywidualna „Sonia 
Ruciak – Malarstwo”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 
– Wystawa indywidualna, Galeria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa 
zbiorowa 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych 
„PROMOCJE 2012", Muzeum Regionalne, Jaworzno; 2012 – Wy-
stawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesne-
go, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 2012 – Festiwal Młodej 
Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legnica; 2011 – Międzynaro-
dowy 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
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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.
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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
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Rapsa Krzysztof | 23

Ruciak Sonia | 49

Skoczylas Sebastian | 36

Szczepkowski Jan | 44

Ślusarczyk Marzena | 48

Świątecki Bartosz | 24

Tekieli Urszula | 17

Wątor Adam | 18

Wdowski Dominik | 27

Zdobylak Dawid | 32

Ziarek Szymon | 46

INDEKS

         Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska

 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



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

30�MARCA�2019�
�
W�SIEDZIBIE�SOPOCKIEGO�DOMU�AUKCYJNEGO

SOPOT,�UL.�BOH.�MONTE�CASSINO�43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Maksymilian Novák – Zempliński, Incarnatio series, 2008, olej, płyta, 125 × 125 cm, sygn. na odwrocie: ‘M. Novák-Zempliński | 2008’



cena: 20 zł z VAT 5%
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