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Od narodzin aż do śmierci 2  2017

olej, płótno, 160 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Karolina Futyma

Ur. w 1990 roku w Giżycku. Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP 
w Gdańsku. W 2017 roku obroniła dyplom w Pracowni Malarstwa 
prof. Macieja Świeszewskiego. Aneks do dyplomu powstał w Pracowni 

Malarstwa Ściennego i Witrażu. Zajmuje się malarstwem, fotografią, 
grafiką warsztatową, rysunkiem, sztuką w przestrzeni publicznej oraz 
rzeźbą. Uczestniczka licznych wystaw i plenerów.

Karolina Futyma01
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W 06  2019

akryl, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p.d.: Hanna Rozpara 2019 oraz opisany na odwrocie: HANNA ROZPARA „W 06” 2019

Ur. w 1990 r. w Sosnowcu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 2014 r. Studio-
wała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach 
programu ERASMUS. Obecnie jest doktorantką na Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. W swoich realizacjach artystycznych dąży do 

uzyskania obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, 
nieracjonalne pokłady świadomości. Porusza szeroko rozumiany temat 
wojny, kamuflażu, bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych. Jej prace 
wystawiane były na 17 wystawach indywidualnych oraz na ponad 80 
wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Hanna Rozpara02
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Ewa – zjeść czy nie zjeść  2019

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: T. KURAN oraz na odwrocie: T. KURAN 2019

Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszaw-
skiej ASP. Jest uczniem miedzy innymi, prof. Rajmunda Ziemskiego. 
Jego malarstwo to przede wszystkim kolor, który dobiera i łączy bar-
dzo ciekawie a zarazem kontrowersyjnie. Obrazy buduje płaszczy-
znowo, ale bardzo ciekawie łączy ze światłocieniem czy abstrakcją. 

W jego obrazach często można odnaleźć realistyczne lub symboliczne 
ujęte bardzo osobiście. Również jego martwe natury są pełne nie-
-realizmu, często z zagubioną perspektywą tworząc własny niepo-
wtarzalny świat.

Tomasz Kuran03
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Ogród ornamentalny VIII  2019

linoryt, 68 × 68 cm (w oprawie 70 × 70 cm), sygn. u dołu: ogród ornamentalny VIII, linoryt barwny, 1/12, Hanna Kur, 2019

Urodzona w Olsztynie w 1994 roku. Absolwentka Liceum Plastycz-
nego im. Wojciecha Kossaka w Łomży (2014) oraz Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku na wydziale grafiki (2019). Wyspecjalizowana 

w technikach grafiki artystycznej, w szczególności w linorycie oraz 
technikach trawionych. Obsesyjnie zainteresowana przyrodą oraz jej 
aurą, zniekształceniami, właściwościami.

Hanna Kur04
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Noc  2019

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i opisany na odwrocie: Smorodin Artem ur. 1981 Noc 2019 akryl, płótno 100 × 80

Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie. W l. 2002–2008 studiował 
na Wydziale Grafiki Państwowej Akademii Projektowania i Sztu-
ki w Charkowie. Od 2012 r. był członekiem Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Rosji, Szwajcarii, Australii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Wystawy 
indywidualne: 2010 – Miejska Galeria Sztuki, Kremenczug, Ukraina; 
2011 – Sala Wystawowa Związku Artystów Fotografików, Zaporoże, 
Ukraina; 2014 – „Estampe”, Dom Norymbergi, Charków, Ukraina. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2006 – Triennale „Grafika – 2006”. 

Kijów, Ukraina; Biennale Akwareli Krymu, Simferopol; 2006, 2007, 
2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa Wystawa Małych Form Gra-
ficznych, Cadaques, Barcelona, Hiszpania; 2009 i 2013 – II Między-
narodowe Biennale Grafiki, Guanlan, Shenzhen, Chiny; 2010, 2011, 
2012, 2014 – I Międzynarodowe Biennale Akwareli, Belgrad, Serbia; 
2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Her-
cegowina; 2013 – IV Międzynarodowe Biennale Akwareli “Woda + 
farba”, Połock, Białoruś.

Artem Smorodin05
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W moim ogrodzie rozpływam się w myślach  2019

olej, płótno, 60 × 60 cm, sgn. p.d.: I. Gałązka XI 2019

Ur. w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z Projektowania Ubioru i Ubioru 
Dzianego oraz z Malarstwa obroniła w czerwcu 2009 roku. Wcześniej 
uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, gdzie 
zdobyła wiedzę na temat projektowania graficznego na specjali-
zacji Form Użytkowych w zakresie specjalności Grafika Użytkowa. 
W latach 2009–2017 pracowała w charakterze projektanta ubioru 
męskiego, a potem jako główny projektant jednej z linii dla znanej 
polskiej marki, by w 2017 roku powrócić do malarstwa. W 2014 
roku brała udział w zbiorowej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi, 
oraz wystawie Pierwszego Niezależnego Salonu Łódzkich Młodych 
Twórców, a także w plenerze Barwy Wschowy zwieńczonego wysta-

wą prac plenerowych, w którym uczestniczyła również w roku 2018 
i 2019.Inspiracji dla swojego malarstwa szuka w pejzażu, w postaci 
samej w sobie, ale nade wszystko czerpie ją z własnych doświadczeń 
życiowych i zawodowych. Jej malarstwo pejzażowe zdaje się być ocze-
kiwaniem na chwilę, jest nostalgiczne, stara się w nim zaszczepiać 
wspomnienie i osobiste odczucie danego miejsca. Akt zaś -przeni-
kany, przetwarzany, deformowany jest dla artystki poszukiwaniem 
odmiennych form i znaczeń. Jej ostatnie obrazy to projekcja kobiety 
współczesnej, jej pragnień, marzeń i dążeń, poszukiwań – często 
jednak przepuszczonych przez komercyjną maszynkę współczesnego 
świata. Jawi się w nim fascynacja modą i współczesnymi trendami 
w kontekście „kultu rzeczy”.

Izabela Gałązka06
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Animus II  2019

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn p.d.: EGH 2019 oraz na odwrocie: Ewa Grajnert-Hałupka 2019

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom uzy-
skany z wyróżnieniem w 2011r. w Pracowni Rysunku prof. Joanny 
Imielskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w 2010 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią i grafiką 
projektową.

Ewa Grajnert-Hałupka07
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Mój kosmos  2019

technika własna, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: mlenartowicz 2019

Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyj-
ną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej 

wzorem prostoty oryginalności i kolorów. Nie boji się eksperymentów, 
pozwala sobie na swobodną grę między formą a kolorem na płótnie.

Magdalena Lenartowicz08
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Bez tytułu  2019

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie: WB

Malarka, zainteresowana nurtem art brut oraz sztuką wizualną jako 
sposobem komunikacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Weronika Błoch09
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Roztoczańska bajka 112  2019

akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.: Piekut D.2019 oraz opisany na odwrocie: Roztoczańska Bajka 112, 2019 r., akryl, płótno, Dariusz 
Piekut, 60 × 80 cm. Potwierdzam autentyczność obrazu – Dariusz Piekut.

W l. 1980–1984 studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki obronił w pracowni druku płaskie-
go prof. D. Kołwzan-Nowickiej. Obecnie zajmuje się rysunkiem i ma-
larstwem. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i za granicą (Anglia, USA, Niemcy, Bułgaria, Belgia, Australia) oraz 
w Muzeum w Lubaczowie, NCK w Krakowie, Hrubieszowskim Domu 
Kultury, BWA Galerii Zamojskiej i Muzeum w Bielsku-Białej. W 1997 r. 
stypendysta MKiS. Członek Stowarzyszenia Artystycznego Matt Ro-

berts Arts w Londynie. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w Polsce, 
Niemczech, Litwie, Włoszech, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Australii 
i Tajlandii. W 2010 r. laureat Certyfikatu Najwyższej Jakości (Honorary 
Certificate of the Highest Quality – Short List) VII Międzynarodowego 
Biennale Rysunku w Pilznie. Otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień 
za twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa w konkursach ogól-
nopolskich i międzynarodowych.

Dariusz Piekut10
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Latimeria  2019

odlew aluminiowy, płyta drewniana, 39,5 × 113,5 cm (45 × 121 cm  
w oprawie) syg. p.d: Piotr Woźniak ‚19

Ur. 1989 w Olsztynie. W latach 2008–2014 studiował na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi. Zrealizował dyplom w Pracowni Technik Drzewo-
rytniczych i Książki Artystycznej prof. Dariusza Kacy oraz pracowni 
Malarstwa I Otwarta Księga prof. Andrzeja M. Bartczaka. Swoje prace 
prezentował na czterech wystawach indywidualnych w Łodzi oraz 
kilku zbiorowych w Polsce, Argentynie i Japonii.

Piotr Woźniak11
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Jarzębina  2019

olej, akryl, szlagmetal, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: J. Misztal 2019

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich 
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (cerami-
ki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych odcieni 

złota nadaje im specyficzny i niepowtarzalny wygląd. Prace artystki 
znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także osób prywatnych, 
zarówno w kraju jak i za granicą.

Joanna Misztal12
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Dom II/Home II  2019

olej, płótno, 50 × 50 cm, opisany na odwrocie: Dom II M.M |2019

Urodził się w 1997 roku. W 2017 roku ukończył Liceum Plastyczne 
w Poznaniu. Obecnie student Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych we Wrocławiu. Prace wystawiał między innymi w Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu, Koszalinie czy Lublinie. Został wyróżniony 

w konkursach jak Biennale Figur Ciała czy Biennale Malarstwa i Rysun-
ku. W 2017 roku otrzymał I Nagrodę Biennale Aranżacji Przestrzeni 
w Warszawie.

Mateusz Majchrzak13
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Liwia  2019

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: Jaźwińska Karina 2019 oraz na odwrocie: Jaźwińska Karina 2019 Liwia

Urodzona w Gdańsku, od lat mieszka i tworzy w Warszawie. Pol-
ska malarka, ilustratorka i rysowniczka. Zrzeszona w Stowarzyszeniu 
Akwarelistów Polskich. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Koszalinie im. Władysława Hasiora oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestniczka wystaw krajowych (m.in. 

w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Białymstoku) i międzynarodo-
wych (m.in. we Włoszech i Niemczech). Utalentowana artystka o sze-
rokim spektrum zainteresowań. W swoim dorobku ma prace olejne, 
akwarelowe, akrylowe, murale jak również drobne formy ilustracji 
książkowych, którym nie brak dozy humoru.

Karina Jaźwińska14
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Pożegnanie z mnichem  2019

olej, płótno, 70 × 110 cm, sygn. l.d.: EVA KAS oraz na odwrocie: Ewa Kasprzyk

Urodzona w 1973 r., w 2000 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Maluje obrazy olejne w których motywem przewodnim 
jest człowiek, anioł i mnich najczęściej w podróży.

Ewa Kasprzyk-Wojciechowska15



17

Dwieście dziewięćdziesiąty szósty  2019

akryl, płótno, 150 × 150 cm, sygn. na odwrocie: Dominik Smolik

W latach 2002–2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, w pracowniach prof. R. Oramusa, 
prof. R. Łaciaka i prof. G. Bednarskiego. W 2008 r. ukończył Studium 
Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu Architektury, Kon-

serwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Brał udział w wielu 
krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze w Ra-
wennie (2007 r.).

Dominik Smolik16
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Bez tytułu  2019

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: P. TKACZYK 2019

Artysta multimedialny. Mieszka i pracuje w Warszawie. Od 2008 roku 
zajmuje się malarstwem. Na swoim koncie ma kilkaset obrazów w róż-
nych technikach i tematyce, malarstwo figuratywne i abstrakcyjne, 

ponad dwadzieścia wystaw, kilka murali. Obrazy artysty znajdują się 
w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Inna działalność 
artystyczna, w której się realizuje to fotografia i muzyka.

Paweł Tkaczyk17
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Take care  2019

olej, płótno, 80 × 100, sygn. p.d.: A.Dąbrowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Historii Sztuki. 
Artystka sztuk wizualnych. W ostatnim czasie maluje obrazy zbliżone 
do nurtu pop art, a w swych pracach kładzie nacisk na kolory i ich 

wzajemną korelację. Jej malarstwo charakteryzują motywy zwierzęce 
często stanowiące symboliczne metafory, odnosi się w nich do emocji, 
humoru, a także współczesnych symboli.

Anita Dąbrowska18
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Czas i przestrzeń  2008

akryl, płótno, 40 × 50 cm x 2 sztuki sygn. i opisany na odwrocie: Robert Olszowski „Czas i przestrzeń” akryl 40 × 50 2008 r

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni An-
drzeja Pietscha w 1996 r. Autor wystaw indywidualnych: Czas i prze-
strzeń, Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Andrzeja Strumiłły, 
Oddział Muzeum w Suwalkach (2015); Czas i przestrzeń, Muzeum 
Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice (2014); Czas i przestrzeń, Galeria 
BWA Olkusz (2014); Czas i przestrzeń, Regionalny Osrodek Kultury 
i Sztuki, Suwałki (2013); Czas i przestrzeń, BWA Krosno (2012); Czas 
i przestrzeń, BWA Nowy Sącz (2012); Czas i przestrzeń, Galeria Ba-
łucka, Miejska Galeria Sztuki, Łódź (2012); Czas i przestrzeń, BWA 

Sandomierz (2011). Udział w wielu wystawach zbiorowych: Wystawa 
pokonkursowa 8 Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Gale-
ria Domu Kultury SCK w Mielcu (2015); Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego, Lubaczów (nominacja), Muzeum w Lubaczowie 
(2014); Jesienne konfrontacje, BWA Zamość (2011); Międzynaro-
dowe Trienale Grafiki’, Kunsthaus, Wiedeń, Austria (2007); Obraz 
Roku – 100 najlepszych obrazów roku, miesięcznik „Art&Business”, 
Muzeum Xawerego Dunikkowskiego, Warszawa (2003); Ślady po-
dróży – uczniowie i przyjaciele, Galeria BWA, Bielsko-Biała (2001).

Robert Olszowski19
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Gdzie jedziemy?  2019

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d.: MJagóra 2019

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. Uzyskała dyplom w 2016 r w pracowni u dr hab. Monika 
Krygier, prof. ASP w Pracowni Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się 

grafiką i malarstwem. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych 
i indywidualnych. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w kraju i za granicą. Obecnie związana z Krakowem.

Malwina Jagóra20
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Nenufary  2019

olej, płótno, 81 × 100 cm, sygn. p.d.: Sierocińska Zuzanna oraz opisany na odwrocie: „Nenufary” Sierocińska Zuzanna, ZS 2019

Ur. 1990 r. w Warszawie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Sztuka i Wzornictwo 
Ceramiki. Dyplom Magistra Sztuki obroniła w 2016 roku, w pracowni 
Ceramiki Artystycznej pod kierunkiem prof. zw. Przemysława Lasaka 
i dr Michała Puszczyńskiego oraz w pracowni Projektowania Ceramiki 
w Architekturze u prof. nadzw. Gabriela Palowskiego i arch. Darii 
Kieżun. Zajmuje się głównie ceramiką i plenerowym malarstwem 
sztalugowym. Najważniejsze wydarzenia z ostatniego czasu: 2018, 
indywidualna wystawa instalacji i ceramiki „Formy naturalne”, Galeria 

Popkolor, Grodzisk Mazowiecki; 2018, grupowa wystawa malarstwa, 
otwarcie XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 w Pyeongchang, 
„The 32nd ASROPA International Arts Exhibition”, Gunsan Art Center, 
Korea Południowa; 2017, sympozjum ceramiczno-malarskie Cucuteni 
International Art Camp, Ivancea, Mołdawia, zwieńczone festiwalem 
i wystawami w Ivancei oraz w Kiszyniowie; 2016, indywidualna dy-
plomowa wystawa ceramiki, 70-lecie ASP im. Eugeniusza Gepperta 
w Centrum Sztuk Użytkowych i Innowacyjności, Wrocław.

Zuzanna Sierocińska21
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Cutty Sark  2019

olej, płótno, 95 × 130 cm, sygn. p.d.: A. Wroński

Absolwent ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną 
i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych 
wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii, 

Niemczech i Belgii. W latach 90-tych tworzył w nurcie realizmu fan-
tastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika 
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987–1990.

Andrzej Wroński22
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Portret podwójny  2019

olej, płótno, 40 × 60 cm, sygn. l.d.: Marcin A. Telega oraz na odwrocie: Marcin A. Telega 2019

Urodzony w 1976 roku w Przeworsku. Profesjonalną edukację ar-
tystyczną rozpoczyna w roku 1991 w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Tarnowie (profil meblarstwo artystyczne). Od zakończenia szkoły 
średniej tj. 1996 pracuje jako renowator mebli antycznych. W roku 

2001 rozpoczyna studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
na wydziale malarstwa. Studia i praca dyplomowa (w roku 2007) 
pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego. Od czasu zakończenia  
studiów pracuje nieprzerwanie jako artysta malarz.

Marcin Telega23
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41/18/158  2018

akryl, spray, olej, płótno, 75 × 95 cm, opisany na odwrocie: [monogram artysty] Dilan Abdulla 41/18/158 akryl, spray, olej, płótno 
75x85 cm 2018 r.

Malarz i historyk sztuki. Ukończył PLSP w Koszalinie ze specjaliza-
cją sztuk użytkowych (snycerstwo) oraz studia z historii sztuki na 
Uniwersytecie Gdańskim. Wybrane wystawy: 2019 – „Zawsze jest 
coś nie tak”, wystawa indywidualna, Galeria Kuratorium, Warszawa; 
2019 – „bez ram |unframed. Malarstwo z kolekcji prywatnej”, wy-
stawa zbiorowa, Muzeum Podlaskie w Białymstoku; 2018 – „Nocne 

sesje malarskie”, wystawa indywidualna, Bydgoskie Centrum Sztuki, 
Bydgoszcz; 2017 – „Pętle”, wystawa indywidualna, Filharmonia Ka-
szubska, Wejherowo; 2017 – „Motion”, wystawa zbiorowa, Galeria 
Gruning, Kraków; 2016 – „XXS”, wystawa zbiorowa, BERLIN BLUE 
art space, Berlin.

Dilan Abdulla24
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257  2019

olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Marz2019

Doktorant na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.

Marcin Ziółkowski25
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Odpoczynek  2019

olej, płótno 80 × 80 cm, sygn. p.d.: ŚRODOWSKA 2019 oraz opisany na odwrocie: ŚRODOWSKA 2019 „ODPOCZYNEK” 2019r. OLEJ NA 
PŁÓTNIE 80X80 cm Katrzyana Środowska

Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi (malarstwo i rysunek). Zajmuje się 
malarstwem olejnym i akrylowym na płótnie. Maluje światy, w których 
każdy odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni, 
horyzontów, prostoty i harmonii przedstawiona w minimalistyczny 

sposób. Tworzy obrazy na założeniach abstrakcyjnych, czasem wpro-
wadzając elementy realistyczne, figuratywne. Minimalizm i czysta 
forma, to dla niej sedno sztuki, a proces poszukiwań widoczny w jej 
malarstwie, wpisuje się w dyrektywę „im mniej tym więcej”. Bierze 
czynny udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Katarzyna Środowska26
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Skrzydlica  2019

akryl, płótno, 80 × 100 cm, syg. na odwrocie: Iga Malinowska 2017 80 × 100 cm

Jej droga artystyczna związana jest z Magazynem Sztuk filią Ośrodka 
Kultury Ochoty. Czynnie bierze udział w plenerach malarskich oraz 
wystawach. Przez kilka lat była instruktorem grupy dziecięcej w Miej-

skim Ośrodku Kultury w Legionowie. Uczestniczy przy aranżacjach sal 
wystawowych oraz projektowaniu dekoracji. Obecnie pracuje nad 
cyklem obrazów „W głębinach”.

Iga Malinowska27
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Manifest  2019

olej, płótno, 80 × 80 cm sygn. p.d.: KJRP’19 oraz na odwrocie: MANIFEST Krystyna Róż-Pasek 2019

Malarka z zamiłowania z zawodu dekoratorka wnętrz. Inspiruje się 
ludźmi. Stara się uchwycac ulotne chwile, zamykać je w kadrze i prze-
lewć na płótno. Uwielbia żywe barwy oraz grę świateł.

Krystyna Róż-Pasek28
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Bez tytułu  2017

akryl, płótno, 60 × 80 cm (w ramie 61 × 81 cm), sygn. p.d.: SJ oraz na odwrocie: Sonia Jaszczyńska 2017

Ur. 1990, studentka roku dyplomowego na Wydziale Grafiki warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Z wykształcenia filozof, zajmuje się też 

ilustracją, malarstwem i ceramiką. W obrazach za pomocą żywych 
kolorów przedstawia organiczne i geometryczne formy.

Sonia Jaszczyńska29
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Czerwone Ibisy  2019

technika własna, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: P.K.Mikulska2019

Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyj-
ną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej 

wzorem prostoty oryginalności i kolorów. Nie boji się eksperymentów, 
pozwala sobie na swobodną grę między formą a kolorem na płótnie.

Patrycja Kruszyńska-Mikulska30
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Karmienie  2016

akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygn. na odwrocie: MAGDA ZARZYCKA „KARMIENIE”

Ur. w 1990 r. w Prudniku, absolwentka Instytutu Sztuki UO w Opolu. 
W 2014 r. obroniła dyplom z malarstwa w pracowni dr hab. Magda-
leny Hlawacz i w tej też dziedzinie sztuki tworzy po dzień dzisiejszy. 
Brała udział w wielu wystawach zbiorowych oraz jednej indywidualnej. 
„Tnę (to, co) nieistotne, redukuję do minimum. Czerni, bieli, szarości 

używam jak powietrza – po prostu, naturalnie; koloru – jak zakreślacza 
w zeszycie. Wycinam sytuacje, krótkie chwile z żyć różnych, szukam 
nowego znaczenia, innego spojrzenia niż przez pryzmat pamięci. 
Zahaczam, uniwersalizuję.

Magda Zarzycka31
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Netro  2019

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. p.d.: Stanisz2019

Absolwentka wydziału grafiki warsztatowej ASP w Katowicach, dzia-
łalność i wystawy grupowe w Rzeszowie, Aachen, Łańcucie.

Anna Stanisz32
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Podróż do gwiazd  2019

akryl, szlagmetal, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Mariola Świgulska 2019r

Absolwentka Wydziału Architektonicznego Politechniki Łódzkiej. 
W czasie studiów, podczas pobytu w Wiedniu, udoskonalała swój 
warsztat malarski. Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne na płót-
nie w dużych formatach. Poszukuje niecodziennych form prezentacji, 
interesuje się połączeniem sztuki z architekturą, kreowaniem prze-
strzeni w niekonwencjonalny sposób oraz poszukiwanie miejsca dla 
obrazów w nowoczesnych wnętrzach. W malarstwie szuka inspiracji 
w detalach zaczerpniętych ze świata roślin. Uczestniczka licznych wy-

staw indywidualnych oraz zbiorowych – m.in.: Polen Zentrum, Berlin, 
1987; Drei Generationen, Berlin, 1988; Wiedeń, 1990 -1992: Łódzki 
Dom Kultury, 1996; Galeria Ars Nova, Łódź, 2004–2009;Galeria Ars 
Nova, Łódż, 2012; Galeria TAB, Warszawa, 2013; Galeria 63, Sopot, 
2015. Współpracuje z wieloma architektami w kraju i zagranicą. Obra-
zy artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie: Norwegii, 
Niemczech, Holandii oraz Wiedniu, a także w Stanach Zjednoczonych 
na Florydzie.

Mariola Świgulska33
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Profil błękitny  2018

ceramika szkliwiona, 35 × 27 × 11 cm, sygn. na podstawie: Śliwka

Rzeźbą w drewnie zainteresował się w wieku 14 lat. Od 1997 r. zaj-
muje się wyłącznie tworzeniem w drewnie, ceramiką i malarstwem. 
Artystę zajmuje tematyka sakralna, portret, pejzaż. Swoje prace pre-
zentował na wystawach w: Warszawie, Rzeszowie, Krośnie, Jarosła-
wiu, Łańcucie, Jaśle, Przemyślu, Iwoniczu Zdroju, Budapeszcie. Inspi-
racje wynikają z kontaktu z naturą, pejzażem, człowiekiem, tradycją, 
historią. W niektórych pracach pojawiają się elementy apokaliptyczne, 

surrealistyczne. W rzeźbie w drewnie stosuje różne techniki m.in. 
opalanie, klejenie z małych elementów, różne gatunki drewna (lipa, 
modrzew, jesion, dąb). W malarstwie wykorzystuje własną technikę, 
która uwydatnia fakturę (na sztywnym podkładzie nakładany jest im-
past, który jest później patynowany, malowany w technice olejnej lub 
akrylowej). Wykonuje też modele odlewnicze (współpraca z hutami 
szkła, odlewnikami).  

Krzysztof Śliwka34
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Triumf  2019

akryl, olej, płyta HDF, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: [monogram artysty] oraz opisany na odwrocie: [monogram artysty] Ryszard Rabsztyn, 
TRIUMF, akryl i olej na HDF, 100x100, 2019

Swoja przygodę ze światem sztuki rozpoczął w latach 1999- 2004 
w PLSP im J. Pankiewicza w Katowicach. Lata te zaowocowały pierw-
szym miejscem w konkursie „Pierwsze Międzynarodowe Triennale 
Drzeworytu w Zakopanym 2006”. Dyplom malarski uzyskał w roku 
2010 po ukończeniu Wrocławskiej ASP. Brał udział w wystawach 
zbiorowych (PROMOCJE Legnica2010, Drugie Triennale Malarstwa 
ANIMALIS w Chorzowie, Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, Cen-
trum Sztuki Impart-2011) jak i indywidualnych (Galeria Schody, War-

szawa 2012, wystawa autorska pt. „Dawno, dawno temu”, GALERIA 
DNA, Wrocław 2017- CIERPLIWOŚĆ). Obecnie zdecydował się na styl 
kropkowany, jako wyraz jego wcześniejszych poszukiwań, tęsknoty za 
grafiką warsztatową, którą kiedyś uprawiał. To także próba połączenia 
wszystkich pasji. Każda kropka to kolejna sekunda, minuta, kolejne 
powtórzenie na siłowni, to wreszcie kolejna cegiełka w wielkiej bu-
dowli celu, marzenia, sensu, do którego zmierza artysta.

Ryszard Rabsztyn35
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Call a Tribe  2019

olej, akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: K.STAŃCZAK’19

Ur. w 1980 r. w Puławach. Tworzy instalacje, formy przestrzenne 
i obiekty kinetyczne. W latach 1999–2004 studiował na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w pra-

cowni prof. Stanisława Żukowskiego w 2004 roku. Obecnie pracuje 
jako adiunkt na macierzystej uczelni. Autor czternastu wystaw in-
dywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

Kamil Stańczak36
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Nokturn  2015

olej, płótno, 60 × 41 cm, sygn. i opisany na odwrocie: Anna Vostruchovaite
.
 Nokturn 2015

Ur. w 1995 r. w Wilnie. Studentka ASP w Warszawie. Ukończyła Szkołę 
Plastyczną im. Justinasa Vienożinskasa w Wilnie. Ważniejsze wystawy: 
wystawa indywidualna w klubokawiarni Kontakt w Warszawie (2015), 
udział w 3 wystawach poplenerowych w Domu Kultury Polskiej w Wil-

nie, Udział w wystawie „Noc muzeów” (2016/2017) na macierzystej 
uczelni, udział w wystawie zbiorowej „Przerwa wakacyjna” w Galerii 
Salon Akademii (2017).

Anna Vostruchovaite
.37
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#006699  2019

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: Malwina Puszcz 2019

Urodziła się w 1992 roku w Szczecinku, skąd w 2013 roku przeniosła 
się do Gdańska. Jej pierwsze prace skupione były na ćwiczeniu warsz-
tatu, a z czasem zafascynowała ją stylistyka abstrakcyjna. Obecnie 
tworzy energetyczne kompozycje geometryczne w technice akrylu 

na płótnie. W swoich pracach główny nacisk kładzie na dynamiczną 
formę oraz mocny, nasycony kolor. Często wykorzystuje kontrasty 
barwne, jednocześnie starając się utrzymać harmonię przedstawienia.

Malwina Puszcz38
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70. Orchidea 1  2019

akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. l.d.: NoName

No name to artysta znany i rozpoznawany w świecie sztuki, mający 
na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jest 
kilkukrotnym stypendystą i laureatem prestiżowych nagród. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych w kraju i za 
granicą. „Awangarda bzy maluje” to tytuł zaczerpnięty ze słynnego 
projektu Przemysława Kwieka. No name postanowił zostać konty-
nuatorem projektu, lecz nieco zmienił jego założenia. Mianowicie 
chce sprawdzić czy bardziej liczy się nazwisko czy sam obraz, oraz 
czy namalowane kwiaty będą miały większy popyt na rynku od jego 
własnych, abstrakcyjnych dzieł. Malowanie kwiatów przez artystów 
to długotrwała tradycja. Większość artystów awangardowych malo-

wała kwiaty dla zarobku, ponieważ było to malarstwo bardziej zro-
zumiałe i przyswajalne. Jak pisze Przemysław Kwiek: „moja matka 
mówiła, że ja się wygłupiam w Sztuce, ale te kwiaty, to są piękne.” 
Wybór kwiatów jako tematu obrazów nie był jednak przypadkowy, 
ponieważ abstrakcyjne myślenie bardzo dobrze można przełożyć na 
organiczną formę w malarstwie rodzajowym. Artysta No name będzie 
wystawiał prace na aukcjach i w galeriach komercyjnych, następnie 
po zakończeniu projektu, zrobi wystawę z kwiatowych obrazów, na 
której się ujawni. Jak pisał Przemysław Kwiek: w manifeście do pro-
jektu „Awangarda bzy maluje”: „Nazwisko i ranga artysty gwarantują 
w każdym przypadku zysk.

No name39
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Breath  2017–2019

akryl, płótno, 50 × 70 cm, sygn. l.d.: Annata 19; na rancie: 01.2017 (dla abstrakcji)

Annata jest artystką – malarką urodzoną w Mińsku na Białorusi, 
a obecnie zamieszkałą w Warszawie. Tworzyła od najmłodszych lat, 
ale odnalazła swoją artystyczną ścieżkę mieszkając w Nepalu i Peru. 
Z tego względu w jej sztuce częste są odwołania do duchowości 
i energii. Po powrocie do Europy studiowała malarstwo na UP im. 

KEN w Krakowie. Jej ostatni wernisaż pt. „Emocje Kobiety – Droga do 
Duchowości” odbył się rok temu w Warszawie przy ulicy Wiejskiej. Od 
tego czasu skupiła się na pracy w studiu nad autorskimi połączeniami 
sztuki abstrakcyjnej i figuratywnej, czego efektem jest m.in. „Breath”.

Annata40
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Bridge  2018

akryl, plótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.: Garyantes oraz opisany na odwrocie: Sebastian Garyantesiewicz „Bridge” 2018

Ur. 1980 r. artysta plastyk. Obecnie mieszka i tworzy w Poznaniu. 
Uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych plenerów malar-
skich. Jego prace wyróżniają się niesamowitym wykorzystaniem koloru 

oraz zaskakującą manipulacją światłocienia. Ciągła chęć rozwoju i pa-
sja do malarstwa sprawia że, każdą wolną chwilę poświęca sztuce.

Sebastian Garyantesiewicz41
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Metropolis III  2019

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygn. i opisany na odwrocie: Łukasz Jankiewicz Wrocław 2019 Metropolis III

Z wyksztalcenia jest architektem wnętrz, ukończył Wyższą Szkołę Hu-
manistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej twórczości czerpie 
z impresjonizmu, ważną rolę w jego pracach odgrywają kolor i faktura 

wciąż eksperymentuje z różnymi narzędziami malarskimi. Artysta ak-
tywnie uczestniczy w wielu wystawach i aukcjach sztuki współczesnej 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Łukasz Jankiewicz42
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Pajęczyna 1/5  2019

mozaika ceramiczna na podłożu z żywicy, 55 × 40 cm, sygn. na odwrocie: M. SCHREIBER 1/5

Absolwentka Wydział Rzeźby na warszawskiej ASP, w pracowni 
prof. Adama Myjaka (dyplom w 2003 r). Od tego czasu bierze udział 
w wystawach zbiorowych, ale dopiero w 2014 r. zdecydowała się 
na pierwszą wystawę indywidualną w galerii Autograf. Kolejne to 

ekspozycja powiązana ze Smoszewskim Festiwalem Kultury (2016) 
i wystawa trzyosobowej grupy artystycznej „Ludwinówka”, w Galerii 
2 Piętro w Warszawie. Specjalizuje się w rzeźbie animalistycznej, sporo 
też rysuje. Na co dzień zajmuje się m. in. edukacją muzealną.

Magda Schreiber43
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Letni spacer  2019

olej, akryl, szlagmetal, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.d.: A. Kappa

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we 
Wrocławiu (dyplom – 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni 
prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze 
wystawy i osiągnięcia: 2014 – Ogólnopolska Wystawa Marynistycz-
na „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 – Finalistka Międzynarodowego 
konkursu ArtSland 2, 3 i 5 rundy, USA; 2013 – Prix de Peinture de 

L’Ebouillanté 2014, Paryż; 2014 – Muzeum Sztuki Współczesnej we 
Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, Toronto; 2014 – konkurs malar-
stwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodo-
wy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria Profil 
CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów 
konkursu, Częstochowa.

Alicja Kappa44
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Zebry  2019

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. p. bok: K.Gubała

Ur. w 1991 r. w Tarnowskich Górach. Absolwentka Architektury 
Wnętrz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Ogólnokształcąca 
Szkoła Sztuk Plastycznych w Zabrzu, którą ukończyła z tytułem pla-
styka-grafika. Zawodowo zajmuje się architekturą wnętrz i projekto-

waniem. Spełnia się także w dziedzinie malarstwa i rysunku, zdoby-
wając szereg nagród, m.in. I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu 
Rysowania (2009). Prace artystki można było zobaczyć na wystawie 
w Sławkowie (2011) oraz w MDK w Zabrzu (2007).

Karolina Gubała45
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Bez tytułu  2019

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. i opisany na odwrocie: MILENA BRUDKOWSKA, OLEJ NA PŁÓTNIE, 2019 R

Ur. 1988 r. w Lublinie. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 2015 roku uzyskała dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa sztalugowego. Uczestniczyła 

w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Zajmuje się 
głównie malarstwem olejnym, rysunkiem oraz instalacją.

Milena Brudkowska46
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Pies  2019

olej, płótno, 120 × 130 cm, sygn. na odwrocie: Tymańska 2018

Studentka IV roku Malarstwa w ASP w Gdańsku, obecnie w pracowni 
prof. Henryka Cześnika i dr. hab. Jakuba Pieleszka. W 2019 roku od-
była miesięczna rezydencję artystyczną w CSW Łaźnia Gdańsk, która 
zakończyła wystawą pod tytułem „Under Construction”. W 2018 
roku prezentowała obrazy na wystawach indywidualnych „Prezenta-
cje młodych”; w klubie Sfinks700 oraz w wystawie pt. „Rzeczy, które 

robię, a nie powinnam” w Gdańskim Archipelagu Kultury „Plama”. 
Prace Tymańskiej można było także zobaczyć w przestrzeni publicznej 
z okazji 10lecia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz na wystawie 
pokonkursowej w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Wojciecha 
Fangora, na której została laureatką nagrody specjalnej.

Julia Tymańska47
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Dotyk wiatru  2019

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygn. p.d.: Julia Reiter

Malarka z zamiłowania z zawodu dekoratorka wnętrz. Inspiruje się 
ludźmi. Stara się uchwycac ulotne chwile, zamykać je w kadrze i prze-
lewć na płótno. Uwielbia żywe barwy oraz grę świateł.

Julia Reiter48
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Usmiechnięty profil  2019

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: I.W.

Malarka w swoich pracach obok wielorakich motywów stosuje bogatą 
gamę kolorów, które nadają obrazom niepowtarzalny odbiór. Widz, 
który przechodzi obok nich jest zdziwiony, gdy jego wzrok przyciągają 
różnorodne barwy. To zaciekawia i sprawia, że na jednym płótnie 
można zobaczyć wiele obrazów. Jej prace były wystawiane w łódzkich 

galeriach, obecnie w Salonie Sztuki w Łodzi. Ma na swoim koncie trzy 
wystawy indywidualne: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 
w Łodzi (2015), Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „Kamie-
nica 56” w Łodzi (2016) i sala wystawiennicza Kawiarni „Tubajka” 
w Łodzi (2016).

Ilona Woźniak49
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Za gorąco  2019

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: J.K. oraz na odwrocie: Jola Kitowska 2019

Ur. w 1968, pochodzi z Pomorza. W czasie siedmioletniego pobytu 
w USA ukończyła z wyróżnieniem Stratford Career Institute, kierunek 
Art. Warsztat doskonaliła jako członek Long Island Art League. Po 
powrocie do Polski otworzyła Rumską Pracownię Malarską i jest człon-

kiem założycielem Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat”. Współautorka 
projektów „Artyści dla Edukacji” oraz „Rumski Plener Malarski”. Liczne 
wystawy, zbiorowe i indywidualne oraz udział w plenerach na terenie 
Polski i Europy, to ważna część życia artystki.

Jolanta Kitowska50
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Defragmentyzacja sympatyczna  2017

akryl, olej, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Paweł Zakrzewski

Absolwent Realizacji TV na wydziale operatorskim PWSFTViT w Łodzi, 
Kulturoznawstwa w Warszawie. Były student Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu na wydziale Multimediów. Prace artysty to przede 
wszystkim ekspresja z domieszką czarnego poczucia humoru, formą 

nawiązujące do estetyki street-artu, nowego ekspresjonizmu czy Art 
Brut. Artystyczne pola działań to malarstwo, film, sztuka wideo. Na 
swoim koncie posiada kilka malarskich wystaw indywidualnych oraz 
udział w licznych aukcjach Młodej Sztuki.

Paweł Zakrzewski51
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5 Hours of Relaxing Beach & Calming Sounds Of the Sea
akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie: Hours of Relaxing Beach & Calming Sounds Of the Sea – Maciej Majewski 2019

Rysownik, animator, reżyser filmów animowanych. Urodzony w Ryb-
niku w 1977 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz Państwową Wyższą Szkołę 

Filmową, Teatralna i Telewizyjną im. Leona Schillera w Łodzi; kierunek 
Realizacja Filmu Animowanego, gdzie zdobył tytuł Magistra Sztuki.

Maciej Majewski52
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Alice  2019

technika mieszana, płótno, 60 × 50 cm, sygn. p.d.: EDA YUKOV 2019

Studia w Instytucie Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki UWM w Olsztynie. 
Dyplom w 2008 r. W latach 2009 i 2010 otrzymała Stypendium Arty-
styczne przyznawane przez Prezydenta Miasta Olsztyn. W 2009 r. zo-
stała wyróżniona Stypendium Artystycznym Marszałka województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. W 2010 r. została laureatką nagrody Talent 
Roku 2010 w kategorii Sztuki Piękne. Brała udział w kilkudziesięciu 
wystawach i działaniach artystycznych w kraju i zagranicą. Mieszka 
i pracuje w Olsztynie.

Eda Yukov53
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Soul on fire  2019

technika własna, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: MAŁGORZATA PABIS

Ur. w 1980 r. Architektka wnętrz, absolwentka Akademii Sztuk PIęk-
nych w Krakowie. Dyplom, który obroniła w 2004 r. nagrodzony został 
medalem rektora ASP. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wnętrz, 

a malarstwo sztalugowe jest dopełnieniem tej profesji. Obrazy trak-
tuje jako inspiracje do zaprojektowania pięknego wnętrza. Uważa, 
że piękno w sztuce nie jest pojęciem względnym.

Małgorzata Pabis54
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Black bird  2018

akwaforta, akwatinta, 80 × 40 cm (zadruk), 92 × 50 cm (wymiary arkusza); sygn. p.d. pod płytą: Żaneta Rzepa 2018, opisany l.d.: Black 
bird, śr. dół: 7/7

Absolwentka Wydziału Artystycznego, Edukacji Artystycznej w zakresie 
sztuk plastycznych na Uniwersytecie Śląskim. Dyplom licencjacki obro-
niła w 2013 roku. W 2012 roku uczestniczyła w wymianie studenckiej 
ERASMUS w Hiszpanii na Uniwersytecie Castilla-La Mancha. Przez rok 
2013/2014 była studentem Grafiki na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie. W 2014 roku rozpoczęła studia II stopnia na Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Grafiki. Dyplom magisterski 

obroniła w 2016 roku. Nagrody i wyróżnienia: Wyróżnienie Honorowe 
w ogólnopolskim konkursie Konfrontacje Sztuki (Warszawa 2016), 
kategoria: Grafika; III Nagroda w konkursie fotograficznym podczas 
VI Skierniewickich eFeF Urodzinach Mistrza Inspiracje: „Słodkie życie” 
2015; Wyróżnienie w XXIV Krajowym Salonie Fotografii Artystycznej 
Żary 2014; Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na plakat Festi-
walu Ekofilm 2014

Żaneta Rzepa55
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Warszawski wieczór  2019

akryl, płótno, 60 × 81 cm, sygn. p.d.: Mężyński

Mieszka w Warszawie, gdzie tworzy obrazy w technice olejnej. Artysta 
zafascynowany jestprzestrzeniami miejskimi i próbujący uchwycić ich 
magiczną atmosferę. Przez wiele lat zajmował się grafiką cyfrową 
i fotografią.

Arkadiusz Mężyński56
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Amsterdam z cyklu „Miasta”  2019

akryl, płótno, 70 × 90 cm, sygn. p.d: CEZAR 2019 oraz na odwrocie: Cezar Walczak, 2019

Dyplom z wyróżnieniem ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Pra-
ca Dyplomowa uczestniczyła w konkursie „Dyplom Roku”. Finalista 
35. Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Bielska-Jesień (2001). Jego 
prace otrzymały Wyróżnienie Honorowe podczas Międzynarodowego 
Biennale Pasteli w Nowym Sączu. Otrzymał również wyróżnienia w ka-

tegorii malarstwo w konkursie „Art-Dea 2000” organizowanym przez 
ZPAP i ASP w Warszawie oraz Event Management Polska. Autor serii 
wystaw pokonkursowych wyróżnionych obrazów w kraju i zagranicą. 
Członek ZPAP. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, mozaiką i rzeźbą.

Cezar Walczak57
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Maja  2019

akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p.d.: D.Nowosad 2019 oraz na odwrocie: Diana Nowosad 2019

Ur. w 1989 r. w Chełmie. Absolwentka Liceum Plastyczne im Józe-
fa Chełmońskiego w Nałęczowie. Ukończyła studia licencjackie na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Architektury 
Wnętrz w 2013 roku. Dyplom u prof. Przemysława Krajewskiego, 

aneks malarski prowadzony u prof. Andrzeja Zwierzchowskiego. Jej 
prace uczestniczyły w końcowo rocznych wystawach malarskich na 
ASP w Warszawie. Aktualnie kończy w lutym studia magisterskie na 
Wydziale Architektury.

Diana Nowosad58
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Ona  2019

olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. p.d.: V.Bąbol oraz na odwrocie: Viola Bąbol, Ona, 2019

Ur. w 1989 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. 
W 2013 r. obroniła dyplom z malarstwa „757 Pokus”, za który uzyska-
ła wyróżnienie Dziekana Wydziału Artystycznego. Artystka zajmuje się 
malarstwem i ilustracją. Wizerunek kobiety jest głównym tematem jej 
prac. Muza w jej obrazach jest odzwierciedleniem marzeń sennych, 
jest kobietą, z którą artystka się utożsamia. Muzy łączą świat wyobra-

żeń z rzeczywistością, przez co pojawiają się elementy surrealistyczne. 
Artystka brała udział w kilku wystawach m.in. wystawa prac peda-
gogów i studentów wydziału artystycznego UMCS w Teatrze Małym 
w Galerii Obok w Tychach (2013); Biennale Sztuk Plastycznych Łęczna 
(2014); Festiwal Sztuki ART INN w Galerii Labirynt Lublin (2015).

Viola Bąbol59
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K-Beauty  2018

akryl, płótno, 65 × 92 cm, sygn. na odwrocie: Bonas, K뷰티 (K-Beauty), 2018

Ur. 1993 w Warszawie. Absolwentka Sztuki Mediów na Warszawskiej 
ASP Od 2015 roku zajmuje się malarskim projektem dotyczącym mo-
tywów kulturowych i społecznych Korei Południowej, wykorzystującym 
szeroką gamę czystych kolorów i zestawienia wzorów. W pracach 
inspiruje się estetyką tradycyjnej minhwy, jednak poprzez potraktowa-
nie obiektów pop-artowym stylem, nadaje jej nowy charakter, silnie 

nawiązujący do współczesnego obrazu koreańskiego społeczeństwa, 
pędzącego w nowoczesną, mocno inspirowaną zachodnimi wpły-
wami estetykę. Poprzez użycie jaskrawych, czystych barw i mocnych 
konturów, sugeruje pewnego rodzaju formę gotowego masowego 
produktu, niczym k-popowe gadżety. 

Małgorzata Bonas60
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Violet Mako  2019

akryl, płótno, 80 × 120 cm, sygn. na odwrocie: Violet Mako 2019 Gossia Zielaskowska

Dyplom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
(2009). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2008/2009). Laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malar-
skiego Zadra, Galeria Zadra, Warszawa (2008). Uczestniczka Między-
narodowych Targów Sztuki w Stambule, wystawa młodych polskich 
artystów „Horizon” (Turcja, 2012) oraz SCOPE Miami (USA, 2012). Jej 
prace zostały zakwalifikowane do Międzynarodowego Biennale Sztuki 
Współczesnej we Florencji (Włochy, 2009). Znalazła się na 19. miejscu 
w rankingu młodych polskich artystów Kompas Sztuki (2014). Uczest-
niczka wystaw zbiorowych, m.in.: II Międzynarodowego Konkursu 
Malarskiego „Przestrzeń publiczna – Konteksty”, Centrum Kultury 

Zamek, Poznań (2010); Warszawskiego Festiwalu Sztuki Ground Art, 
Galeria Fibak, Warszawa (2011); Finału 42.Biennale Bielska Jesień 
(2015) Galeria BWA Bielsko-Biała; Międzynarodowego Biennale Ma-
larstwa Chisinau 2017 Muzeum Narodowe w Kiszyniowie, Mołdawia 
(2017); „Sztuka Teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie Kamienica 
Szołayskich (2018). Autorka wystaw indywidualnych, m.in: „Sen z bu-
telki po oranżadzie”, Galeria Bekos, Poznań (2008); „Malarstwo”, 
Galeria Zadra, Warszawa (2009); „Kobieca intuicja” oraz „Przestrzeń 
gestu”, Galeria Fibak, Warszawa (2010, 2014); „Lost Map”, Galeria 
Sztuki Współczesnej PROFIL, Centrum Kultury Zamek, Poznań (2017)

Gossia Zielaskowska61
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Samoloty  2019

olej, płótno, 140 × 140 cm, sygn. i opisany na odwrocie: Bartek Pszon 2019 Samoloty

Ur. w 1988 r. Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie na Wydziale 
Malarstwa. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach 
i przeglądach malarskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa narodowego. Autor dwóch wystaw indywidualnych (Kraków, 

Warszawa) oraz uczestnik wielu zbiorowych. Brał udział w targach 
artystycznych (Warszawa, Wilno, Paryż). Zajmuje się malarstwem abs-
trakcyjnym. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Bartek Pszon62
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Biały kruk  2019

akryl, płótno, 110 × 60 cm, sygn. p.d.: a.p.

Ur. 1893 r. w Kijowie. Z wyróżnieniem ukończyła Państwową Pla-
styczną szkolę Średnią w Kijowie na kierunku malarstwa. Jest absol-
wentką Wrocławskiej ASP na katedrze Architektury Wnętrz. Ogromne 
doświadczenie oraz zdobyty warsztat pozwalają jej na posługiwanie 
się różnymi technikami malarskimi. Jej prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Burkina-Faso, Rosji, Polsce oraz 
na Ukrainie. Obecnie zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych 
oraz mebli szytych na miarę wnętrza. Swoją działalność artystyczną 

ukierunkowała na projektowanie mebla użytkowego jakim jest Polski 
Stół. Ciągle podnosi swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szko-
leniach i wystawach architektury wnętrz. Swoje prace wnętrzarskie 
wzbogaca o malarskie arcydzieła o tematyce przedmiotowej, często 
animalistycznej nie stroni od abstrakcji dzięki temu każda praca jest 
inna. Bierze czynny udział w różnorodnych konkursach designerskich 
niejednokrotnie z sukcesem oraz w aukcjach sztuki nowoczesnej.

Anna Piotrowiak63
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Flare – Migotać  2019

olej, płótno, 90 × 170, sygn. Ł Kamiński 19 oraz na odwrocie: Flare Migotać lukasz Kamiński 2019 Warszawa

W 2012 r. ukończył ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pra-
cowni prof. K. Wachowiaka. Aneks do dyplomu z malarstwa ścienne-
go zrealizował w pracowni prof. E. Tarkowskiego. Dyplom oraz aneks 
otrzymały wyróżnienie dziekańskie, a także zewnętrzne, przyznane 
przez p. E. Tomaszewską.

Łukasz Kamiński64
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Magic moon  2019

akryl, płótno, 80 × 40 cm, sygn. p.d.: Różyc 2019, oraz na odwrocie: „MAGIC MOON” cykl „Nie tak odległe..” Dariusz Franciszek Różyc 
2019r.

Ur. w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Artystycznego Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukację zakończył obroną 
dyplomu z projektowania graficznego w pracowni prof. A. Desperaka 
(2005). Prywatnie i zawodowo zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym, ściennym, projektuje dekoracje, uprawia fotografię. Inspiracje 
znajduje w malarstwie Impresjonistów, Surrealistów, Symbolistów. 
Głównie jednak inspiruje się Naturą. Jego obrazy to zazwyczaj cykle 

tworzące opowieści z pogranicza fantastyki i grozy, których to nurtów 
jest zwolennikiem. Wystawy zbiorowe: Apoteoza Muzy, biblioteka 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014; Spójność różnorodności, Galeria Bro-
Wart, Wrocław, 2016. Udział w konkursach plastycznych: Biennale, 
Piotrków, 2015; Bielska Jesień, 2015; Trzy mosty, 2015; Fama, 2015; 
VII Triennale Martwej Natury w Sieradzu, 2015; Konfrontacje Sztuki, 
Warszawa, 2016; Trzy mosty, 2016.

Dariusz Franciszek Różyc65
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Pejzaż  2019

olej, płótno, 35 × 44,5 cm, sygn. l.d.: EVlaović D, opisany na odwrocie: Edita Vlaović-Dominik oil in canvas, 35 × 44,5 cm, 2019 „Pejzaż” 
(Landscape)

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, konserwacją oraz fotografią. 
Jej prace znajdują się w Ziobrach prywatnych w kraju i za granicą m.in. 
Chorwacja, Niemcy, Włochy, Filipiny, Słowenia, Japonia.

Edita Vlaović-Dominik66
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Droga do ewolucji  2017

akryl, płótno, 85 × 65 cm, sygn. na odwrocie: MJ jagłowska 2017

Absolwentka Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych ze 
specjalizacją Tkanina Artystyczna. Na swoim koncie ma wystawę in-
dywidualną w kawiarni Fabryczna w Warszawie 2016. Brała udział 
również w wystawie zbiorowej ‚’przerwa wakacyjna” w Salonie Aka-
demii oraz w wystawie zbiorowej w Znajomi Znajomych w 2017 roku. 
Wystawa dyplomowa prezentująca tradycyjne malarstwo na płótnie 
oraz obrazy, które łączą w sobie malarstwo oraz techniki tkackie od-

była się w Galerii Officyna w Warszawie w 2018. Finalistka Nagrody 
Artystycznej Siemensa oraz uczestniczka wystawy w Salonie Akademii 
w Warszawie. Finalistka VII Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew” 
oraz 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promo-
cje” w 2018 roku. Uzyskała również nominację do nagrody podczas 
I Triennale Malarstwa Studenckiego w Rzeszowie.

Maria Jagłowska67
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Atlantyda XXI  2019

akryl, płótno, 93 × 73 cm, sygn. p.d.: M. Rukszan VII.2019 oraz opisany na odwrocie: M. Rukszan, Atlandyta XXI, akryl + werniks, OL 
2019

Ur. w 1986 r. Tematem prac artystki – pełnych koloru i światła – są 
ludzie, architektura oraz baśniowy świat odwołujący się do wyobraźni. 
Uprawia malarstwo akrylowe i olejne, zajmuje się fotografią oraz grafi-
ką komputerową. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą. Współpracuje z galeriami. Ważniejsze konkursy 

i wystawy: 2014 – I miejsce w konkursie „Pick Your Art – najlepsze 
portfolio” – Pickarter – Art, Design&Fashion – Virtual gallery; 2015 r. – 
Udział w „III Piotrkowskie Biennale Sztuki” – wystawa główna; 2015 r. 
– I miejsce w konkursie „11/11 – Wolność, kochasz i rozumiesz?”, 
w kategorii grafika – CK Agora Wrocław.

Małgorzata Rukszan68
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Flowering plum  2019

olej, płótno, 60 × 70 cm, sygn. i opisany na odwrocie: Maria Niekrasowa 1987 Flowering plum 2019 oil canvas 60 × 70

Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studiowała na Wydziale 
Malarstwa Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuk 
Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest członkiem Narodowego 
Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na Ukrainie. Wystawy 
indywidualne: 2009 – „Wędrówki landszaftami”, Kirowograd, Ukra-
ina; 2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepro-

pietrowsk, Ukraina; VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukra-
ina; 2009 – 165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło – różne 
ruczaje”, Kirowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Między-
narodow festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina; 2011 
– XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 
XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaqu-
es i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.

Maria Niekrasowa69
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Słoneczna Andaluzja  2019

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: Magdalena Kępka oraz opisany na odwrocie: SŁONECZNA ANDALUZJA/100 × 70 cm, 2019 r./
Mkępka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa we 
Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy. Piętnaście wystaw indywidual-
nych (w Galeria Małgosia we Wrocławiu, Muzeum Dawnego Kupiec-
twa w Świdnicy, Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, Galeria Sztuki 
Maja w Toruniu), oraz kilkanaście nagród w konkursach malarskich 
(7 głównych). Jej prace wchodzą w skład prywatnych kolekcji więk-
szości krajów Europy, jak również Stanów Zjednoczonych, Kanady, 

RPA, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku oraz hiszpańskich instytucji 
i fundacji. Ważniejsze nagrody: I nagroda w Konkursie Malarskim „Luis 
Fernandez Vergara”, Viladecans, Hiszpania, 2010 i 2009; I nagroda 
w Konkursie Malarskim Corrales de Buelna, 2009; I nagroda w Kon-
kursie Malarskim Castellar de la Frontera, 2009; I nagroda w Konkursie 
Malarskim Fundacji Przyjaciół Pszczół, Guadalajara, 2009; I nagroda 
w Konkursie Malarskim „Rincones Santiago del Teide”, Teneryfa, 2008.

Magdalena Kępka70



72

Geometric10  2019

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygn. p.g.: HopE oraz opisana na odwrocie: Katarzyna Chmiel GEOMETRIC 102019

Absolwentka wzornictwa na Politechnice Łódzkiej. Od lat związana 
z fotografią. Od 2017 roku czynnie maluje i tworzy obrazy abstrakcjne 
pod pseudonimem Kate HoPe.

Katarzyna Chmiel71
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Zmysły  2019

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Magdalena Konopka 2019

Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 15 lat 
zajmuje się grafiką komputerowąa jej wielką pasją jest malarstwo. 

Obrazy wykonuje techniką olejną, interesuje ją głównie malarstwo 
realistyczne, figuratywne oraz portretowe.

Magdalena Konopka72
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Polar bear  2018

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: Roma oraz na odwrocie: Roma Jaruszewska 2018

Ur. w 1981 r. w Elblągu. Ukończyła projektowanie graficzne na po-
znańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, 

grafiką komputerową. Uczestniczka wielu wystaw krajowych i za-
granicznych.

Roma Jaruszewska73
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Siostry  2019

akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: ML oraz na odwrocie: MAGDALENA ZALEWSKA 2019

Mieszka i tworzy w Łodzi. Jest twórcą-samoukiem. Jej pasją jest ma-
larstwo. Głównym tematem prac są przedstawienia ludzi i zwierząt: 
pejzaż, który towarzyszy jako tło dla postaci ludzkiej czy zwierzęcej 
stanowi dopełnienie dla właściwej treści obrazu a znakiem rozpo-

znawczym kontrastowe intensywne kolory. Uważa, że kolor samo-
czynnie wyzwala w odbiorcy estetyczne i emocjonalne doznania. Prace 
Magdaleny Zalewskiej znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce.

Magdalena Zalewska74
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Balet  2019

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.b.: J.P. ‚19 oraz na odwrocie: Joanna Półkośnik „Balet” 2019 80x80cm Akryl na płótnie

W latach 2000–2005 studiowała na Wydziale Architektury i Urbani-
styki na Politechnice Białostockiej. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem 
Marszałka Województwa Podlaskiego. W pracach chętnie przedstawia 

ludzi, starając się ukazać ich urodę oraz skomplikowane procesy ży-
cia wewnętrznego, często wyrażane poprzez emocje w gestach czy 
mimice. Mieszka i tworzy w okolicy Białegostoku.

Joanna Półkośnik75



77

Madre Dolorosa  2019

olej, deska, 83 × 43 cm, sygn. p.d.: Niewiński 2019

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Rzeźby 
i Intermediów.  W latach 2013-2016 studiował Rzeźbę na Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wieloletni stypendysta i członek 
kół naukowych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych miedzy 
innymi „NACH DRESDEN, NACH DRESDEN” w Dresden Academy of 

Fine Arts i „RZIZAJN” w Galerii 18A w Warszawie. Tworzył też wysta-
wy indywidualne jak „Rekonstrukcja Śmierci” w Galerii New Era Art 
w Krakowie, „Gabinet osobliwego artysty” w GALERII SZTUKI PRO 
ARTE w Zielonej Górze. 

Kamil Niewiński76
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Pneuma  2019

olej, płótno, 73 × 54 cm, sygn. p.d.: HORODYŃSKI oraz na odwrocie: Piotr Horodyński Pneuma

Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Stylistycz-
nie jego malarstwo nawiązuje do realizmu magicznego i surrealizmu. 
Posługuje się techniką olejną i akrylową, a także innymi technikami 
tradycyjnymi. Brał udział w wystawach galerii EPCOT oraz zbioro-
wych wystawach malarstwa i grafiki fantastycznej. Jego prace były 

prezentowane także na wystawach w Forum Fabricum w Łodzi oraz 
w Operze Śląskiej, zaś grafiki ukazały się na okładkach i w galeriach 
wielu czasopism, książek oraz płyt CD i DVD. Jest autorem książki 
„Photoshop. Sztuka Tworzenia”, będącej próbą powiązania zagadnień 
historii sztuki z najnowszymi mediami graficznymi. 

Piotr Horodyński77
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Dziewczyna z różą  2019

technika własna, płótno, 100 × 50 cm, sygn. na odwrocie: Inez White

Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Malarstwa 
Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Dyplom obroniła z wyróżnieniem. Tworzy abstrakcyjne 
kompozycje inspirowane naturą, muzyką, pejzażem. Maluje także 

martwe natury i portrety. Posługuje się różnymi technikami, m.in. 
akwarelą i mozaiką szklaną. W swojej twórczości wykorzystuje do-
świadczenia dotyczące materii oraz struktury obrazu. Kolor, materia, 
kompozycja to podstawowe zagadnienia, którymi się zajmuje.

Inez White78



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 wystawiamy 
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. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, 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 wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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 zwycięz-
cę. 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 rozdzielania 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.

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone 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 zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem 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.

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 pozyskuje bezpośrednio od 
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszer-
stwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny 
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego 
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów 
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce 
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89, 
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności 
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI





ZLECENIE  L ICYTACJ I
79 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI

Warszawa, 11 grudnia 2019 r., godz. 19
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 lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do 
godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

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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AUKCJA VARIA (33)

Kawiarka w formie parowozu,  
Anglia, k. XIX w., plater.
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Abdulla Dilan -----------------------------24

Annata -------------------------------------40

Bąbol Viola --------------------------------59

Błoch Weronika ---------------------------- 9

Bonas Małgorzata ------------------------60

Brudkowska Milena ---------------------46

Chmiel Katarzyna -------------------------71

Dąbrowska Anita ------------------------18

Futyma Karolina --------------------------- 1

Gałązka Izabela ---------------------------- 6

Garyantesiewicz Sebastian ------------41

Grajnert-Hałupka Ewa ------------------ 7

Gubała Karolina --------------------------45

Horodyński Piotr -------------------------77

Jagłowska Maria -------------------------67

Jagóra Malwina --------------------------20

Jankiewicz Łukasz -----------------------42

Jaruszewska Roma ----------------------73

Jaszczyńska Sonia -----------------------29

Jaźwińska Karina -------------------------14

Kamiński Łukasz --------------------------64

Kappa Alicja -------------------------------44

Kasprzyk-Wojciechowska Ewa ------15

Kępka Magdalena ------------------------70

Kitowska Jolanta -------------------------50

Konopka Magdalena --------------------72

Kur Hanna ----------------------------------- 4

Kuran Tomasz ------------------------------ 3

Lenartowicz Magdalena ---------------- 8

Majchrzak Mateusz ----------------------13

Majewski Maciej -------------------------52

Malinowska Iga --------------------------27

Mężyński Arkadiusz ---------------------56

Misztal Joanna ----------------------------12

Niekrasowa Maria -----------------------69

Niewiński Kamil --------------------------76

No name -----------------------------------39

Nowosad Diana --------------------------58

Olszowski Robert ------------------------19

Pabis Małgorzata -------------------------55

Piekut Dariusz -----------------------------10

Piotrowiak Anna -------------------------63

Półkośnik Joanna ------------------------75

Pszon Bartek -------------------------------62

Puszcz Malwina ---------------------------38

Rabsztyn Ryszard ------------------------35

Reiter Julia ---------------------------------48

Rozpara Hanna ---------------------------- 2

Róż-Pasek Krystyna ----------------------28

Różyc Dariusz Franciszek ----------------65

Rukszan Małgorzata ---------------------68

Rzepa Żaneta ------------------------------55

Schreiber Magda-------------------------43

Sierocińska Zuzanna --------------------21

Smolik Dominik ---------------------------16

Smorodin Artem -------------------------- 5

Stanisz Anna ------------------------------32

Stańczak Kamil ---------------------------36

Śliwka Krzysztof --------------------------34

Środowska Katarzyna -------------------26

Świgulska Mariola -----------------------33

Telega Marcin -----------------------------23

Tkaczyk Paweł ----------------------------17

Tymańska Julia----------------------------47

Vlaović-Dominik Edita -----------------66

Vostruchovaite. Anna -------------------37

Walczak Cezar ----------------------------57

White Inez ---------------------------------78

Woźniak Ilona-----------------------------49

Woźniak Piotr -----------------------------11

Wroński Andrzej --------------------------22

Yukov Eda ----------------------------------53

Zakrzewski Paweł ------------------------51

Zarzycka Magda--------------------------31

Zielaskowska Gossia --------------------61

Ziółkowski Marcin -----------------------25

INDEKS ARTYSTÓW

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Kalina

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Kalina

ZDJĘCIA: z archiwum artystów, 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
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SZTUKA FANTASTYCZNA
Rafał Kowalski, Idzie Feta 2002–2003, olej, płótno, 130 × 110 cm

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
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cena: 15 zł (VAT 5%)

Krzysztof Śliwka
Profil błękitny, 2018
POZ. 34
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Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
sopot@sda.pl, sda.pl




