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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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01 Anna Zalewska
(ur. 1985)

Spadła noc na nasze marzenia, 2021

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany p.d.: 'Zalewska' 
oraz na odwrocie: "Spadła noc na nasze marzenia" Anna 
Zalewska 2021' 

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać 
swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażo-
waniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inży-
nierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało 
wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz 
pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia 
dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała ory-
ginalnym i mocno wyróżniającym się efektem artystycznym. Sam 
proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształce-
niom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową 
pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań 
malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie 
dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz 
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość 
charakterystyczny styl: silna geometryzacja, wyraźne barwy, ostry 
kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na 
unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję, 
która pozwala stworzyć go tak, aby żył. Wystawy: 2017 – wystawa 
indywidualna „Rzeczywistości Abstrakcje”, Galeria NEXT, Bydgoszcz; 
2015 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends IV”, Teatr Narodowy, 
Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „VariArt”, Zamek Międzylesie; 
2012 – wystawa zbiorowa „Nie ma dzieci – są ludzie”, Warszawa.
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02 Adam Wątor
(ur. 1970)

Wychodzę!, 2020

akryl, płótno, 140 × 100 cm, sygnowany l.d.: 'Adam 
|Wątor |2020' oraz opisany na odwrocie: '"WYCHODZĘ! " 
|ADAM WĄTOR |2020'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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

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

Adam Wątor
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03 Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Forma 5K, 2019

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Maciej Mackiewicz |"FORMA 5K" |2019'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 600 – 4 600 zł

Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olej-
nej na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charak-
terystyczną, "przestrzenną formę", przypominającą relief. W obrazach 
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty 
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając 
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany 
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze 
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy 
"lewitujące" nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie 
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach 
w kraju i zagranicą.
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04 Oskar Zięta
(ur. 1975)

Rondo Dark Matter 

stal nierdzewna polerowana, śr. 120 cm,  
sygnowany na odwrocie  

cena wywoławcza: 25 000 zł

estymacja: 29 000 – 36 000 zł

Architekt, designer, artysta i innowator. Ukończył studia na wydzia-
le architektury Politechniki Szczecińskiej w 2000 roku. Następnie 
otrzymał stypendium naukowe na Politechnice Federalnej w Zury-
chu, gdzie rozwinął swoje umiejętności w projektowaniu sterowa-
nym komputerowo i nowoczesnych technologiach produkcyjnych. 
Uzyskał tytuł doktora na uniwersytecie ETH w Zurychu, na którym 
pozostał jako wykładowca. Obecnie prowadzi wydział wzornictwa 
przemysłowego na poznańskiej SOF (School of form). Laureat wielu 
prestiżowych nagród z dziedziny designu. Autor technologii defor-
macji metalu za pomocą ciśnienia wewnętrznego – FiDU, w której 
tworzy kolekcję unikatowych mebli i obiektów artystycznych oraz 
szuka zastosowań w przemyśle. Jego stołek PLOPP (polski ludowy 
obiekt pompowany powietrzem) to ikona designu z 2008 r., jest 
prezentowany w wielu muzeach świata jako stołek przyszłości. Znany 
również z realizacji największych obiektów w technologii free formin-
gu jakimi są Instalacja WIR w Galerii Północnej w Warszawie i NAWA 
na wrocławskim Ostrowiu Tumskim, nominowana do nagrody Miesa 
van der Rohe roku 2019 i nagrodzona German Design Awards 2020. 
Pozostałe obiekty artystyczne to KONICZYNA – rzeźba dla inwestycji 
West Link, TAJDO – instalacja rzeźbiarska we foyer Hotelu Europej-
skiego, SWIETLIKI – dla inwestycji Holm House, Skanska i najnowsza 
AXIS dla PKO BP zlokalizowana przy Rotundzie w Warszawie.

Rondo

Rzeźby i obiekty Oskara Zięty powstają dzięki ścierającym się i współgrającym ze sobą żywiołom powietrza, metalu 
i artystycznej wizji. W jego twórczości spotkamy się nie tylko z chłodną elegancją stali. Niesamowite kolory i przejścia 
tonalne cechujące lustra RONDO to wynik eksperymentów z pigmentami i obróbką stali. Ich wypolerowana powierzch-
nia, w kolorach inspirowanych gwiezdnymi konstelacjami i minerałami, odbija otaczającą przestrzeń, multiplikuje obrazy 
i zakrzywia rzeczywistość.

Sztuka, natura i technologia są w twórczości Oskara Zięty nierozłączone. To dzięki ich połączeniu powstają formy, któ-
re zadziwiają wyjątkowymi właściwościami, takimi jak wytrzymałość czy lekkość. Oryginalne kształty i kolorystyka tych 
obiektów sprawiają, że każdy z nich jest osobną opowieścią – o zadziwiającym świecie przyrody i przekraczaniu jej granic. 
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05 Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Przedbłysk, 2021

akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Przedbłysk |Sebastian Skoczylas 2021'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Ukończył studia magisterskie na wydziale malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 2004 roku obronił dyplom pod 
kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego (aneks w Pracowni Projekto-
wania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicz-
nej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskiego). Wcześniej uczył 
się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Obecnie 
mieszka i pracuje w Warszawie. Jego prace znajdują się w kolekcjach 
w Polsce i na świecie. Wystawy zbiorowe oraz indywidualne min.: 
2020 – „Szczeliny koloru”, GaleriaArt.pl; 2016 – „Pankiewicz i po… 
Uwalnianie koloru”, Muzeum Lubelskie; 2015 – „Slow”, Galeria 
Mito; 2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 2012 – „Układ 
wyżowy”, galeria Elektor Mazowieckiego Instytutu Kultury; 2005 – 
Centrum Olimpijskie. Wyróżniony w 2004 roku w konkursie Fundacji 
im. Franciszki Eibish.

Kolor i światło są dla mnie najważniejsze. Istotą mojego 
malarstwa jest oddziaływanie na siebie poszczególnych 
barw, ich odcieni i półtonów. Najbardziej interesuje mnie 
to, co powstaje na granicy, na styku płaszczyzn ciepłych 
i chłodnych, jasnych i nasyconych, gładkich i chropowa-
tych. To na tych pulsujących krawędziach wyzwala się ener-
gia, która następnie wypełnia cały obraz. Eksperymentuję 
z kolorem, a kompozycja pełni raczej funkcję dopełniają-
cą, uspokaja nieco te barwne płaszczyzny. Staram się nie 
pozbawiać obrazu drobnych sprzeczności i kontrastów, 
ale jako całości nadaję mu umiarkowany, harmonijny cha-
rakter.

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

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

Sebastian Skoczylas
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06 Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Figury 6.0, 2020

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'DAREK 
GRABUS' oraz opisany na odwrocie: '"FIGURY 6.0" |DAREK 
GRABUS |2020 |OLEJ NA PŁÓTNIE |100 × 100 cm'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej 
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, świet-
nie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców dużych miast. 
Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych motywów samotno-
ści. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których postaci giną w miejskich 
pejzażach, doskonale łączą się z obrazami prezentującymi formy 
geometryczne. Inspiruje się realizmem, surrealizmem, abstrakcją, 
a nawet pop-artem. W jego twórczości można dostrzec też wyraźny 
wpływ malarza Edwarda Hoppera czy Davida Hockneya. Jego prace 
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i zagranicą. Wystawy indywi-
dualne: Galeria Otwarta, Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015 
i 2016, Sztuka wyboru 2016.
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07 Michał Mąka
(ur. 1989)

Pablo Picasso, 2020

akryl, spray, ręcznie wycinane szablony, płótno, 
140 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 'Michał Mąka 
|"PABLO PICASSO" |2020'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna 
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom zdobył w Pracowni Ma-
larstwa prof. zw. Marka Zaborowskiego i dr Joanny Dudek (aneks 
z grafiki w pracowni dra hab. Macieja Guźniczaka). Zajmuje się ma-
larstwem, grafiką warsztatową, muralem, fotografią, sztuką w prze-
strzeni miejskiej. Ubiegłoroczny finalista wystawy „Stencil Art Prize” 
(2019), najważniejszego konkursu dla artystów posługujących się 
w swojej twórczości ręcznie wycinanym szablonem, który odbył się 
Tortuga Studio w Sydney. Jest laureatem nagród: V Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Ikony Popkultury” we Wrocławiu (2015) 
i Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt muralu na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2016) oraz dwu-
krotnym laureatem nagrody publiczności w „A-Kumulacjach, Kaliskim 
Biennale Sztuki” (2017, 2019) odbywającym się w galerii im. Jana 
Tarasina w Kaliszu. Otrzymał stypendium Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2017) i Nagrodę Prezydenta 
Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
w sezonie kulturalnym 2017/2018. Wystawy indywidualne: 2019 – 
„Digital Gods” wystawa indywidualna, Galeria Officyna Art & Design, 
Warszawa; 2019 – „Flora” wystawa indywidualna, Galeria sztuki 
im. Jana Tarasina, Kalisz; 2017 – „Geometria dźwięku” wystawa 
indywidualna, Galeria Pulsar – Galeria sztuki im. Jana Tarsina w Ka-
liszu; 2015 – „Dysocjacja” wystawa indywidualna, Kubek i Ołówek, 
Warszawa; 2014 – „Stan dysocjacji” wystawa indywidualna, Galeria 
Wejście/Wyjście, UAM Kalisz. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – 
„Stencil Art Prize”, Tortuga Studio, Sydney (Australia); 2019 – „Z róż-
nych powodów Vol. 3”, Galeria Officyna Art & Design, Warszawa; 
2019 – „A-kumulacje” II Kaliskie Biennale Sztuki, Galeria sztuki im. 
Jana Tarasina, Kalisz; 2018 – „Street Art.” wystawa zbiorowa, Surface 
Gallery, Nottingham (Anglia); 2018 – „Beyond Walls” wystawa zbio-
rowa, Muzeum w Lynn, Massachusetts (USA); 2018 – „Beyond Walls” 
międzynarodowy festiwal muralu Lynn, Massachusetts (USA); 2018 
– „Przenikania”, Galeria Officyna Art & Design, Warszawa; 2018 – 
„Sztuka Teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie; 2017 – „POW! 
WOW! Worcester” międzynarodowy festiwalu muralu Worcester, 
Massachusetts, (USA); 2017 – „A-kumulacje” I Kaliskie Biennale 
Sztuki, Galeria sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz; 2016 – 10. Triennale 
Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń; 2016 – „Salon 
odrzuconych”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
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08 Andrzej Bator
(ur. 1951)

Tajemnice i sekrety, 2019/2020

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'ANDRZEJ JAN BATOR |"TAJEMNICE I SEKRETY" 
|AKRYL/100x100/2019 r/2020 |"TAJEMNICE I SEKRETY" 
|ANDRZEJ JAN BATOR 2019/2020'

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dy-
plom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa 
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana 
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona 
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego, 
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku ma-
larstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową 
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem 
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wysta-
wiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych 
i prywatnych.
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09 Michał Saturnin Kamiński
(ur. 1979)

Bez tytułu, 2018

olej, płótno, 140 × 120 cm, sygnowany p.d.: 'KAMIŃSKI 
M.S. 2018' oraz opisany na odwrocie: 'MICHAŁ SATURNIN 
|KAMIŃSKI |2018 |olej na płótnie'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Absolwent Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. 
J. Długosza w Częstochowie – specjalność malarstwo sztalugowe. 
Autor wystaw indywidualnych, uczestnik szeregu wystaw zbiorowych 
i konkursów artystycznych, m.in.: 2016 – wystawa indywidualna 
„Miejsca”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2015 – 42. Biennale 
Malarstwa "Bielska Jesień 2015"; 2013/14 – 5. Ogólnopolski Konkurs 
na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika (wyróżnienie 
honorowe); 2014 – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJ-
ZAŻ WSPÓŁCZESNY, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2010 – 
4. Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana 
Michalika; 2010 – Indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Mithos, 
Częstochowa; 2009/10 – VII Triennale Sztuki Sacrum Dom – droga 
istnienia, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa.

20–21



10 Dawid Zdobylak
(ur. 1993)

Droga – zachód słońca, 2020

olej, płótno, 70 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: [DZ 
2020] DAWID ZDOBYLAK |OLEJ NA PŁÓTNIE |"DROGA – 
ZACHÓD SŁOŃCA"'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 000 – 2 800 zł

Studiował malarstwo w pracowni Janusza Matuszewskiego i w pra-
cowni rysunku Grzegorza Wnęka na Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił dyplom. Jego prace 
były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie Najlepsze Dyplomy 
2016/2017. Obecnie doktorant ASP w Krakowie. Wybrane wystawy: 
2018 – wystawa indywidualna „Melancholia”, Galeria Sztuki ATTIS, 
Kraków; 2016 – wystawa indywidualna „Infernum”, Mini Galeria, 
Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków; 2016 – wystawa indywidulana 
„Rysunki”, Galeria 2 piętro, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa 
„Gdy rozum śpi...”, Klub Kazimierz, Kraków; 2015 – wystawa zbioro-
wa „Drogi Figuracji”, Galeria Lamelli, Kraków; 2015 – wystawa indy-
widualna „Dawid Zdobylak – Rysunek i Grafika”, Villa Cuprum Lubin.
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11 Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2012

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 
'ANNA SZPRYNGER |2012'

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 19 000 – 24 000 zł

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazi-
mierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lu-
blinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów 
Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 
roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw 
indywidualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Mu-
zeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), 
Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012). Brała udział w ponad 
40 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin 
na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę 
Arteonu za 2014 rok.
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12 Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance XIV, 2020

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marlena Lenart Lumiance XIV 2020'

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

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

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

Marlena Lenart
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13 Rafał Podgórski
(ur. 1984)

Quodlibet – Vanitas z czaszką

olej, płótno, 170 × 130 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Ukończył ASP w Gdańsku w 2009 roku w pracowni prof. J. Ostro-
górskiego. W 2015 obronił tytuł doktora sztuki. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, grafikę artystyczną, fotografię, techniki eksperymen-
talne. Realizuje wiele otwartych cykli malarskich, często skrajnie od 
siebie odległych, lecz będących w nierozerwalnym związku z zasadą 
narracyjności w drodze ku szeroko rozumianej tożsamości idei. Pe-
dagog, dydaktyk, twórca Atelier Miniatura w Koszalinie – studio, 
które rozwinęło skrzydła na polu sztuki setkom młodych twórców, 
zaczynających swoją przygodę z rysunkiem i malarstwem. Autor 
kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik szeregu wystaw zbio-
rowych. Wielokrotny kurator lokalnych wydarzeń artystycznych.
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„Quodlibet et vanitas morte”  
vel zdjęcie z krzyża Jezusa Chrystusa.
Quodlibet w tradycji malarstwa europejskiego cieszył się wielką popular-
nością szczególnie u Holendrów w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to 
obrazy Pietera Aertsena czy Corneliusa Norbertusa Gijsbrechtsa kierowały 
oko i umysł zamożnych mieszczan, poprzez złożoną grę znaczeń ukrytych 
w iluzjonistycznej warstwie obrazu, do głębszej refleksji nad tematem sa-
crum i profanum.

Kotara, jako element granicy, zakrywa to co niemożliwe do ujrzenia, bez-
pośrednio wprowadzając odbiorcę w intelektualną przygodę dopowiedzeń 
wynikających ze znaczeń ukazanych w przedstawieniu tej części obrazu, 
która nie została zasłonięta.

W moim obrazie na pierwszym planie jest ukazana ascetyczna martwa 
natura przypominająca nam starodawną sentencję memento morii. Jest to 
wyraz naszego świata materialnego, przemijalnego, możliwego i skończo-
nego jednocześnie. Natomiast, wedle tradycji za kotarą, jakby w drugim 
planie mieści się scena sacrum. Święte przedstawienie Boga ukazanego 
w postaci człowieczej, który to został umęczony i ukrzyżowany za nasze 
zbawienie. Jakkolwiek rozumiemy i badamy znaczenia Nowego Testamentu, 
zaliczamy go do świata niemożliwego, nieoczywistego i metaforycznego. 
Wyobrażenia wynikające z egzegezy testamentowej są przenikające nasze 
materialne ucieleśnienie. Zdawać się powinno, że to właśnie owa scena 
powinna być głównym, pierwszoplanowym przedstawieniem. Jednak po-
stanawiam ująć ją w sposób zgodny z konwencją, dając widzowi pole 
do interpretacji, jednocześnie przedstawiając ją w osobliwy sposób, na 
pozór sztuczny, pełny teatrologii i dramaturgii inscenizowanej. Obraz jest 
zapisem pewnej bardziej złożonej myśli, którą zaczynamy interpretować w 
wyniku jego dalszego odkrywania. Zaciera się jego iluzoryczna formalność, 
będąca jakoby pozorem powierzchowności, przemijalna jak profetyczna 
materialność, za którą kryje się głębsze znaczenie obrazu, ukryte w sednie 
jego treści. Ukryte za zasłoną, którą to widz musi odkryć po swojemu w 
zgodzie z tradycją quodlibet. 

dr Rafał Podgórski



14 Filip Gruszczyński
(ur. 1978)

Król świerszczy i gilotyna, 2021

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygnowany p.d.: 'filippo 
II 2021' oraz opisany na odwrocie: 'król świerszczy 
i |gilotyna |filippo II 2021 |filip gruszczyński'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyskując 
dyplom w 2004 roku. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem 
i malarstwem, przez te wszystkie lata rozwijał swoją artystyczną 
pasję. Gruszczyński definiowany jest jako artysta pełen pasji i pozy-
tywnej energii pozostający pod wpływem bogactwa kultury, historii, 
mitologii i literatury. Jednak to ogromna i zadziwiająca wyobraźnia 
pozostaje główną inspiracją jego prac. Indywidualne wystawy w Cen-
trum Bemowo Artbem (2009, 2010); Centrum Tamika (2012); w sali 
Agory (2017); Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Endemic 
Size maj 2019). Ponadto w 2015 roku jego prace zostały włączo-
ne do wystawy zbiorowej „Japanese Inspirations” w Ambasadzie 
Japonii. W marcu 2019 r. ART SRING SHOW w Barcelonie. W 2011 
roku wziął udział w wielowymiarowej imprezie zorganizowanej przez 
dom aukcyjny REMPEX podczas Nocy Muzeów w Warszawie, a tak-
że zaprezentował swoje prace w Galerii DORUMART. Jego obrazy 
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą: 
w Belgii, Niemczech, Japonii, Hiszpanii, Szwecji i RPA.
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15 Viola Tycz
(ur. 1973)

Connected, 2021

akry, tusz, płyta HDF, 40 × 60 cm, na odrwocie certyfikat 
autorski z opisem pracy

cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 2 400 – 3 400 zł

Absolwentka ASP we Wrocławiu. Stypendystka Fundacji Joana Miro/
Hiszpania, laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska 
MKiDN i stypendystka MKiDN. Jest artystką multimedialną – uprawia 
grafikę warsztatową, malarstwo, wideo, instalację. Viola Tycz jest lau-
reatką wielu nagród i wyróżnień w Polsce i zagranicą (np. III nagroda 
Bosco Stregato 2009, International Exlibris Competition, Włochy; 
Concorso Internazionale Exlibristico, Sculture e Brevi novelle “Il Bosco 
Stregato” wyróżnienie Solstizio d’Estate Bosia, Włochy). W 2014 
roku obrazy artystki były licytowane na aukcji w Domu Aukcyjnym 
Christie's w Londynie. Dom Aukcyjny Sotheby's ufundował stypen-
dium dla artystki za niekonwencjonalne techniki graficzne. Jej prace 
znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Współczesne Wrocław, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale 
Grafiki w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
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16 Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Śpiewaczka operowa (Maria Callas), 2021

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany p.d.: 'mkg' oraz 
opisany na odwrocie: "Śpiewaczka operowa (Maria Callas) 
" |2021 |[sygnatura] '

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 500 – 7 000 zł

W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia 
Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wklę-
słego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa prof. Jacka Rykały. Od 
tego czasu brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą, 
a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. 
Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Chelsea In-
ternational Fine Art Competition gdzie w skład jury wchodzili spe-
cjaliści z Goggenheim Museum, New York. W 2015 ukończyła kurs 
w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste w Berlinie.
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17 Zbigniew Blajerski
(ur. 1983)

TMDP Bronze, 2020

brąz patynowany, 53 × 26,5 × 15, ed. 1/8

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Absolwent Wydziału Rzeźby, studiował w pracowni prof. J. Nowa-
kowskiego na ASP im. Jana Matejki w Krakowie. Tworzy w ceramice, 
drewnie, kamieniu, metalu oraz gipsach i żywicach. Tematem prac 
artysty najczęściej jest człowiek. Poza rzeźbą pasjonuje się także ry-
sunkiem, od czasu drugiego roku studiów jest też basistą zespołu 
muzycznego o nazwie „Na spokojnie”, składającego się z pięciu rzeź-
biarzy. Wybrane wystawy: 2020 – „Laboratorium Rzeźby” Centrum 
Praskie Koneser, Warszawa; 2015 – „10-lecie plenerów ceramicznych 
w Szklarskiej Porębie”, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, Mu-
zeum Karkonoskie w Szklarskiej Porębie; 2013 – „Rzeźba utrwalona 
ogniem”, Galeria Domu Polonii, Kraków; 2011 – Poplenerowa wy-
stawa ceramiki studentów i absolwentów ASP w Krakowie, Galeria 
e66, Gdańsk; 2008 – wystawa ceramiki, Galeria Na Styku, Chrzanów; 
2008 – „Młode talenty plastyczne”, Galeria sztuki Hortar, Tarnów





18 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

RR100, 2021 

brąz patynowany, mosiężny cokół, 74 × 99,5 × 15,5 cm 
(z podstawą 150 × 100,5 × 17 cm), sygnowana na 
spodzie: ‘A. Bakalarz | 2021 | "RR100" | 1/8’

cena wywoławcza: 14 000 zł

estymacja: 25 000 – 32 000 zł  

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów 
młodego pokolenia. Swoją wszechstronność ukazuje zajmując się 
jednocześnie malarstwem, grafiką warsztatową i rzeźbą. Absolwent 
Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Głównym motywem 
w jego twórczości są figury ludzkie, przekształcone i technicznie 
zsyntezowane. Łączy organiczność kształtów z architektoniczno-
-rzeźbiarską formą dodając im ładunku emocjonalnego i intymnej 
bliskości wykonywanych czynności. Swoje figury często ukazuje 
w silnym związku z fauną i florą, a odczucie ich więzi potęguje 
umieszczenie ich na płaskiej jednobarwnej powierzchni z lekko zary-
sowanym kubikiem niewielkiego wnętrza. Bogusław Deptuła trafnie 
podsumowuje jego twórczość w krótkim słowach “Rzeźbiąc maluje, 
malując rzeźbi...”. Jego prace znajdują się w wielu Polskich i zagra-
nicznych kolekcjach. Wybrane wystawy: 2020 – wystawa zbiorowa 
„Laboratorium Rzeźby” Centrum Praskie Koneser, Warszawa; 2019 
– wystawa indywidualna „Geometria biologiczna”, Salon BoConcept, 
Gdańsk; 2019 – wystawa indywidualna „Geometria biologiczna”, 
Centrum Praskie Koneser, Galeria ToTuart, Warszawa; 2019 – targi 
sztuki „Warszawskie targi sztuki”, Artinfo.pl, Warszawa; 2019 – mię-
dzynarodowe targi sztuki „Stockholm Art Fair”, Sztokholm, Szwecja; 
2019 – międzynarodowe targi sztuki „Affordable Art Fair”, Londyn, 
Wielka Brytania; 2019 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum 
Narodowe w Krakowie (Gmach główny), Kraków; 2018 – wystawa 
indywidualna „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodo-
we w Krakowie (Kamienica Szołayskich), Kraków; 2017 – wystawa 
zbiorowa „Art Boca Raton”, Boca Raton (USA); 2017 – wystawa 
zbiorowa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbio-
rowa „MOTION”, Galeria Grüning, Kraków; 2016 – międzynarodowe 
targi sztuki „Contemporary Art Fair”, Hotel PULSE, Miami (USA); 
2016 – międzynarodowe targi sztuki „ART MIAMI CONTEXT”, Miami 
(USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Bal Fundacji TVN, Warszawa; 
2016 – międzynarodowe targi sztuki „Art Connection”, Fort Lau-
derdale, Floryda (USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH 
Warszawa; 2016 – międzynarodowe targi sztuki “CONTEXT ART 
NEW YORK” [wyróżnienie „Work of the Day”], Miami (USA); 2016 
– wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Messier42, Kraków; 
2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, Galeria Grüning, Kraków
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19 Piotr Kossakowski
(ur. 1976)

Nieczułość, 2021

akryl, płótno, 70 × 60 cm, sygnowany na odwrocie: 'Piotr 
Kossakowski |"NIECZUŁOŚC"/2021'

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 800 – 2 400 zł

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróż-
nieniem obronił w 2005 roku w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa 
Blukacza (dyplom dodatkowy z projektowania plakatu w Pracowni 
prof. Romana Kalarusa). Zajmuje się malarstwem i projektowaniem 
plakatu. Jest adiunktem na Wydziale Artystycznym w Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Autor 18. wystaw indywidualnych. Uczestnik 
ponad 100. wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W 2003 roku 
otrzymał Stypendium Fundacji im. H. Kołłątaja, w 2004 Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w 2008 roku Sty-
pendium Marszałka Województwa Śląskiego. Jest laureatem nagrody 
w konkursie Samsung Art Master (Fabryka Trzciny, Warszawa, 2004). 
W 2005 otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Plakatu w Krakowie (Pa-
łac Sztuki Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych); w 2009 wyróż-
nienie na 39. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2012 nagroda na 
Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.
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20 Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Pasażerka, 2021

akwarela, papier, 36 × 48 cm, sygnowany p.d.: 'Kostecki 
2021'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. W ra-
mach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swoje 
prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii, 
Austrii i Niemczech. W latach 1989 – 1991 artysta współpracował 
z National Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kaliforni. 
W 1998 roku artysta przygotował i wystawił cykl obrazów dotyczący 
historii odkryć portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. W latach 2000 
– 2002 Muzeum Würth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji 
sześć prac artysty. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2018 
– wystawa zbiorowa „Ogród Nadziei”, Muzeum Narodowe w War-
szawie; 2017 – wystawa zbiorowa „Ziarno Sztuki”, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie; 2017 – Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018 
– ArtGalle, Szczecin; 2016 – Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria 
Quantum, Warszawa; 2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hisz-
pania); 2013–2018 – Gallery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016 
– Galleria Ca d’Oro, Rzym, Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003 
– Galerie Supper, Pforzheim (Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa 
w Galerii Walentowski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa 
zbiorowa „Fantastyczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Au-
stria); 1998 – Galeria de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Portugalia); 
1996–2005 – Raum und Kunst – Internationale Galerie, Hamburg 
(Niemcy); 1994 – Galerie Karin Spanovic, Baden-Baden (Niemcy); 
1992 – Galerie des Beaux Artes, Kolonia (Niemcy); 1990 – National 
Heritage Gallery of Fine Art, Beverly Hills, Kalifornia (USA); 1989 – 
Gordon Atelier, Palm Springs, Kalifornia (USA); 1988 – Kunstkabinett 
Schomaker, Bielefeld (Niemcy).
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21 Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

WARENNE, 2021 

akryl, kolaż, płótno, 150 x 95 cm, sygnowany p.d.:  
'CZAJ | KOW | SKI | 2021' oraz opisany na odwrocie: 
'PIOTR CZAJKOWSKI | "WARENNE" 2021, | Z cyklu 
'METRO' 

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

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

Podmiotem kolekcji moich obrazów, grafik i rysunków zebranych pod wspólnym tytułem metro jest Paryż (…) Oczywiście 
Paryż to także, a może nawet przede wszystkim, złożony organizm tętniący labiryntami ulic, placów i parków wypeł-
nionych mówiących wszystkimi językami świata mieszkańców i turystów. Obraz tak wielowymiarowego, tak złożonego 
desygnatu wymagał wypracowania szczególnych środków wyrazu, zastosowania medium pozwalającego na przekazanie 
w ograniczonej przestrzeni płaskiego obrazu godnej takiego zjawiska metafory. Artykulacja takiego wyrażenia powinna 
dać możliwość odwzorowania zarówno fizycznej struktury miasta jak i gęstości jego przestrzeni symbolicznej. Od począt-
ku realizacji cyklu „METRO” konfrontuję w obszarze malowidła wyrażenia subiektywnej ekspresji malarskiej z dyscypliną 
dyskursywnego porządku tekstu (…) Tytułowe hasło cyklu, „METRO” jest istotnym kluczem do zrozumienia zastosowanej 
przeze mnie metafory, którą nazywam czytania miasta. Ten nieostro zdefiniowany proces poznawczy weryfikuję w moich 
obrazach szczególnym zabiegiem formalnym, polegający na równoczesnym przywołaniu dwóch odrębnych, bo płyną-
cych z praw różnych języków, systemów syntaktycznych. Pierwszy organizuje rzeczywistość wyobraźni kartograficznej 
i przypisanej jej mapie powierzchni, drugi inspirowany jest zapisem przebiegu linii metra. Nałożenie na obszar jednego 
terytorium dwóch porządków notacji, reprezentujących różne postrzeganie przestrzeni przekłada się musi też na skraj-
nie różne środki formalne (…) Zabieg formalny, do którego odwołuję się aby przywołać obraz notacji tej symbolicznej 
rzeczywistości jest w dużym stopniu natury graficznej i odsyła do terminów właściwych językowi projektów typograficz-
nych. Baseline, ascender i interlinia to południki siatek powtarzających się we wszystkich moich malowidłach i rysunkach. 
Nadwymiarowy podział tak wydzielonej powierzchni na drobniejsze jeszcze, prostokątne pola, będące niczym cele dla 
poszczególnych liter, funkcjonuje jak pedantyczny licznik znaków, w którym puste nawet pola awansują do rangi spacji 
(ciszy), a wyznaczone liniaturą granice, składają się w tabulatory określające szerokość i powierzchnię tego co nazywane 
jest popularnie polem zadruku. Ten niemal ortodoksyjny grid kolumny tekstu usiłując dyscyplinować niesforny, dążący do 
entropii rozsypanej kaszty skład, narzuca równocześnie swoje metrum całej powierzchni płótna czy kartki, czyniąc z nich 
obraz strony wyjętej  z domyślnej księgi. W takim ujęciu właściwe jest pytanie o stronę bigu, a powierzchnia poza kolumną 
tekstu staje się marginesem. Szczególnym miejscem lokowania komentarzy, refleksji i innych glos marginalnych. To być 
może najpełniejsza puenta metafory podróży metrem rozumianej jako lektura miasta w której słowa-imiona kolejnych stacji 
są jak tytuły rozdziałów które przywołując zakrytą sklepieniem rzeczywistość uzupełniają jej pamięć wzruszeniami lektur. 

Piotr Czajkowski 
komentarz autorski do cyklu „METRO” [fragm.]
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22 Malwina Puszcz
(ur. 1992)

#F9784C, 2021 

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Malwina Puszcz | 2021'

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 500 – 7 500 zł   

Tworzy energetyczne, geometryczne abstrakcje na płótnie. Inspirują 
ją artyści z nurtu abstrakcji geometrycznej, a w szczególności jej odła-
mu tzw. hard-edge painting (malarstwo ostrych krawędzi). W swojej 
sztuce skupia się głównie na formie, tworząc barwne, bezosobowe 
kompozycje. Bardziej zależy jej na podzieleniu się z widzem swoją 
malarską wrażliwością niż na przekazywaniu treści, których codzien-
na rzeczywistość produkuje aż nadto. Fascynuje ją kolor i to on jest 
głównym bohaterem jej sztuki.
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23 Monika Wyrwicka
(ur. 1985)

Julia, 2020

olej, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Monika Wyrwicka |"JULIA" 2020'

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Absolwentka dwóch Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydzia-
le grafiki projektowej oraz w Gdańsku na wydziale Wystawiennictwa. 
Wyróżniona na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Toruniu 2003 
roku. Pasjonatka malarstwa z udziałem kobiet. Łączy w sobie portrety 
z abstrakcją lub elementami grafiki.
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24 Agnieszka Sandomierz
(ur. 1978)

Bez tytułu, 2004

tempera, płótno, 130 × 160 cm, sygnowany na 
odwrocie: 'Agnieszka Sandomierz |2004'

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Malarstwa. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Wiesława Szambor-
skiego, aneks z malarstwa ściennego u prof. Edwarda Tarkowskiego. 
Od 2005 do 2010 roku pracowała na stanowisku asystenta na ma-
cierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem oraz tworzy 
kolaże. Jest autorką prawie 20. wystaw indywidualnych w kraju i za-
granicą m.in.: w Szwecji, Francji i USA. Sandomierz uczestniczyła 
również w wielu wystawach zbiorowych.
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25 Katarzyna Piotrowicz-Prudlik
(ur. 1989)

TV_Noise 3, 2021

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'TV_Noise 3 Katarzyna Piotrowicz-Prudlik 2021'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Absolwentka malarstwa na ASP w Katowicach. Dyplom z wyróż-
nieniem obroniła w pracowni malarstwa prof. Ireneusza Walczaka. 
Wielokrotna Stypendystka Rektora ASP w Katowicach. Otrzyma-
ła Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Statuetkę 
Srebrna Ostroga oraz Nagrodę Kwartalnika Artystycznego EXIT na 
23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „PROMOCJE 
2013” w Galerii Sztuki w Legnicy. Jeden z obrazów artystki został 
pokazany w centrum Katowic na billboardzie w ramach projektu 
„O! braz”. Wybrane wystawy: 2014 – „Dywersyfikacja Sztuki”, wysta-
wa dyplomowa, Zamku Sielecki, Sosnowiec; 2014 – 23. Ogólnopolski 
Przegląd Malarstwa Młodych, Galeria Sztuki w Legnicy; 2014 – wy-
stawa zbiorowa malarstwa w ramach „Nocy Muzeów”, Art-galeria, 
Bytom; 2013 – „Najlepsze dyplomy malarskie”, ASP Gdańsk, Wielka 
Zbrojownia, Gdańsk;; 2013 – „Rozmycie”, CINiBA, Katowice; 2013 – 
„Historie”, Muzeum Miejskie, Siemianowice Śląskie; 2013 – „Obszary 
rysunku”, Galeria u Jezuitów, Poznań; 2013 – wystawa indywidualna 
„Print_SCREEN”, Galeria Aya, Katowice.

Artystka w swej twórczości skupia się na pokazaniu reprezentacji rzeczywistości poprzez zalewające nas zewsząd obrazy 
w świecie offline oraz online. Malarstwo Katarzyny Piotrowicz-Prudlik przedstawia obraz jako hybrydę komputerowych 
pikseli, prześwietlonych zdjęć cyfrowych, obrazów z telefonów komórkowych czy wibrujących ekranów telewizyjnych. To 
w nich artystka doszukuje się deformacji, rozmyć, przejaskrawień, które generują obraz wspomnień. Płótno poddane jest 
transformacji i przekształceniu zdjęcia na własny język malarski, a reprodukcja nie jest tylko mechanicznym powtarzaniem 
obrazów, a próbą własnej interpretacji osobistych doświadczeń. Autorka traktuje obraz jak niekończącą się historię, moż-
liwą do ciągłych przeobrażeń. Jej obrazy charakteryzuje się intensywną, jaskrawą kolorystyką, co dodatkowo potęguje 
rekonstrukcję i transpozycję. W malarstwie odwołuje się do osobistych przeżyć, używając w tym celu obrazów zarejestro-
wanych przez różne nośniki cyfrowe. To wszystko tworzy intymną przestrzeń, trudną do zweryfikowania przez innych.
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26 Agula Swoboda
(ur. 1974)

Posprzątanie, 2017

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'AGULA SWOBODA – "POSPRZĄTANIE" 2017'

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Absolwentka University of the West of England, Bower Ashton w Bri-
stolu oraz w Byam Shaw School of Art Saint Martin College of Art 
and Design w Londynie. Stypendystka UWE w Bristolu oraz Saint 
Martin w Londynie, a także rocznej rezydencji Lancaster Foundation 
w Clitheroe. Wyróżniona laureatka 40. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień”. Kuratorka międzynarodowych rezydencji artystycznych „In-
cydenty/Incidents” realizowanych w Polsce, Czeskiej Republice, Nor-
wegii i Wielkiej Brytanii oraz Festiwalu MurArt w Cieszynie. Współ-
założycielka galerii „Szara” i „Galerii 12” w Cieszynie oraz Szkoły 
Sztuki i Myślenia w Cieszynie. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
galeryjnych (Galeria Bielska BWA, Galeria BWA Krosno, Galeria MM, 
Galeria Program) i prywatnych (m.in. Kolekcja Rodziny Staraków) 
w Polsce i za granicą.

WYSTAWIANY:

2019 –  wystawa indywidualna „Zestaw (nie)Reli-
gijny”, BWA Krosno

2019 –  wystawa zbiorowa „On/Ona”, Muzeum 
Miejskie, Żory

2018 –  wystawa zbiorowa „MatriArt”, Galeria 
Katarzyny Kobro, Łódź  

2018 –  wystawa indywidualna „Jedna Trzecia”, 
CSW Solvay, Kraków 

2017 –  wyróżnienie honorowe „Animalis” Trien-
nale Malarstwa Polskiego, Galeria MM 
w Chorzowie

2017 –  wystawa indywidualna „21 Zaśnień”, BWA 
Rzeszów
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27 Michał Cygan
(ur. 1989)

Billboard III, 2021 

akryl, płotno, 70 × 50 cm, sygnowany p.d.: 'M. Cygan' 
oraz opisany na odwrocie: 'M. Cygan | "Billboard III" | 
2021 r.'

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 2 500 – 4 000 zł  

W latach 2011–2016 studiował na ASP w Katowicach (Wydział Arty-
styczny: Grafika Warsztatowa/Pracownia Wklęsłodruku u prof. Jana 
Szmatlocha oraz w Pracowni malarstwa u prof. K. Cieślika). Uzyskał 
dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Cyfrowej u prof. Adama 
Romaniuka. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2018 – Grand Prix 
w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskie-
go w Bydgoszczy; 2017 – Główna nagroda w kategorii Under 30 Art 
Prize CBM, Turyn Włochy; 2017 – Wyróżnienie honorowe w 7. Prze-
glądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2016 
– Wyróżnienie Honorowe, Najlepsze Dyplomy ASP w Gdańsku; 2015 
– Pierwsza nagroda w konkursie Ogólnopolskim im. Vincenta Van 
Gogha w Rybniku; 2015 – Pierwsza nagroda w konkursie na plakat 
„150 Lat Hodowli Żubrów w Pszczynie”. Swoje prace prezentował 
na międzynarodowych targach sztuki w Londynie (Passion for Fre-
edom, 2018), Paryżu (ARTEXPO Art3f, 2018). Wybrane wystawy 
indywidualne: 2017 – „Wszyscy umrzemy”, FRESZ Gallery, Kraków; 
2016 – wystawa twórczości, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 
– wystawa malarstwa, Galeria Ateneum, Katowice; 2014 – wystawa 
malarstwa, Klakier Gallery, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe: 
2018 – wystawa sztuki współczesnej „Mizantropia – Valentine’s Hate 
Speech”, Kraków; 2016 – Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
„Promocje 2016”, Legnica; 2016 – „Fresz Moduł”, FRESZ Gallery, 
Kraków; 2015 – „UWAGA! ŚWIEŻO MALOWANE”, FRESZ Gallery, 
Kraków. Prace Michała Cygana znajdują się w kolekcjach prywatnych 
oraz w kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy.
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28 Przemysław Garczyński
(ur. 1988)

Droga 2, 2021 

akryl, olej, płótno, 90 × 90 cm, sygnowany na odwrocie: 
'PRZEMYSŁAW | GARCZYŃSKI | "DROGA 2" | AKRYL I 
OLEJ | NA PŁÓTNIE | 90 × 90 cm | SOPOT/GDYNIA | 
2021 ROK'

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 800 – 5 000 zł  

Ukończył grafikę warsztatową na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Obecnie asystent na Wydziale Malarstwa. Zajmuję się malarstwem, 
rysunkiem, malarstwem ściennym i grafiką. Uczestnik wielu wystaw 
i projektów artystycznych. Finalista konkursów artystycznych: 2020 
– „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie” (wyróżnienie); 2019 – 29. Ogól-
nopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 2019” (Grand 
Prix – Nagroda MKiDN); 2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej; 2018 
– Gdańskie Biennale Sztuki 2018; 2018 – 17. Artystyczna Podróż 
Hestii; 2018 – II Przegląd Sztuki Współczesnej „Nowa Awangarda”; 
2018 – III Ogólnopolski Konkurs Malarski im Leona Wyczółkow-
skiego 2018. Prace artysty znajdują się m.in. w kolekcji Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Sztuki w Legnicy i kolekcji Fundacji 
Artystyczna Podróż Hestii.

Swoją twórczość, choć stylistycznie i tematycznie krąży ona wokół podobnych motywów, dzielę na mniejsze cykle prac. 
Często jest to związane z określonym problemem, pojęciem czy chęcią wejścia głębiej w konkretny motyw. Początkiem 
mojej pracy w stylistyce, w której teraz się poruszam jest cykl „Znaki na Niebie”, który rozpocząłem w 2016 roku. Cykl ten 
przetransformował się w „Figury pierwsze”, a równolegle do niego powstają „Horyzonty” nad którymi również pracuję.  

W cyklu „Horyzonty” postanowiłem się skupić na prostszych formach geometrycznych i iluzji przestrzeni. Odnoszę w nim 
się do podstawowych pojęć i problemów malarskich takich jak symbol, przestrzeń, synteza i kolor.

Pejzaż jest jednym z podstawowych tematów malarskich i odwołań do otoczenia. Gdy zastanawiałem się nad czynnością 
malowania natury, moja refleksja stawała się coraz bardziej dogłębna i zaczęła iść w parze z namysłem na temat przestrzeni 
jako takiej. Natura i człowiek komunikujący się ze swoim otoczeniem, jest tematem, w którym można pokazać całą historię 
ludzkości ze wszystkimi jej dziedzinami. Architektura/znak w moim malarstwie symbolicznie pokazuje „bycie w przestrzeni”. 
Jest to bardziej metafora niż analiza. Jeżeli poziom jest tożsamy z ziemią, to ślad pionowy jest znakiem kreacji, wzrostu, 
znakiem człowieka na ziemi. Nie jest to świat alternatywny, jest to uzupełnienie i konsekwencja bycia w rzeczywistości.

Przemysław Garczyński
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29 Ewa Goral
(ur. 1984)

Way down deep, 2021

technika mieszana, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany  
na odwrocie: 'EWA | GORAL | 2021'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 500 – 9 000 zł

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiego ASP. Zajmuje się 
malarstwem i projektowaniem graficznym. Wybrane wystawy indy-
widualne: 2015 – „Plant Consciousness”, Regent’s University, Lon-
dyn, UK; 2015 – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki, Kraków; 
2013 – Unit24 Gallery, Londyn, UK; 2012 – Galeria 81°, Warszawa; 
2012 – Idea Fix, Kraków; 2011 – Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2018/19 – Galeria Arttrakt, Wrocław; 
2018 – Galeria Arttrakt, Wrocław; 2018 – Galeria Szyb Wilsona, 
Katowice; 2017 – Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 – 
Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 – Zealous X, RichMix, 
Londyn, UK; 2016 – Gruning Gallery, Krakow; 2016 – Bohema Nowa 
Sztuka, Warszawa; 2015 – SoContemporary Gallery, Londyn, UK; 
2015 – Café 1001 Brick Lane, Londyn, UK; 2014 – Espacio Gallery, 
Londyn, UK; 2012 – Silence is a Lie, Urban Art Exhibition, SEZ, Berlin/
DE; 2012 – Art. Inn, Warszawa; 2008 – Polish deConstruction Show, 
Londyn, UK; 2003 – BWA Gallery, Bielsko Biała

Choć darzę szacunkiem klasyków sztuki botanicznej – inspiruję się pracami takich artystów jak Ernst Haeckel czy Albertus 
Seba – to osobiście wybieram swobodę skojarzeń. Lubię patrzeć jak „moje rośliny”, dziwaczeją, upiornieją, mnożą się na 
potęgę i zmieniają kolory. Zielony może być zastąpiony przez dowolny kolor, a kształt podpatrzony w terenie, na płótnie 
zamienia się w swoją spotworniałą hybrydę. Natura uosabia tajemnicę i energię przekraczającą naszą wiedzę i wyobrażenia 
o znaczeniu natury w porządku ludzkich interesów i oczekiwań. Na moich obrazach obok wątków mrocznych współistnieje 
estetyczna lekkość i specyficzne poczucie humoru. Zamiast typowej dla Zachodu manii destylowania elementów rzeczywi-
stości i doznań (albo śmiech, albo strach), wolę charakterystyczne dla Wschodu pogodzenie z niejednoznacznością świata. 
Kształty przenikają się i ewoluują swobodnie zamiast realizować domniemane prawa, chaos nie wyklucza porządku. Liczy 
się tylko tajemnica życia i wzrostu, rozpięta między korzeniami a słońcem. Między światem biologicznym a fizycznym. 
Nad tym wszystkim unoszą się… chichot roślin.

Ewa Goral
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30 Urszula Śliz
(ur. 1963)

FF/2013/lab, z cyklu "Rozwarstwienia/ruch" 2013

akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygnowany na odwrocie: 
' [wskazówka montażowa] FF/LAB/2013 |AKRYL NA 
PŁÓTNIE |[sygnatura] |pochodzi z cyklu rozwarstwienia/
ruch'

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Artystka sztuk wizualnych, abstrakcjonistka, o ugruntowanej pozycji 
w świecie sztuki, doceniona również przez kuratorów i kolekcjone-
rów zagranicznych, brała udział w ponad 90 wystawach w galeriach 
i muzeach w Polsce i za granicą, jej prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych i instytucjonalnych. Wielokrotna stypendystka Należy do 
pokolenia artystów, którzy rozpoczęli swoją twórczą drogę w poło-
wie lat 90. Czerpie inspirację z obserwacji rzeczywistości i nauki, opie-
ra swoją pracę na fundamencie wiedzy, przenosząc pojęcia i teorie, 
poprzez wizualizację, w sferę sztuki, nie ignorując przy tym intuicji. 
Nawiązuje do dwudziestowiecznego malarstwa europejskiego – kon-
struktywizmu, abstrakcji geometrycznej i minimalizmu.

„Przestrzenność, ruch, przyśpieszenie, dynamika… kompozycje Urszuli Śliz są jak diagramy spacjodynamicznych właści-
wości miasta, które za sprawą jej interpretacji zaczynamy odczytywać i odczuwać jako wnętrze jaskini. Artystka zderza 
różnorodne faktury, media, formaty, pozwalając im oddawać potencjał esencji i energii wprost odbiorcom. Sekwencyjne, 
w dużej mierze oddziałujące architektonicznie obrazy są jakby lampami energetycznymi, naświetlają sobą osoby w pro-
cesach percepcji. (…) 

Pomimo niekiedy kameralnych formatów jest w nich „narracja” o nieograniczonej przestrzeni i ruchu powidokowych 
obrazów pod naszymi powiekami, do których też prowadzi stosowany przez artystkę rodzaj ciepłej, rozsłonecznionej, 
barwy, aktywnego koloru. Tilman Ingold zauważał: 

Gdy mówimy, że jesteśmy istotami w świecie i wszystkie nasze linie są zaplątane w sieć/tkaninę, pojawia się pytanie o at-
mosferę. (…) Gdy bierzemy wdech, wprawiamy siebie w ruch i w ten sposób rysujemy linię, gdy wdychamy gromadzimy, 
przyjmujemy. To jak z pływaniem, naprzemiennie odpychasz wodę, czując opór, i zagarniasz następnym gestem. (…) całe 
życie zawiera się w tym schemacie – pomiędzy gromadzeniem, które jest atmosferyczne, i linearną siłą napędową…”

dr Dorota Grubba-Thiede, O ruchu przeciskającego się cienia,  
katalog wystawy „Inne miejsca”, Galeria Krupa 2020 [fragm.]
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31 Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Fence III, 2021

olej, płótno, 65 × 120 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, broniąc 
dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale 
Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu Socrates-
-Erasmus w l'École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał prace ma-
larskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 2013–2015 
mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu animowanego 
„Loving Vincent”. W 2016 r. przeprowadził się do Aten, aby nadzo-
rować greckie studio tejże produkcji. Laureat Konkursu „Przedwiośnie 
41/2018”, BWA Kielce. Wystawy indywidualne: 2018 – "Uwaga: nic", 
Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Wszystko co w mojej niemo-
cy”, Galeria Żak; 2013 – „Obrazy z labiryntu”, Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, Oblęgork (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach); 
2012 – „Zapalanie błędnika”, Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 – 
„Błędnik”, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011 
– „Klimaty”, Muzeum Historii Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom 
Środowisk Twórczych, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – 
wystawa pokonkursowa Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW 
Solway, Kraków; 2015 – 30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe, 
Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Mu-
seu Nogueira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 – 22. Ogólnopolski 
Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013 
– „Przedwiośnie 36”, BWA, Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA, 
Kielce; 2011 – Targi Sztuki Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).
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32 Piotr Boroń
(ur. 1977)

Koń

brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), 
37 × 8,5 × 68 cm, postument granitowy,  ed. 1/1, 
sygnowany na podstawie

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W 1999 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Ke-
nara w Zakopanem. Następnie podjął studia z rzeźby na gdańskiej 
ASP. Dyplom obronił w 2005 roku w pracowni prof. S. Ostrow-
skiego (aneks do dyplomu w pracowni ceramiki prof. T. Klaman). 
Obecnie zatrudniony jako nauczyciel rzeźby i technik rzeźbiarskich 
w Liceum Plastycznym Gdyni. Aktywny uczestnik wystaw, plene-
rów i sympozjów rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. Tworzy rzeźby 
z metalu, ceramiki, żywic. Jego rzeźby charakteryzują się lekkością 
formy, bogactwem faktury. Tematem jego prac zwykle są zwierzęta 
lub postać ludzka. Inspiracje znajduje w naturze, literaturze (przede 
wszystkim w mitologii)
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33 Tomasz Koclęga
(ur. 1968)

Manifestatio Specimen, 2021 

brąz, szkło, 90 × 55 × 40 cm, sygnowany na prawym 
udzie: ‘1/4, Koclęga 2021’

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł  

W 1993 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wykładał także na za-
granicznych uczelniach w Finlandii, USA i Czechach. Uprawia rzeź-
bę figuratywną. Posiada w swym dorobku monumentalne rzeźby 
w przestrzeniach publicznych, zainstalowane na stałe, na trzech 
kontynentach. Eksponowane one są między innymi w Saint Louise 
(USA), New Delhi, Czandigharze (Indie), Wilnie (Litwa), Zlinie (Rep. 
Czeska) oraz Bytomiu, Rybniku, Katowicach. W grudniu 2020 roku 
w New Delhi, została zainstalowana najnowsza, monumentalna pra-
ca artysty pt. „Inner Balance”. Rzeźba o wymiarach 7 ×10 ×8 m, 
odlana z 6,5 t brązu, jest w chwili obecnej jego największym dziełem. 
Jest liderem i twórcą grupy artystycznej Snow Art Poland, rzeźbiącej 
w śniegu. Wraz z grupą otrzymał liczne nagrody na największych 
i najważniejszych międzynarodowych konkursach rzeźby w śniegu: 
The Bronze Award w Harbinie, Chiny (2015); The Best Craetivity 
Award w Harbinie, Chiny (dwukrotnie: 2014 i 2016); The Fourth Prize 
w Sapporo, Japonia (dwukrotnie: 2015, 2017); Award of Nayoro 
City w Nayoro, Japonia (2016) oraz The Audience Award w Krasno-
jarsku, Rosja (2017). Koclęga prezentował swoje prace na ponad 50 
wystawach indywidualnych oraz ponad 100 zbiorowych wielu kra-
jach, np. w USA, Japonii, Indiach, Chinach, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Rosji, Belgii, Niemczech, Indonezji, Hong Kongu, Tajwanie, Austrii, 
Finlandii, Włoszech, Słowacji, Czechach i wielu polskich miastach. 
Artysta regularnie bierze udział w międzynarodowych targach sztuki, 
prezentując swe rzeźby głównie na rynkach azjatyckich: w Korei Pd., 
Taiwanie, Hong Kongu, Indonezji i Indiach. Współpracuje z biura-
mi projektowymi w Indiach oraz licznymi galeriami sztuki, między 
innymi z Seulu, New Delhi, Hong Kongu, Warszawy, Wrocławia, 
Krakowa. Prace Koclęgi znajdują się w wielu kolekcjach sztuki na 
całym świecie.

Twórczość Tomasza Koclę-
gi skupiona jest na naturze 
człowieka z jej pragnieniami, 
emocjami, możliwościami 
i marzeniami. Ta fascyna-
cja wyznacza obszar jego 
twórczości, wyrażającej się 
przede wszystkim rzeźbą 
figuratywną. Doskonałe 
wyczucie formy umożliwia 
widzom zgłębianie i odkry-
wanie prawdy o człowieku. 
Treść emocjonalna i intelek-
tualna jest skondensowana 
w zdeformowanych ciałach 
ludzkich, których ciche gesty 
stają się alfabetem wyrażania 
uniwersalnych wartości.
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34 Piotr Gromniak
(ur. 1989)

Apetizer, 2019

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:  
'P. GROMNIAK |"APETIZER"'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

W 2013 ukończył studia magisterskie na wydziale Grafiki krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w Pracowni Wklęsłodruku. 
Do dziś mieszka i tworzy w Krakowie.
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35 Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Saudade”, 2020

olej, płótno, 105 × 130 cm, sygnowany na odwrocie: 
'B. OTOCKI 2020 [sygnatura] BEZ TYTUŁU, Z CYKLU 
"SAUDADE"'

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); dokto-
rat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
(2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt 
w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódz-
kiej ASP. Od 2012 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale 
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 
roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Malarz i fo-
tograf, kurator, juror konkursów malarskich. Autor czterech cykli 
prac: „Portrety pamięciowe”, „Alchemia Iluzji”, „Czy jest bezpiecznie/
Is it safe? ” i „Yang! ”. Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych 
i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodo-
wym w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
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36 Marcin Wygoda
(ur. 1983)

Christmas In The Mountains, 2020

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marcin Wygoda |Christmas In The Mountains |100x100 
2020 |[sygnatura] '

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 400 – 5 000 zł

Kochający naturę, czerpie z niej inspiracje do swoich prac oddając 
jej w zamian troskę. Obserwuje otaczający go świat i uwiecznia 
go filtrując na swój sposób. Poszukuje w kolorach harmonii, więzi 
i równowagi, jednocześnie łączy ze sobą nieoczywiste barwy
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37 Michał Rybiński
(ur. 1982)

Powidoki 13, 2016

olej, płótno, 75 × 75 cm, sygnowany na odwrocie:  
'[wskazówka montażowa] |Michał Rybiński |z cyklu 
"Powidoki" 13 |[sygnatura] 2016 r'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 600 – 3 600 zł

Artysta malarz, twórca instalacji, rysownik. Ukończył Wydział Grafiki 
Warsztatowej i Malarstwa na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny). Dyplom w 2007 roku pod kierunkiem prof. Stefana 
Ficnera z grafiki warsztatowej i prof. Piotra C. Kowalskiego z malar-
stwa. Laureat Nagród: im. Marii Dokowicz za najlepszy Dyplom ASP 
w Poznaniu; Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki Kraków 
(2007). Od roku 2008 asystent prof. Wojciecha Ledera w ASP im. 
Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Pracownia Malarstwa i Rysun-
ku). Doktorat w 2013 roku w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. Od 2014 adiunkt w Pracowni Malarstwa 
i Rysunku ASP w Łodzi. Od 2017 do 2019 Koordynator Festiwalu 
Nauki, Techniki i Sztuki. W roku 2017 zostaje kierownikiem autorskiej 
Pracowni Rysunku Konceptualnego na Wydziale Malarstwa i Rysun-
ku, pełni również funkcję kierownika, Katedry Rysunku na w/w wy-
dziale. W 2018 roku zostaje wybrany na stanowisko prodziekana 
wydziału Malarstwa i Rysunku. Prace w kolekcjach państwowych 
i prywatnych w kraju oraz na świecie, m.in. (University of Art Ten-
nessee, Stuttgarcie i Berlinie, gdzie odbywał wizytacje artystyczne)
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38 Alicja Kappa
(ur. 1973) 

Gorące lato, 2021 

akryl, szlagmetal, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: 
'A. Kappa' oraz na odwrocie: 'A. Kappa | 2021 r.'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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: Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”, 
Gdynia 2014r.; Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 
i 5 rundy, USA, 2014r.; ; Prix de Peinture de L'Ebouillanté 2014, 
2013r. Paryż; Art Brownie ZOO, Toronto, 2013r.; Muzeum Sztuki 
Współczesnej we Wrocławiu, 2014r.; Konkurs malarstwa „Ogrody 
2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs 
Malarski, Przestrzeń Publiczna - Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, 
Poznań; Triennale malarstwa młodych, wystawa finalistów konkursu, 
Częstochowa.
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39 Łukasz Dymiński
(ur. 1992)

Pola, 2020

olej, płótno, 40 × 100 cm, sygnowany l.d.: 'DYMIŃSKI 20' 
oraz opisany na odwrocie: 'Ł. DYMIŃSKI |Brzeźno "Pola" 
olej/płótno |2020 r.'

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 800 – 2 400 zł

W 2018 roku ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych na 
wydziale Malarstwa w pracowni prof. Stanisława Baja. Uprawia 
szeroko pojęte malarstwo plenerowe. Jego prace są świadomym 
nawiązaniem do wieloletniej tradycji malarstwa pejzażowego – także 
polskiego – oraz uproszczeń jakie odnajduje w fascynującej go kultu-
rze Japonii. W 2017 roku zdobył Grand Prix w konkursie malarskim 
organizowanym przez Fundację im. Franciszki Eibish, a rok później 
I Nagrodę w konkursie dla młodych indywidualności twórczych „Ma-
zowieckie Debiuty”. Od 2017 roku przynależy do Mazowieckiego 
Związku Artystów Sztuk Pięknych. Jego obrazy znajdują się w kolek-
cjach prywatnych, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, 
Belgii, Finlandii, Japonii, Hiszpanii a także w Polsce.

Malowanie pejzażu z natury, pozwala artyście na doświadczenie niesamowitego przeżycia jakim jest poznanie samego 
siebie względem wszechotaczającego nas świata przyrody, na który często nie zwracamy uwagi w codziennym biegu. 
Jako ludzie wrażliwi na piękno, żyjący w epoce rozwijającej się technologii, która pożera nasze jestestwo, zabierając nam 
czas i odciągając od ważnych spraw; to my artyści  jesteśmy niejako zobligowani do tego, żeby swoimi umiejętnościami, 
a także poprzez przelanie fragmentu własnej duszy na płótno uwrażliwiać innych na świat prawdziwy, niewirtualny. 
Pejzaż sam w sobie jest tematem bardzo neutralnym, dlatego osobiście uważam, że przedstawiony na płótnie skłania do 
nostalgicznej refleksji, wycisza i uspokaja myśli. Są to motywy które często widujemy podróżując po Polsce ale także po 
świecie. Motywy które umykają nam, bo nie mamy czasu żeby zjechać z trasy, wyjść z auta i zachwycić się otaczającym 
nas majestatem i pięknem świata w którego ogromie jesteśmy tylko pyłkiem. 

Łukasz Dymiński
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40 Katarzyna Środowska
(ur. 1971)

Linia horyzontu, 2021

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany p.d.: 
'ŚRODOWSKA 2021' oraz opisany na odwrocie: '"LINIA 
HORYZONTU |ŚRODOWSKA 2021 |OLEJ NA PŁÓTNIE |+ 
TECHNIKA WŁASNA |100x120 cm |[sygnatura] '

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Absolwentka Studiów Podyplomowych ASP im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek. Laureatka 
II miejsca Pierwszego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Paleta”. 
Posiada dyplom za rozwój artystyczny w technikach akwarelowych 
i olejnych. Mieszka i tworzy w Warszawie. Zajmuje się malarstwem 
olejnym i akrylowym na płótnie. Maluje światy, w których każdy 
odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni, horyzon-
tów, prostoty i harmonii przedstawiona w minimalistyczny sposób. 
Tworzy obrazy na założeniach abstrakcyjnych, wprowadzając do nich 
elementy figuratywne lub też geometryczne. Geometria i figuraty-
wizm to niej różnorodne światy, które dają jej wyobraźni ogromne 
pole do popisu. Główną inspiracją jej prac jest otaczająca ją rzeczywi-
stość. W zależności od bodźców będących źródłem inspiracji, obrazy 
przybierają różnorodne formy, kształty i barwy. Minimalizm i czysta 
forma, to dla niej sedno sztuki, a proces poszukiwań widoczny w jej 
malarstwie, wpisuje się idealnie w dyrektywę „im mniej tym więcej”. 
Bierze czynny udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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41 Kamil Stańczak
(ur. 1980)

Shining, 2021

olej, akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygnowany p.g.:  
'K. STAŃCZAK'21'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Polski artysta wizualny. Dyplom uzyskał na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie. Obecnie doktor habilinowany, który wykłada na 
macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem, które jest rdzeniem 
twórczości i instalacją. Tworzy charakterystyczne obiekty i architekto-
niczne makiety oraz konstruuje ruchome urządzenia. Wybiera bardzo 
specyficzne elementy ze świata dzikiej przyrody, postindustrialnej ar-
chitektury, zdegradowanej przez cywilizację. Tworzy dziwny i zagad-
kowy pejzaż wizualny, zawieszony między rzeczywistością a fikcją, 
jednocześnie naturalny i sztuczny. Ma w swoim dorobku 15 wystaw 
indywidualnych m.in. Lublinie, Puławach, Galerii Sztuki Współczesnej 
w Przemyślu, Galerii BWA w Sanoku. Brał udział w kilkudziesięciu wy-
stawach zbiorowych, m.in. VI Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych 
w Galerii Awangarda we Wrocławiu, Konst Massan w Sztokholmie, 
wystawie „Malarstwo polskie XXI wieku” w Galerii Zachęta w War-
szawie, Maszyny Pożądające w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Obraz  „Shining, 2021” pochodzi z cyklu nowych prac o nazwie „FUSION 2 ”. Jest to kontynuacja entuzjastycznie przy-
jętej serii dzieł prezentowanych w  ubiegłym roku  w Krakowie na indywidualnej wystawie „FUSION – malarstwo Kamila 
Stańczaka”, która znalazła się w programie Cracow Art Week KRAKERS. Prezentowane prace łączyły cytaty wyjęte z róż-
nych stylów, epok oraz migawek współczesności. Fusion w interpretacji twórcy to sztuka kontrastów, bogactwo wzorów, 
kolorów oraz mocne łączenie składników, tworzenie nowych wartości przez zaskakujące konstrukcje. Na płótnach znalazły 
się między innymi motywy z obrazów Diega Velazqueza, jak również nowe życie dostały rzeźby - balony Jeffa Koonsa. 
Wystawa została zadedykowana indywidualistom lubiącym niekonwencjonalne rozwiązania, dla których sztuka to pojęcie 
otwarte. Obrazy Kamila Stańczaka  to fenomenalny impuls do wyprawy w kosmos podświadomości.
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42 Łukasz Kowalik (Lu Svensson)
(ur. 1989)

Harmonia ciszy, z cyklu "Hołd dla Agnes Martin", 2021

akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygnowany l.d.: 
'LUS|VENS|SON.|2021|' oraz opisany na odwrocie: 
'HARMONY OF SILENCE – TRIBUTE TO AGNES MARTIN/LU 
SVENSSON 2021'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

W swojej twórczości fascynuje się złożonością form i mocną symbo-
liką. Jego prace wyróżnia rozpoznawalny styl z bardzo charaktery-
stycznym ujęciem koła – które dla artysty stanowi synonim perfekcji. 
Twórca kieruje się maksymą, że sztuka nie jest tym co widzimy a tym 
co możemy zobaczyć. Przykłada dużą uwagę do kompozycji oraz 
zaskakuje precyzją w doborze proporcji – co nadaje jego obrazom 
niezwykłą dynamikę i energetyczny wydźwięk. Prace artysty znajdują 
się w prywatnych kolekcjach we Włoszech, Skandynawii, Wielkiej 
Brytanii oraz w Gruzji.
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43 Stanisław Tomalak 
(ur. 1955)

Fragment 633, z cyklu „Archeologia” 

technika własna, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany 
na odwrocie: 'S. J. A. Tomalak | Fragment 633 | z cyklu 
"Archeologia"'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów S. Kor-
tykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Od 1975 roku zajmuje się 
działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malar-
stwo pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu 
fantastycznego. Od roku 2000 coraz częściej skłania się w stronę 
abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując 
oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Wpro-
wadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu. 
Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Wystawy indywidualne: 
2019 – „Bella Pictura”, Brzeg Dolny; 2019 – Q Hotel, Wrocław; 
2018 – Hotel Sofitel, Wrocław; 2017 – „Fragmenty świata - obrazy 
i reliefy”, Galeria NEXT, Bydgoszcz. Wybrane wystawy zbiorowe: 
2016 – „Polska sztuka 21 wieku”, Bruksela; 2015 – Agora Gallery, 
Nowy Jork; 2013 – VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz; 
2013 – VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia; 
2013 – Triennale Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń.  
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44 Janusz Kokot
(ur. 1960)

Nowe miasto, 2020

patel olejny, papier, 70 × 70 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w In-
stytucie Artystycznym. Uprawia malarstwo i rysunek. W latach 1988 
– 2020 zrealizował 19. wystaw indywidualnych. Brał udział w kilku-
dziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 
13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich. Wybrane na-
grody i wyróżnienia: 2017 – Kaliskie Biennale Sztuki „AKUMULACJE”, 
Kalisz – wyróżnienie; 2012 – Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki „Pró-
ba 1”, Galeria im. J. Tarasina, Kalisz – Grand Prix; 2006 – „Trienna-
le z martwą naturą”, BWA Sieradz – Grand Prix Nagroda Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2003 – „Triennale z martwą 
naturą”, BWA Sieradz – wyróżnienie honorowe; 2000 – „Triennale 
z martwą naturą”, BWA Sieradz – 2 nagroda.

Doskonale pamiętam wiszącą w mieszkaniu moich rodziców płaskorzeźbę przedstawiającą miasteczko i zamek na tle 
gór. Stawałem na sofie, nad którą wisiało gipsowe tondo i otwierając wyobraźnię „wchodziłem” w głąb patynowanego 
pejzażu. Wodząc wzrokiem lub palcem po gładkiej powierzchni zwiedzałem uliczki, zaglądałem do ciemnych okien zamku, 
czy wspinałem się na szczyty gór. Mój obraz jest w pewnym sensie projekcją tamtych doświadczeń. 

„New Town” jest kompozycją abstrakcyjną. Jednak z racji przestrzeni przypominającej labirynt zdecydowanie zaprasza do 
penetracji. Formy piętrzą się w niej łagodnie i przenikają sugerując miejską zabudowę, choć na rysunku nie pojawiają się 
place czy ulice. Nie ma tu również ruchu charakterystycznego dla miasta, jakby życie ukryło się gdzieś pod powierzchnią. 
Obraz utrzymany jest w nastroju nokturnu w ciepłych i chłodnych szarościach, na których pojawiają się liczne koloro-
we akcenty przywołujące na myśl znaki, szyldy czy inne elementy urbanistycznej przestrzeni. Wszystko, począwszy od 
perspektywy po detale, jest tu niejednoznaczne, pozostawiające wiele miejsca do interpretacji. Nastrój wieczornej ciszy 
zaprasza do spaceru po Nowym Mieście.

Janusz Kokot
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45 Ewa Kukowska
(ur. 1976)

Okno 3 

olej, płyta, 94 × 112 cm, sygnowany p.d.: 
'E. ROGALEWSKA' oraz na odwrocie: '3. | E. KUKOWSKA | 
E. ROGALEWSKA | "OKNO 3" 

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

W 2003 roku, artystka została laureatką konkursu Lexmark European 
Art Prize, następnie Artist’s Magazine’s „2006 Art Competition” 
w USA oraz „Art Revolution” 2014 w Taipei. Swoje prace wystawiała 
m.in. w Luwrze w Paryżu; Galerie Bram oraz Gallery Kolding w Danii; 
Galerii SD; Bellotto; Domu Artysty Plastyka w Warszawie; Muzeum 
w Grudziądzu; Galerii Quantum; Galerii Miejskiej we Wrocławiu; 
Muzeum w Mińsku Mazowieckim; Galerii Sztuki Współczesnej 
w Kołobrzegu; Filharmonii w Wejherowie oraz Białymstoku. Jej pra-
ce charakteryzuje różnorodna, eksperymentalna technika, jednakże 
korzysta również z tych tradycyjnych, np. olej i akryl. Przyglądając 
się jej obrazom, możemy zauważyć, że ich tematyka jest bardzo 
zróżnicowana, począwszy od realistycznych aktów, abstrakcyjnych 
kompozycji, do surrealistycznych pejzaży zamkniętych za kolorowymi 
okiennicami. Elementem spójnym jej prac jest zetknięcie wzorowego 
warsztatowo realizmu z dynamiczną, niegeometryczną abstrakcją.
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46 Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Za widokiem widok, 2021

akryl, płótno, 150 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Ruciak S.'

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z 2012 r. Pra-
cuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa, na Wydziale Malarstwa 
macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. W 2019 
uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie sztuk pięknych. Obecnie pełni 
funkcję Kierownika Katedry Malarstwa.

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

Sonia Ruciak
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47 Marcin Krawczyk
(ur. 1988)

Tożsamość – Marta, 2019

olej, gwasz, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany na 
odwrocie: 'Cinek 2019'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

W latach 2007–2010 studiował architekturę na Politechnice Poznań-
skiej. Absolwent Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu. Dyplom mgr zrealizowany w pracowni prof. Andrzeja 
Zdanowicza. Oprócz malarstwa zajmuje się również tatuowaniem. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie 
honorowe w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. Laureat Grand 
Prix w konkursie „Moje Zakopane” (2017) oraz I Nagrody w Plene-
riadzie w Kazmierzu Dolnym (2017). Wybrane wystawy: 2020 – „To 
nie jest kraj dla miłośników detali”, Trafostacja Sztuki, Szczecin; 2019 
– 39. edycja konkursu im. Marii Dokowicz, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Poznań; 2019 – „Figuracja teraz”, Miejski Ośrodek Sztu-
ki, Gorzów Wielkopolski; 2018 – Art Fresh Festival, Hotel Sheraton, 
Warszawa; 2018 – wystawa laureatów I Ogólnopolskiego konkursu 
„Moje Zakopane”, Miejska Galeria Sztuki Władysława hr. Zamoyskie-
go, Zakopane; 2017 – I Ogólnopolski konkurs „Moje Zakopane”, 
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, Zakopane; 
2017 – „Pleneriada”, Galeria Kokpit, Kazimierz Dolny; 2016, 2015 
– konkurs Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej; Warszawa; 2014 – Mediations Biennale, Poznań.

WYSTAWIANY:

2020 –  wystawa indywidualna „HEADSHOTS – To nie jest kraj dla miłośników detali”, Trafostacja Sztuki, 
Szczecin

2019 –  wystawa zbiorowa, 39. edycja konkursu im. Marii Dokowicz, MTP Poznań (Nagroda Prezydenta 
miasta Poznania)

2019 –  wystawa zbiorowa „Figuracja teraz”, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski

Obraz należy do dyplomowego cyklu „Tożsamość”, za który w 2019 roku został wyróżniony Nagrodą Prezy-
denta miasta Poznania w 39 edycji konkursu im. Marii Dokowicz.

Cykl obrazów zatytułowany „Tożsamość” stanowi próbę sportretowania indywiduum poprzez wykorzystanie pamięci 
zbiorowej osób z nią powiązanych, takich jak rodzina i znajomi. Ma to na celu ukazanie osoby z różnych perspektyw oraz 
różnych okresów jej życia. Obraz jednostki bazuje na zastosowaniu wiedzy w formie skojarzeń, a nie na fotograficznym 
jej odzwierciedleniu. Powstały w ten sposób utwór jest subiektywnym przewodnikiem, swoistą mapą ścieżek, którymi 
poruszała się osoba portretowana. Strategia montażu pozwala na scalenie uzyskanych elementów rozczłonkowanej 
tożsamości w kolorową konstrukcję, która ma zmusić odbiorcę do wzrokowej podróży po obrazie oraz wnikliwej analizy 
każdego jego fragmentu.
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48 Paulina Rega
(ur. 1994)

August/Leo, 2021

technika własna, płótno, tondo (śr. 150 cm), sygnowany 
na odwrocie: 'AUGUST/LEO | 2021 | PAULINA REGA' 

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Artystka tworząca w obszarze malarstwa i sztuki cyfrowej. Absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 
gdzie w 2018 obroniła dyplom w pracowni Malarstwa prof. Łukasza 
Huculaka oraz pracowni Mediów Elektronicznych prof. Wojciecha 
Pukocza, realizując projekt „Wszechświat pozornie wydaje się pu-
sty”. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Laureatka Grand Prix konkursu 
„Postawy 2018”, I Nagrody Międzynarodowego Triennale Rysunku 
Studenckiego w Katowicach 2017, nominowana do nagrody „Nowy 
Obraz/Nowe Spojrzenie” 2017. Finalistka licznych konkursów, m.in. 
11. i 10. Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu 2019 i 2016, 
III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy 2018, Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych 
„Promocje” w Legnicy 2018, konkursu „Postawy ASP” we Wrocławiu 
2016, Biennale Rysunku OSTEN w Skopje w Macedonii 2016. Au-
torka wystaw indywidualnych, m.in. „Wszechświat pozornie wydaje 
się pusty” w Muzeum Współczesnym Wrocław 2018 i „Noktowizje” 
w galerii Socato 2018. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych, 
m.in. „przestrzeń x7” w mia ART GALLERY we Wrocławiu 2019.

Pomimo właściwie nieograniczonego dostępu do wiedzy w Internecie, najbardziej przyciągają uwagę treści nie poszerzające 
horyzonty, a potwierdzające obecny punkt widzenia i stymulujące układ nerwowy – nierzadko antagonizujące i szokują-
ce. Przeciętny użytkownik Facebooka jest skłonny cztery razy bardziej wyświetlić niepokojącego fake newsa o Covid-19, 
niż rzetelną informację. Coraz doskonalsze algorytmy promowania treści skuteczni zamykają użytkowników w bańkach 
informacyjnych, utrudniając obiektywne spojrzenie na rzeczywistość. A te często wydaje się być niemal apokaliptyczna – 
pomimo tego, że żyjemy w czasach największego dotychczas dobrobytu i pokoju.

Konstruktywnym działaniem przeciwdziałającym temu stanowi rzeczy może być próba „odszumienia” umysłu. Moje 
działania artystyczne są próbą przełożenia na język wizualny swoistej redukcji pojęć w celu ukazania głębszego spojrzenia 
na rzeczywistość. Wychodząc od przestawień kosmosu, obrazowania zjawisk w nim zachodzących, tworzę pejzaż rze-
czywistości – możliwie wolny od zanieczyszczeń, skłaniający się ku powrotowi do natury, postrzeganiu Ziemi i Kosmosu 
jako struktur przesyconych duchowością.

W mojej twórczości akcentuję również element przypadkowości. Poprzez analizę zjawisk fizycznych, tłumacząc je na język 
wizualny, rozwijam obszar statyki łączącej minimalizm formalny i wizualny z zastosowaniem technik malarskich opartych 
o eksperymentowanie z materią – z pomocą ruchu powierza, magnetyzmu, reakcji chemicznych. Częściowy brak kontroli, 
wynikający z ograniczonej przewidywalności zjawisk, sprawia, że uzyskane efekty wykracza poza pierwotny zamysł i wymu-
szają poszukiwanie nowych analogii i połączeń z realnym światem. Eksperymenty pozwalają na uzyskanie efektów spoza 
horyzontu moich wyobrażeń, rzucając również nowe światło na naturę zjawisk przyrodniczych i postrzeganie rzeczywistości.

Paulina Rega
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49 Marcin Błach
(ur. 1986)

Park Narodowy, 2021

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marcin Błach, 2021'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł  

Absolwent malarstwa w Kolegium Sztuk Pięknych UMSC w Kazimie-
rzu Dolnym. Dyplom w 2012 r. pod kierunkiem dr hab. Mariusza 
Drzewińskiego. Studia drugiego stopnia na Wydziale Artystycznym 
UMSC w Lublinie. W 2014 r. uzyskał tytuł magistra sztuki w pracowni 
dr hab. Wiesława Procia. W działalności artystycznej zajmuje się 
głównie malarstwem, tworzy obrazy zarówno na płótnie jak i w prze-
strzeni miejskiej, zajmuje się komiksem oraz twórczością ilustrator-
ską. Od wielu lat interesuje się szeroko rozumianym street artem.
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50 Magdalena Dreścik
(ur. 1992)

Deformacja, 2020

olej, płótno, 120 × 100 cm,  
sygnowany na odwrocie: 'M. DREŚCIK |2020'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2016 roku 
obroniła dyplom z Malarstwa w pracowni prof. J. Modzelewskie-
go (aneks do dyplomu w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej 
u prof. M. Duchowskiego). W 2016 roku została finalistką konkursu 
„Promocje 2016” oraz zdobyła Grand Prix (ex-aequo) w „Konkursie 
o Grand Prix im. Franciszki Eibisch”. Wystawy indywidualne: 2017 
– „Rezerwat Tworzyw Sztucznych”, Galeria Miejska BWA w Bydgosz-
czy, Bydgoszcz; 2017 – „Ciepło-zimno. Nikogo tu nie ma”, Galeria 
Arsenał, Białystok; 2016 – Wystawa dyplomowa, Galeria Fundacji 
Autonomia, Warszawa. Wystawy zbiorowe: 2020 – „Nabytki 2”, 
BWA Bydgoszcz, Bydgoszcz; 2018 – „Salon Wiosenny”, BWA Tarnów, 
Tarnów; 2018 – „Luftline”, Art Museum Ahrenshoop (Niemcy); 2017 
– „Halinka Jakubowska/Sculpture and Magdalena Drescik/Painting”, 
Katarzyna Napiorkowska Gallery Brussels, Bruksela (Belgia); 2017 – 
„A Là Flamande”, Galeria Propaganda, Warszawa; 2016 – wystawa 
konkursowa o „Grand Prix im. Franciszki Eibisch”, Warszawa (Grand 
Prix); 2016 – wystawa konkursowa „Promocje 2016”, Galeria Sztuki 
w Legnicy; 2016 – wystawa konkursowa „Polygonum 4”, Galeria 
Miejska BWA w Bydgoszczy.
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51 Agnieszka Borkowska
(ur. 1978)

She believes in beauty, 2015 

olej, płótno, 100 x 100 cm, sygnowany p.d.: 'AGNIESZKA 
BORKOWSKA' oraz na odwrocie: 'She believes | in beauty 
| 2015 | Agnieszka Borkowska' 

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 200 – 4 500 zł  

Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-
skiego w Łodzi. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą 
(Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Rosja, Chiny) oraz w MN w Gdań-
sku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane 
wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 
2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen (Niemcy); 
2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria; 2010 
– wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary 
Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach 
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale 
Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, 
Spišská Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu 
„Obraz roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.
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52 Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Virtual Body/Swimmer, 2021

olej, płótno, 110 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"VIRTUAL BODY" 2021r./"SWIMMER" |OIL ON CANVAS 
|WAWRZYNIEC REICHSTEIN |[monogram]'

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Dyplom na wydziale malarstwa ASP w Poznaniu (obecnie Uniwer-
sytet Artystyczny) w 2003 r. Otrzymał wówczas nagrodę im. Marii 
Dokowicz. Od 2003 r. Pracuje na UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi 
zajęcia z malarstwa na Wydziale Grafiki. Od 2015 r. pracuje w Li-
ceum Plastycznym w Poznaniu jako nauczyciel rysunku i malarstwa. 
Bieżące prace występują w cyklach: „Nowa powierzchniowość”, 
„Refleksy – Refreny”, „Coming residue”, „Online – Offline”. Swoje 
prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i zagranicą.

W nieoczywistości wszystkiego co dotyczy sztuki, to co istotne w moim malarstwie, to stan obrazu jako metaforyczna, 
symboliczna przestrzeń, miejsce transformacji różnych realności – wobec widzialnego i niewidzialnego, jak i obraz stający 
się egzystencjalną i kulturową sytuacją graniczności. Pytając o obraz dzisiaj, również w kontekście mediów cyfrowych, ciągle 
zmieniającego się obrazu, przywołuję formy postaciowania świata wobec tego, co rozpoznawalne, jak i ujawniające się 
w efemerycznych odbiciach, zjawiskach, odzwierciedleniach, będących jakby poza twórczą wolą i wyobraźnią, a stających 
się światem gestów inicjujących. Jest to nieustający stan relacji i procesu przechodzenia, przemieniania się potencjalności 
w realność indywidualnych zobaczeń, w grze o świat i doświadczanie istnienia.

W kontekście ciągle zmieniającego się obrazu rzeczywistości, jego transformacji przez różne media; obraz cyfrowy, media 
elektroniczne, rzeczywistość wirtualną, które mają wpływ na nasz byt, postrzeganie i rozumienie rzeczywistości, zadaję 
sobie pytanie: jaka to rzeczywistość? jaką rzeczywistość stwarzamy? jaki jest jej obraz?

Wawrzyniec Reichstein
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53 Agnieszka Wielewska
(ur. 1992)

Drzewo I, 2020

olej, płótno, 110 × 110 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Agnieszka Wielewska |"Drzewo I" |2020 |110x110 cm'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Absolwentka Malarstwa na ASP w Krakowie (2017). Poza malar-
stwem zajmuje się scenografią, plakatem, ilustracją oraz animacją 
filmową. Jest laureatką licznych stypendiów m. in. Stypendium Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020); Stypendium im. 
Henry’ego J.T. Dorena (2016); Stypendium Twórczego Marszałka 
Województwa Pomorskiego (2018, 2021); Stypendium Kulturalne-
go Miasta Gdańsk (2018) oraz Stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów ASP w Krakowie (2015, 2016, 2017). Nagrodzona za 
dyplom malarski przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie (2018) i wyróżniona przez Galerię Zofii Weiss w Krakowie 
(2018). Jest tegoroczną finalistką I Biennale malarstwa “Lubelska 
Wiosna”. Jej obrazy prezentowane były na wystawach indywidual-
nych i zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Zurychu (ARTBOX. 
PROJECT, 2019), Debreczynie na Węgrzech (XY – malarstwo polskie 
i węgierskie nowej generacji, MODEM Center for Modern and Con-
temporary Art, 2017), w Krakowie (Pałac Sztuki; Galeria Promocyjna 
ASP; Wojewódzka Biblioteka Publiczna), Sopocie (Państwowa Galeria 
Sztuki, SOPOTEKA, Teatr BOTO), Bielsku-Białej (Galeria Wzgórze), 
Częstochowie (Miejska Galeria Sztuki) Warszawie (Galeria Stalowa, 
MNiSW), Stalowej Woli (Muzeum Regionalne), Kazimierzu Dolnym, 
Radomiu, Lublinie (Centrum Spotkania Kultur) i Gdańsku (Galeria 
Klubu Żak, Tryton Business House, Sztuka Wyboru).

WYSTAWIANY:

2020/2021 – wystawa indywidualna „Akustyka ciszy”, Dworek Sierakowskich w Sopocie

2020 – wystawa indywidualna „Świetlenia”, Galeria Sztuka Wyboru w Gdańsku.

Czasem mi się wydaje, że maluję, żeby więcej czuć. Teatr zbliża mnie do rozumienia. Malarstwo jest bliżej poezji i muzyki. 
I tu chcę zostać. Szukam światła. Świetlistości nawet w cieniu i kolorze - choćby najbardziej tępym. Chodzi mi o takie 
skupienie środków formalnych, kiedy czasoprzestrzeń zastyga. I kiedy obraz zdaje się posiadać własne, wewnętrzne źródło 
światła. Wtedy zaczynam wierzyć, że obraz może być skończony. 

Agnieszka Wielewska

(...) Pokryte laserunkami echa malarstwa Giovanniego Bellininiego, ukłon ku obrazom Edwarda Hoppera -horyzontalne 
malarstwo Agnieszki Wielewskiej, Jej tak zwane – długie obrazy – przybliżają percepcję i postrzeganie chwili, to kadry 
stroniące od dynamiki. Adam Brincken określił malarstwo Wielewskiej jako obrazy ułożone i uporządkowane. Rzeczywiście 
obrazy emanują spokojem, są harmonijną kompozycją – czasem opowiadają o architekturze danej przestrzeni, innym 
razem skupiające się na sylwetce ludzkiej, zatopionej w świetle.

(...) Epifanie stanowią opowieść o codziennej krzątaninie, o obserwacji otaczającego nas świata. Przeszklone ściany biu-
rowych molochów, innym razem taras i plastikowe krzesła, znowu fasady i ukryte za nimi ogrody z leżakami. Kompozycje 
utrzymane w duchu malarstwa Davida Hockneya a innym razem Edwarda Hoppera są hołdem dla malarstwa zakorzenio-
nego w XX wieku. Obrazy nie są jednak tylko cytatem czy inspiracją wielkimi poprzednikami – są odważne dlatego, że 
dotykają pola sztuki teoretycznie domkniętego – pejzażu miejskiego i interpretują ten obszar na nowo.

Agata Nowosielska, tekst kuratorski do wystawy „Epifanie codzienności”,  
Galeria Klubu Żak w Gdańsku, 2018 [fragm.]
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54 Adrianna Zawadzka
(ur. 1991)

Girls in the swimming pool, 2021

akryl, płótno, 75 × 115 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Adriana Zawadzka – Girls in the swimming pool'

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Graficzka i ilustratorka, obecnie mieszkająca we Wrocławiu. Maluje 
głównie minimalistyczne obrazy przedstawiające kobiety. Poprzez 
swoje obrazy, chce pokazać delikatność i piękno kobiecego ciała, 
jednocześnie pokazując ich wewnętrzną siłę oraz skryte fantazje. 
Inspiruje ją głównie współczesna fotografia, muzyka elektroniczna 
oraz życie nocne.
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55 Szymon Ziarek
(ur. 1985)

Geometryczne rozmieszczenie uroczych jąder/Tłumienie trzech języków, 2012

olej, płótno, 140 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Geomentryczne rozmieszczenie |uroczych jąder* 
|Tłumienie trzech języków* |*niepotrzebne skreślić 
|Szymon Ziarek |2012

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Artysta malarz – samouk. Pracuje w technice olejnej. Autor nie-
zwykle drobiazgowych kompozycji, w których łączy ze sobą ma-
larstwo realistyczne z abstrakcyjnymi formami. Wybrane wystawy: 
2017 – wystawa zbiorowa w ramach Międzynarodowych Targów 
Sztuki ART UNITED FAIR 2017, Jasionka; 2016 – wystawa indywi-
dualna „Ambiwalencja” Centrum Promocji Kultury Praga Południe, 
Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Jasinski&friends IV. Okno na 
sztukę”, Amaristo Galeria Przy Teatrze, Warszawa; 2014 – wystawa 
indywidualna „Symptom”, Zatoka Sztuki, Sopot; 2014 – wystawa 
indywidualna „Stupor”, Galeria W-Z, Warszawa; 2014 – wystawa 
indywidualna „NeUROPLASTYKA”, Galeria Qadrat, Warszawa
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56 Magdalena Szyszkowska
(ur. 1972)

Przejażdżka, z cyklu „Inni”, 2019

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany p.d.: 'MSz 2019'

cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida 
w Lublinie. Dyplom z rysunku pod kierunkiem prof. Stanisława Gó-
reckiego uzyskała w 1997 roku na Wydziale Artystycznym UMCS. 
W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej- 
Rzepeckiej, aneks do dyplomu- artystyczny papier unikatowy. Praco-
wała jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej oraz nauczyciel 
zawodu na kierunku reklama wizualna w Zespole Szkół Plastycznych 
w Lublinie. Od 2007 do 2014 roku pracowała jako asystent w In-
stytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie 
oraz w Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą, prowadząc zajęcia z rysunku i malarstwa. Obecnie pracuje jako 
nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. 
Wincentego Pola w Lublinie. W swojej pracy artystycznej zajmuje się 
malarstwem, fotografią oraz eksperymentalnymi technikami zwią-
zanymi z unikatowym papierem ręcznie czerpanym, pozyskiwanym 
z materiału roślinnego. Jest członkiem ZPAP- Oddział Mazowiecki. 
Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym oraz bierze udział w plene-
rach i wystawach zarówno w kraju jak i za granicą. W 2019 uzyskała 
tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA

1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AUKCJA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

RE G U L A M I N  S P R Z E DA Ż Y  AU KC Y J N E J
wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania 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 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 ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy 
walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro 
opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU

A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. DANE OSOBOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie 
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: modern@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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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



Bakalarz Adam | 18

Bator Andrzej | 8

Blajerski Zbigniew | 17

Błach Marcin | 49

Borkowska Agnieszka | 51

Boroń Piotr | 32

Cygan Michał | 27

Czajkowski Piotr | 21

Dreścik Magdalena | 50

Dymiński Łukasz | 39

Garczyński Przemysław | 28

Goral Ewa | 29

Grabuś Dariusz | 6

Gromniak Piotr | 34

Gruszczyński Filip | 14

Jackowski Wiktor | 31

Kamiński Michał Saturnin | 9

Kappa Alicja | 38

Koclęga Tomasz | 33

Kokot Janusz | 44

Kossakowski Piotr | 19

Kostecki Tomasz | 20

Kowalik Łukasz | 42

Krawczyk Marcin | 47

Kukowska Ewa | 45

Kwapisz-Grabowska Magdalena | 16

Lenart Marlena | 12

Mackiewicz Maciej | 3

Mąka Michał | 7

Otocki Bartek | 35

Piotrowicz-Prudlik Katarzyna | 25

Podgórski Rafał | 13

Puszcz Malwina | 22

Rega Paulina | 48

Reichstein Wawrzyniec | 52

Ruciak Sonia | 46

Rybiński Michał | 37

Sandomierz Agnieszka | 24

Skoczylas Sebastian | 5

Stańczak Kamil | 41

Swoboda Agula | 26

Szprynger Anna | 11

Szyszkowska Magdalena | 56

Śliz Urszula | 30

Środowska Katarzyna | 40

Tomalak Stanisław | 43

Tycz Viola | 15

Wątor Adam | 2

Wielewska Agnieszka | 53

Wygoda Marcin | 36

Wyrwicka Monika | 23

Zalewska Anna | 1

Zawadzka Adrianna | 54

Zdobylak Dawid | 10

Ziarek Szymon | 55

Zięta Oskar | 4

INDEKS

         Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Aleksandra Kalina

 Opracowanie katalogu: Dilan Abdulla

                         Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Robert Wancerz

                     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  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 602 593 826

bydgoszcz@sda.pl
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cena: 20 zł z VAT 5%
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