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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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1 Jarosław Szewczyk
(ur. 1985)

Warszawa powiśle, 2021

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygnowany na odwrocie: 
' [znak autorski] |WARSZAWA POWIŚLE |SZEWCZYK 
|2021'

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Absolwent łódzkiej ASP im. Władysława Strzemińskiego. W 2012 r. 
obronił dyplom w pracowni malarstwa Ryszarda Hungera oraz pra-
cowni multimediów. Twórca intermedialny. Uczestnik wielu projek-
tów artystycznych.
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02 Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance XVIII, 2021

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marlena Lenart Lumiance XVIII 2021'

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, nie posiadające 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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03 Magdalena dreścik
(ur. 1992)

Kod, 2020 

olej, płótno, 120 × 160 cm, sygnowany na odwrocie: 
'M. Drescik 2020 „kod” ' 

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 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.

Malarstwo Magdaleny Dreścik to dogłębny namysł nad strukturą. Niefiguratywny zwrot, jakiego sztuka dokonała począwszy 
od ekspresjonizmu abstrakcyjnego, ma tu swoją prezentację – figuracją w tych pracach staje się sam akt dekonstrukcji. 
Horyzontalne i wertykalne układy linii (nasuwające skojarzenia z zapałkami bądź elementami gier dla dzieci) rozkładają 
konstrukcje architektoniczne do szkieletu, stając się studium defragmentacji obiektu. Przedmiotem konceptualnej refleksji 
malarskiej jest wyjęta z naturalnego tła bryła architektoniczna i proces jej konstruowania. Umieszczona na płótnie sekwencja 
linii tworzy obraz przypominający wieże strażnicze, rozsypujące się domki z zapałek, modele geometryczne bądź ślady 
osadnictwa dawnych cywilizacji (…) Sztuka Dreścik to nie tylko kreatywna osobista rozmowa z tradycją malarską XX w., 
ale też próba uśmierzenia nomadycznej tęsknoty za zadomowieniem, zwrócenia uwagi na rozpad i śmierć drewnianej 
architektury miasta za pomocą wizualnego języka malarstwa niefiguratywnego, tylko na pozór zupełnie abstrakcyjnego.

Michał Łukaszuk, Ciepło, zimno. Nikogo tu nie ma [fragm.],  
tekst towarzyszący indywidulanej wystawie malarstwa artystki w Galerii Arsenał Elektrownia w Białymstoku  
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04 Hanna Rozpara
(ur. 1990)

Sanguis, 2021

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany p.d.:  
'Hanna Rozpara 2021' oraz na odwrocie: 'Hanna | 
Rozpara | 2021 | "Sanguis" '

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; dyplom w Pra-
cowni Druku Płaskiego w 2014 r. Studiowała na Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach programu ERASMUS. Obecnie 
jest doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W swo-
ich realizacjach artystycznych dąży do uzyskania obrazu oddziału-
jącego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady 
świadomości. Porusza szeroko rozumiany temat wojny, kamuflażu, 
bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych. Jej prace wystawiane były 
na 19 wystawach indywidualnych oraz na ponad 100 wystawach 
zbiorowych w kraju i zagranicą.

Malarstwo traktuję jako bardziej pojemną, adekwatną do wyrażenia intuicyjnych odczuć formę wypowiedzi. Sztuka służy 
temu, aby przekazać to, co niewyrażalne słowami. Moje prace są rodzajem zapisu moich wyobrażeń, wizji i przemyśleń 
niemożliwych do przedstawienia w inny sposób. Staram się, aby strona formalna była intrygująca, eksperymentuję z róż-
nymi mediami. Dążę do uzyskania obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady 
świadomości. 

Hanna Rozpara
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05 Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Kobieta z kaliami III, 2021

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

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 15 000 – 25 000 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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06 Magdalena Laskowska
(ur. 1985)

pewnego razu w Sopocie, 2021

akryl, płótno, 81 × 65 cm, sygnowany p.d.: 'Laskowska' 
oraz opisany na odwrocie: '"Pewnego razu w Sopocie" | 
65x81 cm, akryl, 2021 | Laskowska'

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Dyplom z Malarstwa na ASP w Warszawie w 2011. Prace m.in. 
w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. Fed. Niemiec 
a.D.p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki Krzysztofa Mu-
siała oraz w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku. Ważniejsze wyróżnienia: 2019 – finalistka 
11. Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, 
Toruń; 2018 – finalistka III. Ogólnopolskiego konkursu Malarskiego 
im. L. Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2018 – 
finalistka 6. Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Artystów im. 
Mariana Michalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2017 – fi-
nalistka 43. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień'', Galeria Bielska BWA, 
Bielsko-Biała; 2016 – laureatka wyróżnienia 1. Pomorskiego Biennale 
Sztuki Młodych Potok Sztuki, Sopot; 2016 – finalistka 25. Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2016 – finalistka 
10.Triennale Małych Form Malarskich, Toruń. Wystawy indywidu-
alne: 2019 – „Pejzaż oniryczny”, Galeria Dystans/Fundacja4 Style, 
Kraków; 2017 – „Zawsze jest teraz”, Galeria 101 Projekt, Warszawa; 
2016 – „W drodze’’ Galeria Next, Bydgoszcz; 2012 – „Na skraju 
rzeczywistości’’, Galeria Ring, Legnica; 2011 – Malarstwo w Galerii 
U, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – udział w targach 
sztuki Market Art + Design Bridgehampton, Bridgehampton, USA; 
2019 – „Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie”, Pałac Opatów, Mu-
zeum Narodowe w Gdańsku; 2019 – Affordable Art Fair (Contempop 
Gallery), Nowy Jork; 2019 – „SZTUKA TERAZ”, Gmach Główny Mu-
zeum Narodowego w Krakowie; 2017 – WARSCHAU IST FEMININ!, 
Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga, Niemcy; 2016 – zbiorowa 
WARSCHAU IST FEMININ!, galeria Neukollner Leuchtturm, Berlin; 
Centrum wystawowe Konsulatu Generalnego RP, Monachium; Gale-
ria Altes Pfandhaus, Kolonia, Niemcy; 2016 – zbiorowa 25. Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, 
Szczecin; 2016 – zbiorowa, 1. Pomorskie Biennale Sztuki Młodych, 
POTOK SZTUKI, Sopot Centrum, Sopot; 2014 – „Landschaft, Land-
schaft...’’, Galeria aTAK, Warszawa; 2013 – „Sjesta. Pejzaż Południa’’, 
Galeria aTAK, Warszawa; 2013 – „Smaki Italii”, Miejska Galeria Sztu-
ki, Częstochowa; 2012 – 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego, Szczecin.

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

Maria Teresa Krawczyk, ,,Na skraju rzeczywistości”,  
katalog wystawy [fragm.], Galeria Sztuki w Legnicy, 2012
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07 Marcin Błach
(ur. 1986)

Wielbiciel przyrody, 2021

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

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 5 000 – 6 500 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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08 Michał Mąka
(ur. 1989)

dali IV, 2021

akryl, spray, ręcznie wycinane szablony, płótno, 
130 × 100 cm, sygnowany l.d.: 'Mąka' oraz opisany  
na odwrocie: 'Michał Mąka |"Dali IV" |2021'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna 
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom zdobył w Pracow-
ni Malarstwa prof. zw. Marka Zaborowskiego i dr Joanny Dudek 
(aneks z grafiki w pracowni dra hab. Macieja Guźniczaka). Zajmuje 
się malarstwem, grafiką warsztatową, muralem, fotografią, sztuką 
w przestrzeni 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 Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego „Ikony Popkultury” we Wrocławiu 
(2015) i Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt muralu na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2016) 
oraz dwukrotnym laureatem nagrody publiczności w „A-Kumu-
lacjach, Kaliskim Biennale Sztuki” (2017, 2019) odbywającym się 
w galerii im. Jana Tarasina w Kaliszu. Otrzymał stypendium Mar-
szałka 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 indywi-
dualna, Galeria sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz; 2017 – „Geometria 
dźwięku” wystawa indywidualna, Galeria Pulsar – Galeria sztuki im. 
Jana Tarsina w Kaliszu; 2015 – „Dysocjacja” wystawa indywidual-
na, Kubek i Ołówek, Warszawa; 2014 – „Stan dysocjacji” wystawa 
indywidualna, Galeria Wejście/Wyjście, UAM Kalisz. Wybrane wy-
stawy zbiorowe: 2019 – „Stencil Art Prize”, Tortuga Studio, Sydney 
(Australia); 2019 – „Z różnych 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 zbiorowa, 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-ku-
mulacje” I Kaliskie Biennale Sztuki, Galeria sztuki im. Jana Tarasina, 
Kalisz; 2016 – 10. Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Wo-
zownia, Toruń; 2016 – „Salon odrzuconych”, Państwowa Galeria 
Sztuki, Sopot
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09 Marcin Wygoda
(ur. 1983)

Moon Exploration, 2021

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marcin Wygoda |Moon Exploration |100x100 2021 
|[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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10 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

KK, 2021

akryl, płótno, 110 × 110 cm, sygnowany na odwrocie:  
'[odcisk palca artysty] |A. Bakalarz |"KK" |2021'

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 18 000 – 26 000 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"

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

Bogusław Deptuła 
tekst do katalogu wystawy „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot 2018 [fragm.]
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11 Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Sun, 2021

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Maciej Mackiewicz |"SUN" |2021 |Maciejka'

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 charakte-
rystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief. W obrazach 
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty 
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając 
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany 
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze 
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy 
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie 
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach 
w kraju i zagranicą.
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12 Radosław Sowiak
(ur. 1950)

Warcaby, 2021

przestrzenna technika własna, płyta, 90 × 90 cm, 
sygnowany na odwrocie: 'R. Sowiak 2021 |"Warcaby" 
|Autografia |Odbitka autorska'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 4 500 – 7 500 zł

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną. Od początku lat 70. 
związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztu-
ki. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki 
Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność Ziemi Łódzkiej w 1981 r. 
Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, 
samofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 
20 marca 1982 do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego 
wydawnictwa "Zakaz Zawracania" (1985–1986). Inicjator Instytutu 
Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą w Kopenha-
dze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Galerii 
Czyszczenie Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały 
przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2011 r. zostały zaprezento-
wane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława Sowiaka 
na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach 
Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. W 2011 r. odbyła się również 
wystawa „Dywaniarze chcecie kurwa dzieł, zróbta se sami” – Archiwa 
Galerii Czyszczenie dywanów, malarstwo Radosława Sowiaka „Sen 
o Kazimierzu M.” w Centrum Kultury Koneser. Jego prace w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi, oraz w kolekcjach prywatnych.
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13 Dawid Zdobylak
(ur. 1993)

drzewa na polu, 2021

olej, płótno, 66 × 60 cm, sygnowany na odwrocie:  
[DZ 2020] DAWID ZDOBYLAK |OLEJ NA PŁÓTNIE 
|"DRZEWA NA POLU"'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 400 – 3 400 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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14 Agata Nowak
(ur. 1983)

Obrazowanie X, z cyklu "Moja alchemia", 2021

olej, akryl, pigmenty, pastel olejny, mączka marmurowa, 
płótno, 90 × 130 cm, sygnowany na odwrocie:  
'Agata Nowak |Obrazowanie X z cyklu "Moja alchemia" 
|olej, akryl, pigmenty, pastel, mączka marmurowa 
|90 × 130 cm |2021 |'

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 600 – 5 000 zł

Absolwentka dwóch kierunków w Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu: grafiki warsztatowej w 2008 roku (dyplom z wyróżnieniem 
pod kierunkiem prof. Andrzeja Bobrowskiego) oraz malarstwa 
w 2010 roku (dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Józefa 
Walczaka). Od 2012 roku pracuje na macierzystej uczelni (obecnie 
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu) 
na stanowisku asystenta w XV Pracowni Rysunku na Wydziale Ma-
larstwa i Rysunku. Prezentowała prace na kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych oraz na kilku indywidualnych (ostatnia w 2021 roku 
„Pomiędzy iluzją a abstrakcją” ODA w Piotrkowie Trybunalskim). 
Brała udział m.in. w: Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje” 
w Galerii Sztuki w Legnicy (2010); Quadriennale Drzeworytu i Lino-
rytu Polskiego w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie (2011); European 
Biennial Competition for Graphic w Municipal Museums of Bruges 
w Belgii (2012); VI Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro ART 
w Łodzi (2018); V Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego 
„Jesienne Konfrontacje” organizowanym przez BWA w Rzeszowie 
(2019); Targach Sztuki Chitrasanthe w Bangalore, Indie (2021). Prace 
artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

WYSTAWIANY:

2021 – wystawa indywidualna „pomiędzy iluzją a abstrakcją”, OdA piotrków Trybunalski
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15 Paweł Kałużyński
(ur. 1979)

Bez tytułu, z cyklu „Wielki Sen”, 2020/2021

akryl, olej, żywica, płótno, 60 × 81 cm, sygnowany  
na odwrocie: 'Paweł Kałużyński |2020/2021 |z cyklu 
"Wielki Sen"'

cena wywoławcza: 3 600 zł •

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz i historyk sztuki. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych i Wydziału Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Mariana Czapli (2005). 
Przygotował również aneksy do dyplomu z grafiki pod kierunkiem 
prof. Rafała Strenta oraz rysunku u prof. Marka Wyrzykowskiego. Au-
tor kilkunastu wystaw indywidulanych oraz uczestnik szeregu wystaw 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy indywidulane: 
2020 – „Wielki sen”, Galeria Milano, Warszawa; 2017 – „Vertigo”, 
Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Sam na sam”, Rabbithole Art 
Room, Warszawa; 2013 – "Yuppi du", Galeria Promocyjna, Warszawa; 
2009 – „Kuloodporne serce”, Galeria aTAK, Warszawa. Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2020 – „Kolory przemian. Malarstwo polskie 
z kolekcji Krzysztofa Musiała.”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie; 
2019 – „W dżungli”, Agra Art Nova, Warszawa; 2018 – „Lejanias.
Arte joven Polaco de la collecion K, Musiał”, Centre del carme cultura, 
Walencja (Hiszpania); 2018 – "Tu jesteśmy. Prace z kolekcji Krzysztofa 
Musiała", Meno Parkas Galerija, Kowno (Litwa); 2017 – „Tu jesteśmy. 
Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa 
Musiała”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń; 2016 – „Między sys-
temami”, Centrum Sztuki Współczesnej, Vélez-Málaga (Hiszpania); 
2015 – „Zapisy Przemian – Obrazy z kolekcji Krzysztofa Musiała”, 
Płocka Galeria Sztuki, Płock; 2014 – „Landschaft, Landschaft”, Ga-
leria aTAK Warszawa.
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16 Radosław Jastrzębski 
(ur. 1987) 

Martwa natura, 2021 

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

W latach 2006–2011 studiował na Wydziale Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza. Uprawia malarstwo 
sztalugowe, jak również zajmuje się sztuką w przestrzeni publicz-
nej. Jest członkiem i założycielem streetartowej grupy Aves – artists. 
Nagrody i wyróżnienia: Laureat Międzynarodowego Konkursu Arty-
stycznego ,,A co z wartościami?” organizowanego przez Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu 
(2019); Laureat Nagrody im. Profesora Józefa Szajny (2011); Lau-
reat Nagrody „Inicjatywy ENTRY” (2011); Finalista Konkursu o Ar-
tystyczną Nagrodę Siemensa 2011; Finalista I, II oraz III Edycji Mię-
dzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty (2015, 
2016, 2017); Finalista konkursu malarskiego im. Franciszki Eibisch 
2017; Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy 
na 22. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje 
2012; Wyróżnienie Honorowe na 4. Triennale Polskiego Malarstwa 
Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2016. Wybrane 
wystawy indywidualne: 2021 – Galeria Sztuki Współczesnej Mu-
zeum Północno-Mazowieckiego, Łomża; 2020 – „Linia życia”, Ga-
leria Ostrołęka, Ostrołęka; 2019 – Multimedialne Centrum Natura, 
Ostrołęka; 2017 – „Przenikanie”, Galeria Ostrołęka, Ostrołęka; 2016 
– Galeria COEK Studio, Ciechanów; 2014 – „Okruchy rzeczywistości”, 
Galeria Podlaska, Biała Podlaska. Udział w wystawach zbiorowych: 
Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław (2019), Galeria Sztuki Współ-
czesnej, Łomża (2019), Dom Sztuki BWA, Rzeszów (2019, 2016, 
2013), Centrum Kultury i Komunikacji, Alytus – Litwa (2019, 2017, 
2014, 2011), Ratusz Miejski, Meppen – Niemcy (2019, 2013), Galeria 
Miejska BWA, Bydgoszcz (2018), Miejska Galeria Sztuki, Częstocho-
wa (2018), Galeria Malarstwa ASP, Kraków (2018), Galeria Przy Ko-
zach w SDK, Warszawa (2018, 2016), Parlament Europejski, Bruksela 
(2017), Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa (2017), 
Galeria Ostrołęka, Ostrołęka (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 
2012, 2011, 2010), Galeria Manieryczna CKiR, Wschowa (2017), 
Pałac Sobańskich, Warszawa (2015), GSW Chłodna 20, Suwałki 
(2015), Galeria Promocyjna, Warszawa (2013), Galeria Sztuki, Legni-
ca (2012), Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała (2012), Galeria Działań, 
Warszawa (2011), Salon Akademii, Warszawa (2011), Galeria Klimy 
Bocheńskiej, Warszawa (2011), Galeria Działań, Warszawa (2009), 
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łazienkowskiej, Warszawa (2009).

W swoim malarstwie staram się uchwycić stany przejścia, czy też przeistaczania się jednych form w drugie. Różnorodność 
stylistyczna polegająca na zderzeniu kontrastowych rozwiązań formalnych (od klasycznego realizmu po nowoczesne ten-
dencje malarskie), służy przedstawieniu swego rodzaju napięcia emocjonalnego, wewnętrznego rozdarcia. Obrazy stają 
się wizualizacją strumienia świadomości egzystencjalnego rozbicia i próbą uporządkowania tegoż wewnętrznego chaosu. 

Treściową kanwą moich prac jest uniwersalny problem niedoskonałości oraz ulotności ludzkiego bytu. Tym co nas definiuje, 
lecz równocześnie jest dowodem kruchości życia, są pozostawione i otaczające nas przedmioty, fizyczne pozostałości 
naszego istnienia, będące metaforą doczesności, zestawione z pragnieniem wieczności.

Radosław Jastrzębski
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17 Katarzyna Wołodkiewicz
(ur. 1977)

Stworzenie, z cyklu „O! Bogini”, 2021

akryl, płyta, 90 × 150 cm, sygnowany p.d. znakiem 
graficznym oraz opisany na odwrocie: '42/2021 |[znak 
autorski] |Katarzyna Wołodkiewicz |"Stworzenie"  
|O! Bogini'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Wrocławska artystka i edukatorka artystyczna. Absolwentka wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych (Grafika Warsztatowa, 2002 r.) 
oraz Kursu Pedagogicznego na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP 
w Poznaniu. W swojej twórczości zajmuje się głównie malarstwem, 
ilustracją i grafiką. Oprócz realizowania indywidualnych zleceń na 
obrazy jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z ar-
chitektami wnętrz, galeriami sztuki, wydawnictwami, agencjami 
kreatywnymi oraz nauczanie we wrocławskim Liceum Plastycznym. 
W 2006 r. założyła Pracownię Artystyczną Fenomenarium – jej au-
torskie warsztaty rysunku, malarstwa, rzeźby i projektowania gra-
ficznego, które prowadzi do dziś. Uczestniczka licznych wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, jej prace wzbogacają zbiory wielu 
kolekcjonerów w kraju i za granicą.

Głównym celem moich działań twórczych jest rozwój, budzenie świadomości swojej i odbiorcy. Zamierzam prowokować 
mojego widza do refleksji, drążenia i zadawania pytań, rozbudzać jego ciekawość i uruchamiać wyobraźnię. Tematy, 
które aktualnie mnie poruszają, to m.in.: człowiek jako istota wielowarstwowa i złożona; kobieta jako jakość tego świata 
– przebudzona, osadzona w swojej mocy, świadoma, kreująca, miłująca.

Katarzyna Wołodkiewicz
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18 FRESH ONE (pseud.)
(ur. 1982)

Vertical Mode, 2021

akryl, aerograf, płótno, 150 × 110 cm, sygnowany  
na odwrocie: '21 FRESH |ONE |VERTICAL |MODE'

cena wywoławcza: 7 500 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Fresh One to artysta aktywny na warszawskiej scenie graffiti od po-
łowy lat 90. W 2017 brał udział w ważnej wystawie poświęconej 
legendarnym twórcom sztuki ulicy z całego świata „From the Roots 
to the Fruits” eksponując swoje prace razem z takimi twórcami jak 
m.in. Banksy (UK), Blade (USA), Ces (USA), Os Gemeos (Brazylia), 
Jan Kalab (Czechy), Zedz (Holandia) czy 1UP Crew (Niemcy). Oprócz 
graffiti zajmuje się projektowaniem graficznym i malarstwem, szu-
kając wciąż nowych terytoriów dla swojej twórczości. Po zdobyciu 
ogólnopolskiego uznania jako członek legendarnych warszawskich 
grup takich jak WSM, ATS, DSE, PPE, WTK, brał udział w wielu 
europejskich festiwalach m.in.: Write4Gold, Brain Damage Graffiti 
Jam, Meeting Of Styles. Współpracował też z wieloma markami, jak 
Reebok, Prosto, Moment Magazyn, You Know Me Records czy Em-
bargo Nagrania. W realizacjach artysty można dostrzec kontynuację 
założeń formalnych nowojorskiego graffiti. Głównie dzięki wyrazistej 
palecie barw, dynamicznym układom kompozycyjnym, logicznym 
i konsekwentnym układom liter, rozbijanym nieraz graficzną werwą. 
Jak twierdzi artysta, najlepiej pracuje mu się cyklami, na nowo inter-
pretując klasyczne kompozycje graffiti. Manipuluje wtedy skalą oraz 
kompozycją, zaskakując różnorodnością użytych stylistyk. Z każdym 
kolejnym płótnem podejmuje się reinterpretacji klasycznego liternic-
twa, sięgając po zróżnicowane zabiegi formalne, często zacierając 
granicę między klasycznym tekstem, a kompozycją abstrakcyjną. Od 
ponad dekady jest jednym z najbardziej rozpoznawanych twórców 
graffiti w Europie Środkowej.

Andrzej Adam Fuss: graffiti - początkowo sztuka nowojorskiej ulicy – wtargnęło do muzeów, na ekskluzywne wernisaże, 
na światowy rynek sztuki. Stało się elementem stylu międzynarodowego, określane – zgodnie z modą na nazewnictwo 
i wyraźnymi przemianami, którym ulega w nowych warunkach – mianem post-graffiti (street art, urban art). Uważasz, 
że jest to słuszny podział?

Fresh One: Biorąc pod uwagę rozwój graffiti i nowych tendencji w nim, powstanie pojęć takich jak post-graffiti, urban 
art, street art wydaje się całkiem słuszne. Dla mnie istotne jest to, że writerzy tacy jak Cakes, Zedz, Honet i wielu innych 
wciąż realizują założenia graffiti. Cieszę się, że nadal uskuteczniają poszukiwania, których celem są styl i litery. To dowód 
na to, że formuła klasycznego graffiti jeszcze się nie wyczerpała. Jeżeli chodzi o street art w postaci wlepek i szablonów to 
nie interesuje się tym zbyt szczególnie, a większość prac, które widzę na ulicy jest dla mnie po prostu niezbyt wyszukana.

Fragment wywiadu przeprowadzonego przez Andrzeja Adama Fussa z artystą,  
katalog wystawy „MARKER ON CANVAS volume 2”, 2009

44–45



19 Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

LACROIX, 2021 

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

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 18 000 – 28 000 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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20 Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Saudade”, 2020

olej, płótno, 80 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'BARTEK OTOCKI BEZ TYTUŁU Z CYKLU "SAUDADE" 2020 
BOTO'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 500 – 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.

Obrazy z cyklu „Saudade” powstały na bazie prywatnych zdjęć, które Amerykanie sprzedają za pomocą serwisu Ebay.
com. Wyselekcjonowane fotografie są nostalgiczną podróżą w czasie do chwil, które kojarzą nam się z bezpiecznym 
dzieciństwem, beztroską oraz światem prostym i zrozumiałym, bezpośrednio dostępnym naszym zmysłom. Oczywiście 
zostały one przetworzone w nieco bardziej surrealną artystyczną wizję, w dalszym ciągu jednak pozostajemy zanurzeni 
w rzeczywistości relaksu i odpoczynku. Nazwa cyklu została zaczerpnięta od portugalskiego terminu oznaczającego rodzaj 
nostalgii i melancholii związanej z silną waloryzacją przeszłości, odbieranej z subtelną dumą i radością, w sposób pozytywny. 

Bartek Otocki
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21 Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Równonoc, 2021

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Równonoc |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.
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22 Tomasz Koclęga
(ur. 1968)

Conatus ad paria, 2021

brąz patynowany, szkło, marmurowy postument, 
104 × 40 × 38 cm, ed. 1/4, sygnowany na lewej stopie 
(grawer): '1/4 Koclęga 2021' oraz hologram autorski 
z faksymile na podstawie

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

W 1993 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia rzeźbę figuratywną. 
Posiada w swym dorobku wiele realizacji rzeźbiarskich w przestrze-
niach publicznych, w tym rzeźby monumentalne zainstalowane na 
stałe w przestrzeniach publicznych w USA, Rep. Czeskiej i w Polsce. 
Otrzymał liczne nagrody na największych i najważniejszych mię-
dzynarodowych konkursach rzeźby w śniegu: The Bronze Award 
w Harbinie, Chiny (2015); The Best Creativity Award w Harbinie, Chi-
ny (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 Krasnojarsku, Rosja (2017). Wie-
lokrotnie prezentował swoje prace w przestrzeniach różnych miast 
w kraju i zagranicą, między innymi w Oxfordzie (Wielka Brytania), 
Pradze (Rep. Czeska), St. Louise (USA), Bratysławie (Słowacja), Wilnie 
(Litwa), Wiener Neustadt (Austria), Gutersloh (Niemcy), Zlinie (Rep. 
Czeska), Sapporo (Japonia), Krasnojarsku (Rosja), Vallorie (Francja), 
Nayoro (Japonia), Harbinie (Chiny), Klenovej (Rep. Czeska), Oulu 
(Finlandia) oraz we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, 
Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Pabianicach, Chełm-
ku, Cieszynie, Zawierciu, Chrzanowie, Sosnowcu, Siemianowicach, 
Pacółtowie, Górkach Wielkich i innych. Ostatnie wystawy indywidu-
alne artysty prezentowane były w Wilnie (Litwa), w Seulu (Gallery 
La Mer, Korea Poł.) i w Fabryce Sztuk w Tczewie. Ostatnie wystawy 
zbiorowe: Art Revolution Taipei 2019 (Taiwan), 38th Korea Galleries 
Art Fair 2019 (Korea Poł.), Art Jakarta 2018 (Indonezja), 13th Asia 
Contemporary Art Show (Hong Kong, Chiny), Gwangju Internationa 
Art Fairs 2018 (Korea Poł.), Parallax Art Fairs (Londyn, Wielka Bryta-
nia), 6 Daejeon Internationa Art Show (Korea), Loosen Art Gallery 
(Rzym, Włochy), Art Gyeongju 2018 (Korea Poł.), 18 Insadong Art 
Fairs (Seul, Korea Poł.), Chan Liu Art Museum (Taipei, Taiwan), Art 
Revolution Art Fair 2018 (Taipei, Taiwan), 100 Beyond Sculpture (Seul, 
Korea Poł.). Aktualnie, monumentalne rzeźby plenerowe Koclęgi, 
eksponowane są w parku Zamku w Mosznej. Od kilku lat w obszarze 
twórczych poszukiwań Koclęgi znalazły się również mniejsze prace 
z brązu, eksponowane w wielu krajach świata.

Twórczość Tomasza Koclęgi skupiona jest na naturze człowieka z jej pragnieniami, emocjami, możliwościami i marzeniami. 
Ta fascynacja wyznacza obszar jego twórczości, wyrażającej się przede wszystkim rzeźbą figuratywną. Doskonałe wyczucie 
formy umożliwia widzom zgłębianie i odkrywanie prawdy o człowieku. Treść emocjonalna i intelektualna jest skonden-
sowana w zdeformowanych ciałach ludzkich, których ciche gesty stają się alfabetem wyrażania uniwersalnych wartości.
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23 Piotr Boroń
(ur. 1977)

Koń, 2021

brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), 
granit, 40 × 46 × 13 cm, ed. 1/1, sygnowany na 
podstawie

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 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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24 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Nyks, 2021

tempera żółtkowa, płyta, 90 × 80 cm, sygnowany p.d.: 
'Kołtan |2021'

cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

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

Już na początku drogi artystycznej malarka wybrała technikę tempery żółtkowej. Jest to proces niezwykle wymagający, 
pracochłonny, wręcz misterny, nagrodzony jednak wspaniałymi efektami końcowymi. Tempera wybierana był najczęściej 
przez artystów do XV wieku, później wyparło ją malarstwo olejne. Do łask powróciła w XIX stuleciu.  Jak mówi Katarzyna 
Kołtan, jej praca to prywatny hołd dla twórczości Mistrzów: „Budowanie obrazu tą techniką to żmudny proces. Tempera 
zmusza do pokory, ale jednocześnie daje czas na wewnętrzną refleksję” – wskazuje malarka. „Malarstwo tą techniką jest 
kapryśne, pełne pułapek technicznych. To jednak cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portreto-
wanych przeze mnie kobiet” - akcentuje. Co ważne, artystka sięgając po jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu, 
zdecydowała mieć pełną kontrolę nad całym procesem twórczym. Sama przygotowuje emulsję, w której zgodnie z kano-
nem sztuki renesansowej spoiwem jest żółtko jajka. Dodaje do niej sypkie pigmenty. „Nie kupuję gotowych farb. Jakość 
przygotowanej własnoręcznie tempery jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką 
szmatką to nada jej piękny satynowy połysk, dlatego też nie werniksuję swoich prac. Tempera którą stosuję nie wymaga 
tego” – podkreśla Katarzyna Kołtan. Tempera znosi upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne 
czy akryle. Podkłady, na których powstają obrazy, wykonywany są również ręcznie - specjalnie na jej zamówienie. Grunt 
powstaje również ręcznie, specjalnie pod temperę, aby zapewnić pracom trwałość i piękno. Tyle technika. Równie ważne 
są historie, które z jej pomocą Katarzyna Kołtan opowiada: „Trudno jest mówić o własnej twórczości, bo moje prace to 
zapis emocji. Malarstwo jest procesem bardzo intymnym. Wolę, żeby za mnie „mówiły” moje obrazy, a opowieść przecież 
każdy może usłyszeć inną...” – mówi. Kobiety artystka przedstawia na ogół w kluczowym dla nich momencie przemiany, 
kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. „Jest to magiczny moment, chwila kiedy zmienia się paradygmat, kiedy 
przeszłość przestaje mieć znaczenie. To moment decyzji. Punkt zwrotny. Za nim wszystko jest już inne” – dodaje malarka.
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25 Katarzyna Środowska
(ur. 1971)

Wspólne zamiłowanie, 2021

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: 
'ŚRODOWSKA 2021' oraz opisany na odwrocie '"WSPÓLNE 
ZAMIŁOWANIE" | ŚRODOWSKA 2021 | OLEJ/PŁÓTNO | 
100x100 cm | Katarzyna Środowska'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kierun-
ku Malarstwo i Rysunek. Członkini Mazowieckiego Związku Artystów 
Sztuk Pięknych. Laureatka II miejsca Pierwszego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej „Paleta”. Zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym 
na płótnie. Mieszka i tworzy w Warszawie. Maluje światy, w których 
każdy odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni, 
horyzontów, prostoty i harmonii przedstawiona w minimalistyczny 
sposób. Główną inspiracją jej prac jest otaczająca ją rzeczywistość. 
Bierze czynny udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. 
Wiele jej prac znajduje się w zbiorach prywatnych w Polsce i za 
granicą.
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26 Wojciech piekarski
(ur. 1980)

Nostalgia, 2021

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygnowany l.g.: 'W. Piekarski 
2021'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Ukończył Architekturę na Politechnice Łódzkiej. Mieszka w Chechle 
nieopodal Pabianic. Zajmuje się wyłącznie malarstwem tworząc mar-
twe natury, akty, pejzaże i widoki architektury. W swojej twórczości 
wzoruje się na dawnych mistrzach. Uczestniczy w programie promo-
wania twórczości łódzkich artystów, który został wprowadzony przez 
Dom Aukcyjny Rynek Sztuki. Jego twórczość można było oglądać na 
wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach.
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27 Paweł Kwiatkowski
(ur. 1981)

Locked, 2021

olej, płótno, 120 × 90 cm, sygnowany p.d.:  
'P. Kwiatkowski 2021' oraz opisany na odwrocie: 
'"LOCKED"|PAWEŁ |KWIATKOWSKI |2021'

cena wywoławcza: 6 500 zł

estymacja: 9 000 – 13 000 zł

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. Od roku 2011 pracuje w macierzystej uczelni jako adiunkt 
w Pracowni Technik Łączonych prowadzonej przez prof. Sławomira 
Ćwieka. Od roku 2020 pełni funkcję dyrektora Instytutu Grafiki Ar-
tystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W roku 2021 uzyskał 
stopień doktora habilitowanego. Laureat kilku nagród i wyróżnień. 
W 2009 roku, podczas studiów otrzymał 4 nagrody w XVI konkursie 
im. Władysława Strzemińskiego „Sztuki Piękne”: nagrodę Giuliano 
Santiniego – dyrektora Międzynarodowego Centrum Grafiki KAUS 
w Urbino, nagrodę Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, nagrodę Galerii 
Promocji Młodych Artystów Bałuckiego Centrum Kultury „Rondo” 
oraz nagrodę galerii „Pod Napięciem”. W 2010 roku otrzymał Grand 
Prix, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkur-
sie im. Władysława Strzemińskiego „Sztuki Piękne”. W 2011 roku 
został wyróżniony w konkursie za najlepszą pracę dyplomową na ASP 
w Łodzi. W 2012 roku otrzymał statuetkę artNoble za najlepszą pracę 
dyplomową publicznych uczelni artystycznych w Polsce w kategorii 
sztuk wizualnych. W 2014 roku otrzymał nagrodę na Międzyna-
rodowym Triennale Grafiki w Belgradzie. W 2015 roku otrzymał 
wyróżnienie honorowe na Krakowskim Triennale Grafiki. W 2017 
roku został nagrodzony na Biennale Grafiki w Rumunii. W 2019 
roku otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Triennale Grafiki 
w Sophii oraz zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Biennale 
Grafiki w Bukareszcie w Rumunii. Prezentował prace na ponad 20 
wystawach indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 100 wysta-
wach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego obrazy znajdują się 
w kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, 
Norwegii, Litwie, Rosji, Włoszech, Hiszpanii, Czechach, Chorwacji, 
Serbii, Rumunii, Bułgarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Chinach, Tajwanie i Brazylii. Tworzy w zakresie grafiki i malarstwa.
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28 Mateusz piestrak
(ur. 1991)

OSB-21–01–1300X950X25, 2021

olej, płótno, 130 × 95 cm, sygnowany na odwrocie: 
'MATEUSZ PIESTRAK |"OSB-21–01–1300X950X25" 2021 
|M. PIESTRAK'

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Malarz, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W roku 
2016 ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w pracowni 
prof. Włodzimierza Dudkowiaka. Maluje różnorodne cykle obrazów, 
wobec których wspólnym pojęciem kluczowym jest szeroko rozu-
miany montaż. W swoich pracach często zestawia z sobą pozornie 
nieprzystające motywy i jakości plastyczne, tworząc w ten sposób 
paradoksalne, niepokojące kompozycje, nierzadko podszyte ironią 
i metamalarską grą. Mieszka i pracuje w Poznaniu. W 2016 roku 
otrzymał Nagrodę Główną oraz Nagrodę Specjalną Banku Pekao S.A. 
podczas 36. edycji Konkursu im. Marii Dokowicz, w kategorii dyplo-
mów artystycznych. W tym samym roku został laureatem Nagrody 
Artystycznej w konkursie malarskim „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”. 
Dwukrotnie brał udział w finale konkursu Artystyczna Podróż He-
stii (2014, 2016). W roku 2020 został finalistą 13. Edycji Konkursu 
im. Eugeniusza Gepperta. Prezentował swoje prace na kilku wysta-
wach indywidualnych i kilkunastu zbiorowych, w kraju i za granicą. 
Wystawy indywidualne: 2021 – „Coś dziwnego dzieje się z moim 
trawnikiem”, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy; 2017 – „Moderni-
zation”, GATE Art Zone, Düsseldorf; 2017 – „Two more heads would 
appear in its place”, MITCH + CO/Parasol Projects, Nowy Jork; 2017 
– „Non-places”, Allerstraße 15, Berlin; 2017 – „Teraz budując zacznę 
od dymu z komina”, Curators’ LAB, Poznań; 2017 – „Stream not 
found”, Assembly Gallery, Poznań; 2016 – „Widzialności”, Assembly 
Gallery, Poznań; 2015 – „Granica”, Galeria Nowa, Poznań; 2014 
„Out”, Pawilon Sztuki ERGO Hestia, Warszawa.
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29 Kaja Solecka
(ur. 1974)

Kurkuma, 2021

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Kaja Solecka, Kurkuma’2021'

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 9 000 – 13 000 zł

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 1998. W latach 
1995–1998 – studiowała malarstwo w pracowni prof. Janusza Ta-
rabuły na Wydziale Architektury Wnętrz. Zajmuje się malarstwem, 
grafiką, fotografią. Autorka wystaw indywidualnych, brała również 
udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jej ob-
razy prezentowane na Międzynarodowych Targach Sztuki – AAF 
International Art Fair w Nowym Jorku (2007, 2008, 2010), Londynie 
(2007, 2008, 2010), Amsterdamie (2008) oraz The Royal College 
of Art w Londynie (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). 
Prace znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. 
Wybrane wystawy: 2020 – Vlask Gallery, Gandawa (Belgia); 2017 
– „Kobalt”, Muzeum Miejskie w Żywcu; 2016 – Salon International 
de l’Academie Europeenne Des Arts-France, Paryż; 2016 – Presence 
et Tolerance, Musee Municipal, Agadir (Moroko); 2015 – VII Trien-
nale z Martwą Naturą, Sieradz; 2014 – Doors of Perception, The 
Annexhibition, Crinan (Szkocja); 2006 – Chelsea Harbour Design 
Center – Focus 2006, Londyn.

(…) Kaja Solecka to artystka, której malarstwo kryje w sobie zarówno sensualną cielesność jak i opowieść o naturze 
w wymiarze intelektualnym. Malarka pracuje z elementami geometrii oraz z symbolem, za pomocą których odnosi się 
zarówno do przetworzonych psychicznie zdarzeń, jak i do rozmyślań nad nimi. Ogromną rolę w jej twórczości odgrywa 
kolor oraz jego parametry takie jak saturacja - subiektywna intensywność barwy - czy jasność, dzięki którym artystka 
buduje nastrój prac (…) 

Zyta Misztal v. Blechinger
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30 Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 706, 2021

akryl, technika własna, płótno, 100 × 100 cm,  
sygnowany p.d.: 'S. J. A. T.' oraz opisany na odwrocie 

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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31 Wojciech Kubiak 
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Znowu to samo”, 2020

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:  
'WOJCIECH KUBIAK bez tytułu z cyklu ZNOWU TO SAMO, 
olej na płótnie 70 x 100 cm, 2019 r'        

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 500 – 4 000 zł

W 1999 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie. Otrzymał stypendium Ministra Kultury za najciekawszą pracę 
dyplomową przygotowaną przez ucznia Liceum Sztuk Plastycznych. 
Student, a następnie absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W 2004 roku obronił pracę dyplomową „Czło-
wiek, cielesność, przestrzeń z zakresu malarstwa”. Uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem, Medalem Rektora, oraz Dyplomem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2011 obronił pracę 
doktorską „Instytucje. Portrety sytuacji”, a następnie w 2015 uzy-
skał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Sztuki Piękne. 
Od 2003 roku zatrudniony na macierzystej uczelni. Obecnie jako 
doktor habilitowany na stanowisku profesora uczelni. Wielokrotnie 
nagradzany w krajowych jak i międzynarodowych konkursach. Prace 
znajdują się w zbiorach europejskich galerii sztuki współczesnej oraz 
w kolekcjach prywatnych. Od 2021 roku pracuje w duecie artystycz-
nym z Anną Baranowską.  
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32 Łukasz dymiński
(ur. 1992)

Słupy, 2021

olej, płótno, 70 × 160 cm, sygnowany l.d.: 'DYMIŃSKI' 21' 
oraz opisany na odwrocie 

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 2 800 – 3 600 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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33 Łukasz Huculak
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2010

akryl, technika własna, papier, 23,5 × 68,5 cm, 
sygnowany i datowany l.g.: 'Huculak 10.’

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem w 2002 roku). Od roku 2015 
prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. Kierownik Międzywy-
działowych Studiów Doktoranckich oraz Intedyscyplinary PhD Pro-
gramme ASP Wrocław. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego RP, Rządu Bawarii oraz organizacji pozarządowych. 
Laureat Grand Prix Festiwalu Malarstwa w Szczecinie; II nagrody 
w ogólnopolskim konkursie na najlepsze dyplomy uczelni artystycz-
nych; wyróżnień Festiwalu Malarstwa Bielska Jesień i Biennale Ma-
łej Formy Malarskiej w Toruniu. Bywa kuratorem („Hallo Wrocław 
2016!”, „Śmiertelnie poważna wystawa”, „Surface”, „Nietota”). 
Publikuje teksty o sztuce (Format, Quart, Dwutygodnik, Warstwy). 
Pod jego redakcją ukazało się kilka tomów zbiorowych (katalogi 
wystaw i monografia Nadmiar i Brak). Członek wrocławskiej Akade-
mii Młodych Uczonych i Artystów, Rady Artystycznej Dolnośląskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zrealizował ponad 50 wystaw 
indywidualnych i uczestniczył w ponad 200. wystawach zbiorowych
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34 Aleksandra Szewczuk
(ur. 1982)

Transkrypcja (Czerwony), 2021

akryl, płótno, 160 × 140 cm, sygnowany l.d.: 'ASzewczuk' 
oraz opisany na odwrocie: '140 × 160 Transcription (Red) 
2021 from serie Transcription'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 500 – 10 000 zł

Artystka tworząca w Sopocie działająca w nurcie abstrakcji ekspre-
sjonistycznej colorfield painting. Absolwentka malarstwa na gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, jedna z pierwszych dyplomantek ś.p 
Jerzego Ostrogórskiego. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Ma-
larskiego im. Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim BWA w 2020; 
finalistka XIII Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu w 2019 i III 
Pomorskiego Triennale Sztuki w Sopocie. Charakterystyczną cechą jej 
obrazów jest to, że pracuje na surowym, niczym nie potraktowanym 
płótnie opracowaną przez siebie techniką pracy z farbami akrylowy-
mi, które wnikają w płótno tworząc w efekcie żywą kolorystycznie 
matową i szlachetną powierzchnię. Brała udział w wystawach zbio-
rowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w Polsce, Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Szwecji, Portugalii, Hiszpanii oraz w zbiorach Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie.

WYSTAWIANY:

2021 – wystawa indywidualna, Cosma gallery, Sopot

Tworzenie obrazów jest dla mnie procesem wejścia w siebie, oczyszczenia umysłu i skupieniem się na byciu tu i teraz. 
Tworząc obraz daję się wchłonąć procesowi twórczemu. Podczas procesu twórczego od lat stosuję metodę terapeutyczną 
mindfullness. Moje prace są ekspresyjnymi abstrakcjami. Maluję skanując to co dzieje się w danym momencie nie tylko 
wewnątrz mnie, ale również rejestruję bodźce docierające do mnie ze świata zewnętrznego.  Interesuje mnie wnętrze 
człowieka: myśli, uczucia i emocje. Wierzę, że nasz stan wewnętrzny jest odzwierciedleniem tego jak odczuwamy i widzimy 
świat oraz tego co w niego wnosimy.  Mam świadomość tego, że człowiek jest zbudowany z różnych czasów swojego 
życia, ale tylko bycie tu i teraz ma wpływ na jutro. Malowanie jest dla mnie podejmowaniem prób wyzwalania umysłu ze 
wszystkiego co go osacza, co w nim jest, co go blokuje poprzez wsłuchanie się w to co dzieje się w obecnej chwili. Dzięki 
temu sztuka działa na mnie terapeutycznie. Odbiorca moich prac ma możliwość przyjrzenia się samemu sobie poprzez 
ich odbiór w danym momencie swojej własnej rzeczywistości.

Aleksandra Szewczuk
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35 Alicja Kappa
(ur. 1973)

Magia błękitu, 2021       

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

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 2014 r.; 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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36 Aneta Kublik
(ur. 1992)

Zobaczyć niewidoczne, 2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Aneta Kublik |2018'

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 5 500 zł

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdyni, spe-
cjalizacja ceramika. W 2013 roku została stypendystką Rotary. Brała 
udział w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto (Por-
tugalia). W 2018 roku obroniła dyplom na ASP w Gdańsku w pra-
cowni prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Laureatka nagrody MKiDN 
w międzynarodowym konkursie na „Najlepsze Dyplomy ASP 2018” 
oraz zdobywczyni Grand Prix w 28. Ogólnopolskim Przeglądzie Ma-
larstwa Młodych „PROMOCJE 2018”. W 2019 otrzymała nagrodę 
Prezydenta Miasta Sopotu dla młodych twórców Sopocka Muza. 
W 2019 roku otrzymała również wyróżnienie honorowe w konkur-
sie o „Nagrodę Eibischa” oraz nominację do nagrody w konkursie 
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie”. Wystawy indywidualne: 2019 – Zo-
baczyć niewidoczne, Galeria Ring, Legnica; 2018 – Zobaczyć niewi-
doczne, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 
– „A co z wartościami? ”, Zajezdnia, Wrocław; 2019 – 11. Triennale 
małych form malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2019 – 
„Młode malarstwo z Gdańska”, Galeria Sztuki na Zamku, Ostróda; 
2019 – „Nowy obraz/nowe spojrzenie”, Słodownia, Poznań; 2018 – 
“Jólasýningin Le Grand Salon de Noël”, Ásmundarsalur, Reykjavik (Is-
landia); 2018 – „Gdańskie Biennale Sztuki”, Galeria Miejska, Gdańsk; 
2018 – 28. Ogólnopolski przegląd malarstwa młodych „Promocje 
2018”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2018 – „Najlepsze Dyplomy ASP 
2018”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

WYSTAWIANY:

2019 – wystawa indywidualna „Zobaczyć niewidoczne”, galeria Ring, Legnica

2018 – wystawa indywidualna „Zobaczyć niewidoczne”, galeria Żak, gdańsk 

2018 – 28. ogólnopolski przegląd malarstwa młodych „promocje 2018”, galeria Sztuki w Legnicy

2018 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy ASp”, Zbrojownia Sztuki, gdańsk (Nagroda MKidN)

Charakterystyczną cechą mojego malarstwa jest ograniczenie palety barw. Dzięki temu cała moja uwaga skupia się na 
geście. Gruba warstwa farby sprawia, że pociągnięcia pędzla zostają uwiecznione na płótnie w sposób rzeźbiarski. Ta 
technika jest również wyzwaniem dla widzów i ich zmysłów. W zależności od kąta padania światła lub perspektywy 
widzenia oglądającego, można na nowo odkrywać obraz - jego ruch, ukryte kolory i zmieniające się przedstawienia.

Aneta Kublik

Sposób w jaki Aneta Kublik tworzy swoje obrazy leży blisko granicy tradycyjnie rozumianego malarstwa. Uwypuklając 
cechy, które są dla niej najistotniejsze, rozszerza dyskurs poza zasadnicze pojmowanie dzieła. Obcujemy z malarstwem 
braku, obrazem pozbawionym niemalże światła wewnętrznego, określonym blaskiem obmywającym go z wierzchu, 
a więc światłem zewnętrznego w stosunku do niego świata - warunkiem koniecznym jego widzialności. Autorka mierzy 
się z gestem nadając mu najwyższe, ontologiczne znaczenie. Z obrazem ruchomym - w przypadku malarstwa Anety 
Kublik, przemieszczając się wzdłuż obrazu, oglądamy nieustanny ruch refleksów na jego powierzchni tak, jakby ów akt 
stwarzania, wydobywania z czerni dokonywał się wciąż na nowo; tu i teraz. Ta czerń niesie w sobie wiele blasku.

dr Marcin Zawicki 
„Zobaczyć niewidoczne” [katalog wystawy], Galeria sztuki w Legnicy, 2018
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37 Aleksander Baszynski
(ur. 1993)

Four palm trees, 2020

olej, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Aleksander Baszynski |"four palm trees" |120x120 |olej/
płótno |2020'

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 2 800 – 3 800 zł

Urodzony w Żytomierzu na Ukrainie, mieszka i pracuje we Wrocła-
wiu. W latach 2011–2017 studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
w Kijowie (wcześniej ukończył Państwowe Kolegium Artystyczne im. 
T. Szewczenki w Kijowie). W 2016 r. brał udział w projekcie „Loving 
Vincent” jako animator (w 2018 roku „Loving Vincent” został nomi-
nowany do Oscara za najlepszą animację pełnometrażową). W 2019 
roku brał udział w wystawie Open Call Winners Exhibition 2019, The 
Print Space, Londyn oraz uzyskał wyróżnienie w konkursie „Impet”, 
Galeria Dominikańska we Wrocławiu.
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38 Przemysław garczyński
(ur. 1988)

Figury pierwsz (między ziemią a niebem), 2021

akryl, olej, płótno, 80 × 220 cm (dyptyk 
2 × 80 × 110 cm), obie części sygnowane na odwrocie: 
'PRZEMYSŁAW GARCZYŃSKI |"FIGURY PIERWSZE (MIĘDZY 
ZIEMIĄ A NIEBEM) " |2021'

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Ukończył grafikę warsztatową na Uniwersytecie Marii Curie – Skło-
dowskiej w Lublinie w pracowni prof. Piotra Lecha i malarstwo na 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Macieja 
Świeszewskiego. Zajmuję się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, 
malarstwem ściennym, muralem, mozaiką i grafiką. Od 2017 rok 
zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jako asystent. 
Laureat Pierwszej Nagrody MKiDN w 29. Przeglądzie Malarstwa Mło-
dych „Promocje 2019”, Galeria sztuki w Legnicy. Finalista konkursów: 
2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 
2018 – Artystyczna Podróż Hestii 2018, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie; 2018 – II Przegląd Nowa Awangarda, Galeria Szyb 
Wilson, Katowice; 2018 – III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Le-
ona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – Gdańskie Biennale 
Sztuk, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

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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39 Michał Jan Borucki
(ur. 1984)

plan, 2020

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany i opisany p.d. 
oraz opisany na odwrocie: 'MICHAŁ JAN BORUCKI 
|"PLAN" |2020 |OLEJ NA PŁÓTNIE |OIL ON CANVAS 
|80 × 100 cm'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Polski artysta i architekt. Od 2019 roku mieszka i pracuje Gdyni. Ab-
solwent Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie. Z zamiłowania 
rysownik, grafik i malarz. Ojciec dwóch córek. Do 2016 roku zajmo-
wał się głównie projektowaniem architektonicznym. Okazjonalnie 
rysunkiem i grafiką. W 2008 roku pierwszy raz brał udział w zbio-
rowej wystawie, we Wrocławiu. Jego twórczość była publikowana 
w polskim magazynie Male Men 2013 i 2014 roku oraz brytyjskim 
Aesthetica w 2019 r. W 2015 roku rozpoczął działalność malarską 
przede wszystkim w technice olejnej na płótnie. Od 2020 roku czło-
nek gdyńskiego stowarzyszenia artystycznego „Halo Kultura” oraz 
partner Fundacji „Q Sztuce”. Jego prace były dotychczas wystawiane 
w Warszawie, Gdyni, Wenecji, Buenos Aires i Amsterdamie.
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40 Szymon poloczek
(ur. 1994)

Po prostu będąc, 2021

olej, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'SZYMON |POLOCZEK |2021 |120/90 |"Po prostu będąc"'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

W 2019 roku obronił Dyplom Licencjacki o tytule „Twarze sprzeciwu” 
(Galeria Sztuki Współczesnej BWA; Promotor: prof. dr hab. Józef 
Budka) w Pracowni Druku Płaskiego na Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach. Obecnie kontynuuje studia na Wydziale Malarstwa 
w pracowni Prof. Zbigniewa Blukacza. Zajmuje się również realizacją 
filmów dokumentalnych, ostatni film pod tytułem „Idę do światła” 
nominowany był do nagrody głównej na festiwalu filmowym Ka-
meralne Lato. Brał udział w wystawie Studencki Obraz Roku ASP 
w Katowicach (Galeria Rondo Sztuki). Laureat Ogólnopolskiego Stu-
denckiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora.
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41 Grzegorz Klimek
(ur. 1987)

Megalodon, 2021

tempera jajowa, żywica szelakowa, olej, płótno, 
90 × 180 cm, sygnowany p.g.: 'G. Klimek’21'

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 8 000 - 10 000 zł 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu (2008 – 2013). Obronił dyplom w pracowni prof. Stani-
sława Kortyki. Wybrane nagrody i wyróżnienia: 2017 – wyróżnienie 
honorowe w Ogólnopolskim Konkurskie im. Franciszki Eibish, War-
szawa; 2013 – Nagroda ArtNoble na Festiwalu intermedialnym M {i} 
aSTO Gwiazd dla najlepszych dyplomów, Żyrardów; 2013 – wyróż-
nienie w konkursie malarskim „Nowoodkryta”, Wrocław. Wybrane 
wystawy: 2017 – „Siedmiu młodych malarzy”, Galeria Katarzyny 
Napiórkowskiej, Warszawa; 2016 – „Kunst&Konzert”, Euroimum 
Gallery, Lubeka; 2015 – „D_konstrukcja”, Sofitel, Wrocław; 2014 – 
„Women’s DNA”, POSK Gallery, Londyn; 2014 – „Positions”, Berlin 
Art Week, Berlin; 2014 – wystawa laureatów nagrody Art Noble; 
Galeria Studio, PKIN Warszawa.
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42 Małgorzata Kosiec
(ur. 1975)

Bez tytułu, 2013

olej, płótno, 120 × 150 cm, sygnowany l.d.: 'KOSIEC' oraz 
na odwrocie: 'GOSIA |KOSIEC |2013 |V |X'

cena wywoławcza: 8 000 zł •

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Absolwentka ASP w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem obroniła 
w 2000 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finalistka 
programu International Young Art 2002 domu aukcyjnego Sothe-
by's. Wystawy w Nowym Jorku, Tel- Avivie, Amsterdamie, Denver, 
Gotheborgu, Malmo, Sztokholmie, Londynie oraz liczne w Polsce. 
Na stałe reprezentowana przez wiodące szwedzkie galerie. Obrazy 
w prestiżowych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Tworzy równolegle 
abstrakcje wielkoformatowe oraz portrety typograficzne, malowane 
unikatową techniką nawarstwiania znaków graficznych.
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43 Gossia Zielaskowska 
(ur. 1983) 

Waterfall, 2021 

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"WATERFALL" 2021 | Gossia Zielaskowska'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 4 500 zł

W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pra-
cowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej 
samej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w 2008. Finalistka Biennale „Bielska Jesień 2015” (Galeria 
Bielska BWA) oraz laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego ZADRA (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2017 – 
wystawa malarstwa, Galeria Profil, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 
2014 – „Przestrzeń gestu”, Galeria Fibak, Warszawa; 2010 – „Kobie-
ca intuicja”, Galeria Fibak, Warszawa; 2009 – wystawa malarstwa, 
Galeria Zadra, Warszawa; 2008 – „Myśli uchwycone”, Stary Browar, 
Poznań; 2008 – „Myśli uchwycone”, Galeria Bekos, Poznań. Ponadto 
brała udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule (2012) 
oraz w Targach Sztuki SCOPE w Miami (2012). Uczestniczka wielu 
wystaw zbiorowych, m.in.: Piazza della Repubblica, Urbino, Wło-
chy (2003); The Markt, Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, 
Siena, Włochy (2005); wystawa w ramach VII i VIII edycji konkursu 
AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2008 i 2009); 
Przestrzeń publiczna – Konteksty, Galeria Sztuki Współczesnej PRO-
FIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010); Ground Art, Galeria 
Fibak, Warszawa (2011).  
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44 Campio
(ur. 1988)

Zwiędły Ogrodnik, 2021

olej, złoto płatkowe, płótno, 92 × 73 cm, sygnowany 
na odwrocie: 'Campio | "WILTED GARDENER | ZWIĘDŁY 
OGRODNIK | oil, gold, 92x73. | 2021.'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Campio to tajemniczy artysta, malujący równie enigmatyczne por-
trety. Twarze portretowanych osób widać tylko szczątkowo lub 
wcale. Ukryte są za kwiatami, zwiędłymi roślinami oraz dziwnymi 
roztapiającymi się przedmiotami. Niepokojący nastrój potęgują, po-
jawiające się w obrazach larwy, glizdy i różne insekty. Kładąc nacisk 
na specyficzną kolorystykę i warsztat, Campio nawiązuje do dzieł 
dawnych mistrzów. Brał udział w wielu wystawach i konkursach 
sztuki współczesnej.
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45 Adam Wątor
(ur. 1970)

W swoim świecie, 2021

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany l.d.: 'Adam 
|Wątor |2021' oraz opisany na odwrocie: '"W SWOIM 
ŚWIECIE" |ADAM WĄTOR |2021'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 6 000 – 9 000 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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46 Filip gruszczyński
(ur. 1978)

Efekt solarnego kamienia, 2021

olej, płótno, 130 × 90 cm, sygnowany p.d.: 'filippo 
IX 2021' oraz opisany na odwrocie: 'efekt solarnego 
kamienia |filippo IX 2021 |filip gruszczyński

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 4 500 – 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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47 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Jacht, 2021

akryl, płótno, 60 x  92 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"JACHT" | Tomasz Kołodziejczyk | 2021'

cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 6 500 – 10 000 zł

W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki 
w Gdańsku. Obronił dyplom z wyróżnieniem w 2003 roku w pra-
cowni prof. M. Olszewskiego. Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa 
Ściennego i Witraż u prof. Andrzeja Dyakowskiego. Mieszka i pracuje 
w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ścien-
nym. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce 
i zagranicą. Wybrane wystawy: 2019 – wystawa zbiorowa „Portrety 
natury”, Sopocki Dom Aukcyjny/Galeria Modern, Sopot; 2018 – 
wystawa zbiorowa „Mistrz i Morze”, Galeria Kapitańska, Szczecin; 
2017 – wystawa finalistów konkursu 43. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2016 – wystawa finali-
stów konkursu 25. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, Filharmonia 
im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin; 2015 – „Pejzaż Horyzontal-
ny” (wspólnie z Marzeną Ślusarczyk), Galeria Modern, Sopocki Dom 
Aukcyjny, Sopot; 2014 – wystawa malarstwa (wspólnie z Marzeną 
Ślusarczyk), Galeria Sandhofer, Salzburg, Austria; 2014 – wystawa 
malarstwa „Przystań na chwilę...” (wspólnie z Marzeną Ślusarczyk), 
Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 – wystawa malarstwa, Back Door, 
Katowice; 2013 – Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
BWA Rzeszów; 2013 – „Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 
2012 – wystawa malarstwa, Polswiss Art/Dyspensa, Warszawa; 2012 
– „Zbliżenia”, Salon Wystawowy Marchand, DESA Unicum, Warsza-
wa; 2012 – „Ein tag am meer”, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy mnie chaos współcze-
snego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i uprościć. 

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

Tomasz Kołodziejczyk
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48 Marcin Lipiec
(ur. 1978)

Armstrong, 2021

olej, płótno, 160 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Armstrong, 2021 Lipiec'

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się 
głównie wielkoformatowym malarstwem sztalugowym. W swojej 
twórczości posługuje się tradycyjnymi środkami malarskimi ze szcze-
gólnym uwzględnieniem malarstwa figuratywnego i abstrakcyjne-
go. Laureat konkursu „Twoje dzieło w Pawilonie Czterech Kopuł” 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 2018. Obecnie mieszka 
i pracuje w Poznaniu. Jego obrazy znajdują się głównie w kolekcjach 
prywatnych.
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49 Damian Kwiatkowski
(ur. 1991)

Wiarus, 2021

akryl, spray, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na 
odwrocie

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Artysta zajmuje się m. in. fotografiką i malarstwem, jednak głównym 
medium, które wykorzystuje jest szablon. Dzięki niemu w ręcznie 
wyciętych matrycach łączy niemal fotograficzny realizm z graficznymi 
efektami, które nie do uzyskania są w żadnej innej technice. Od 
kilku lat klimat obrazów Kfiatka zmierza ku fotograficznej perfekcji 
w ukazaniu organicznych i mocno fakturowych kompozycji. Swoje 
obrazy prezentuje od 2010 roku.
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50 Dariusz Kaca
(ur. 1960)

Architektura czasu, 2005

linoryt barwny, 77,5 × 48,8 cm, sygnowany u dołu: 
'Architektura czasu, e.a. Dariusz Kaca 2005'

cena wywoławcza: 900 zł

estymacja: 1 200 – 1 600 zł

Od 2011 kierownik Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książ-
ki Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych w łódzkiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa w latach 
2005–2012. Za swoją działalność artystyczną, naukową i dydak-
tyczną otrzymał tytuł profesora w 2017 roku. Zajmuje się grafiką, 
książką artystyczną, rysunkiem i malarstwem. Prezentował prace na 
39. wystawach indywidualnych oraz 330. wystawach zbiorowych 
krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie nagradzany za twórczość 
w dziedzinie grafiki i książki artystycznej w ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych konkursach. Brał udział w 10 międzynarodo-
wych konferencjach i sympozjach graficznych głównie za granicą. 
Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych (wybór): Biblioteki 
Narodowej w Warszawie; Tama Art University Museum w Tokio; 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi; Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze; Stanford University Library, USA; CAA Printmaking Resourse 
Centre w Kuala Lumpur, Malezja; The King St. Stephen Museum 
w Székesfehérvár, Węgry; Musashino University Museum w Tokio; 
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi; Silpakorn University Library w Bang-
koku; Permament Collection R.F.Brush Gallery; St. Lawrence University 
w Canton, USA; China Printmaking Museum w Guanlan- Shenzen, 
Chiny; Muzeum Okręgowego im. J.Chełmońskiego w Bydgoszczy 
oraz w Bashkortostan State M.V. Nesterov Art Museum w Ufie, Rosja.
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51 Izabela Kozłowska
(ur. 1969)

Kameleon, 2021

akryl, płótno, 110 × 110 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Kameleon |Iza Kozłowska'2021'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 600 – 4 500 zł

Polska artystka wizualna. Przez ponad 15 lat zajmowała się two-
rzeniem biżuterii. Wielbicielka i kolekcjonerka polskiego malarstwa 
młodego pokolenia. Maluje geometryczne abstrakcje. Proste formy 
i ostre linie to cechy najlepiej charakteryzujące malarstwo Izy Ko-
złowskiej. Mistrzowsko posługuje się kolorem, w jej pracach barwy 
przenikają się tworząc przestrzenne kompozycje. Dobrze czuje się 
zarówno w nasyconych, intensywnych kolorach jak i odcieniach sza-
rości. Podkreślone krawędzie, często w kontrastowym lub złotym 
kolorze stały się jej znakiem rozpoznawczym. Maluje pod wpływem 
chwili i emocji. Kolejne prace różnią się od siebie diametralnie kolory-
styką i tematem. Czasem płótna są niczym kolorowe tkaniny, innym 
razem surowe jak grafika komputerowa. W jej pracach wyraźnie 
widać wpływy Hard-Edge i Op-Art i jak sama zauważa, z tych kierun-
ków czerpie najwięcej. Horacio Garcia Rossi, Victor Vasarely, Bridget 
Riley, Richard Paul Lohse, Frank Stella to jej mistrzowie gatunku a ich 
twórczości jest dla artystki istotnym źródłem inspiracji.
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52 Viola głowacka
(ur. 1985)

Lektyka, 2012

tempera, płótno, 89 × 130 cm, niesygnowany

cena wywoławcza: 1 900 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

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

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

Viola Głowacka / SDA Modern
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53 Sylwester Stabryła
(ur. 1975)

Rozciąganie odprężone, 2013

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany i opisany  
na odwrocie: 'SYLWESTER STABRYŁA |„ROZCIĄGANIE 
ODPRĘŻONE” |120 × 100 cm |olej na płótnie |2013 r 
|[sygnatura] '

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 3 000 – 4 500 zł

Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej (2002 r.) Dyplom 
z malarstwa – prof. Andrzej Gieraga, aneks z grafiki – prof. Krzysztof 
Wyzner. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i wieloma inny-
mi niepotrzebnymi rzeczami. Nagrody i wyróżnienia: 2017 – finalista 
43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria BWA, Bielsko-Biała; 
2017 – Grand Prix w konkursie  „Genius Saeculi – Duch naszego 
czasu…” w hołdzie Magdalenie Abakanowicz,  Galeria r_z / ORz 
ZPAP Rzeszów; 2015 – Nagroda specjalna na Międzynarodowym 
Triennale Malarstwa Regionu Karpat SREBRNY „CZWOROKAT 2015”; 
2012 – nominacja do nagrody, Festiwal Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego Szczecin; 2011 – Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie 
„Materia Medicinalis, Materia Artificialis” Muzeum Farmacji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków. Wybrane 
wystawy indywidualne: 2018 – „Raj Utracony” Przemyskie Centrum 
Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu; 2017 – „Kamuflaż”, Miejskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy; 2016 – „Before the Storm”, Galerie 
Die Schöne, Wiedeń ;2016 – „Przed Burzą”, Bohema Nowa Sztuka, 
Warszawa; 2016 – „Historie Niezależne” BWA Krosno; 2016 – „Dom 
dla Kuracjuszek”, Galeria „ToTu”, Rzeszów; 2015 – „Partial Exposure”, 
POSK, Londyn; 2015 – „Searching for Reality”, "Die Schöne" , Vienna; 
2014 – „Realizm Niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – 
„Stopklatki ”, SH Studio, Warszawa; 2014 – „Standbild und andere 
Geschichten”, “buch|bund”, Berlin; 2014 – „Nowy realizm”, ArtWay 
Festiwal ,Praga, Czechy; 2013 – „Kobiety” , Galeria Van Den Berg, 
Warszawa; 2012 – „Duzi Chłopcy”, Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay, Kraków; 2011 – „Duzi Chłopcy”, BWA galeria sanocka, Sanok.
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54 Paweł Słota
(ur. 1989)

przestrzenie ujawnione LXXXI, 2019

olej, płótno, 45 × 70 cm, sygnowany na odwrocie: 
'PAWEŁ SŁOTA |PRZESTRZENIE UJAWNIONE LXXXI |45/70 
cm płótno, olej |2019'

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malar-
stwa, gdzie w 2013 roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Mi-
siaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkow-
skiej – Rzepeckiej. Laureat Stypendium Twórczego i Artystycznego 
Prezydenta Miasta Częstochowy (w latach 2005, 2006, 2007, 2009, 
2012); stypendium twórcze Fundacji Grazzella (2012); stypendium 
Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszych Studentów (2011, 
2012); stypendysta MKiDN (2012); stypendium Twórcze Miasta Kra-
kowa (2015). Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: II Nagroda 
Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w II Międzynarodowym Konkursie 
Artystycznym „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa, 2015; zgłoszony 
do Paszportów Polityki 2014; Wyróżnienie w 5. Ogólnopolskim Kon-
kursie na Obraz dla Młodych Malarzy „Wyrazistość rzeczy”, Triennale 
Malarstwa, Częstochowa 2014; Grand Prix MKiDN na 3. Triennale 
Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” Rze-
szów 2013; Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy podczas 23. Ogól-
nopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 2013”, Galeria 
Sztuki w Legnicy, 2013; nominacja do Nagrody Artystycznej Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, 
BWA Gorzów Wielkopolski, 2013; wyróżnienie na ogólnopolskiej 
wystawa „Najlepszych Dyplomów ASP 2013”, Gdańsk 2013; Grand 
Prix XI Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki „Homo Qu-
adratus Ostroviensis”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2012; Główna 
nagroda Biennale młodych – piękne sztuki w dziedzinie malarstwa, 
MDK w Radomsku, 2012. Paweł Słota jest autorem kilkunastu wy-
staw indywidualnych w Polsce (Warszawa, Kraków, Częstochowa, 
Zamość, Sanok) oraz Europie (Szwajcaria, Bułgaria, Niemcy). Brał 
również udział w ponad stu wystawa zbiorowych w kraju i zagranicą 
(USA, Grecja, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Węgry, Litwa).
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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 
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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 na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.

/// 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 opublikowa-
nego 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 dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji 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: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do go-
dziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander bank polski S.A. 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

imię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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 lub pocztą: 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. droit de suite) w terminie 14 dni od daty aukcji, 

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Henryk Stażewski (1894 Warszawa – 1988 tamże), Bez tytułu, 1983, akryl, relief, płyta pilśniowa, 44 x 44 cm

AUKCJA MAP POLSKI
23 PAŹDZIERNIKA 2021

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Z PRYWATNEJ KOLEKCJI, CZ. 1 

Claes Janszoon Visscher, Haec Tabula nova Poloniae et Silesiae, Amsterdam przed 1630, stan pierwszy



Bakalarz Adam | 10

Baszynski Aleksander | 37

Błach Marcin | 7

Boroń Piotr | 23

Borucki Michał Jan | 39

Campio | 44

Czajkowski Piotr | 19

Dreścik Magdalena | 3

Dymiński Łukasz | 32

FRESH ONE | 18

Garczyński Przemysław | 38

Głowacka Viola | 52

Gruszczyński Filip | 46

Huculak Łukasz | 33

Jastrzębski Radosław | 16

Kaca Dariusz | 50

Kałużyński Paweł | 15

Kappa Alicja | 35

Klimek Grzegorz | 41

Koclęga Tomasz | 22

Kołodziejczyk Tomasz | 47

Kołtan Katarzyna | 24

Kosiec Małgorzata | 42

Kostecki Tomasz | 5

Kozłowska Izabela | 51

Kubiak Wojciech | 31

Kublik Aneta | 36

Kwiatkowski Damian | 49

Kwiatkowski Paweł | 27

Laskowska Magdalena | 6

Lenart Marlena | 2

Lipiec Marcin | 48

Mackiewicz Maciej | 11

Mąka Michał | 8

Nowak Agata | 14

Otocki Bartek | 20

Piekarski Wojciech | 26

Piestrak Mateusz | 28

Poloczek Szymon | 40

Szewczyk Jarosław | 1

Rozpara Hanna | 4

Skoczylas Sebastian | 21

Słota Paweł | 54

Solecka Kaja | 29

Sowiak Radosław | 12

Stabryła Sylwester | 53

Szewczuk Aleksandra | 34

Środowska Katarzyna | 25

Tomalak Stanisław | 30

Wątor Adam | 45

Wołodkiewicz Katarzyna | 17

Wygoda Marcin | 9

Zdobylak Dawid | 13

Zielaskowska Gossia | 43

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

132–132



Fantastyka Sopot 27.11

� � � �27�listopada�(sobota)�2021
�
sopoCKi�doM�aUKCYJNY�|�GalERia�ModERN

sopot,�Ul.�boH.�MoNtE�CassiNo�43

Jacek Yerka (ur. 1952 Toruń), Widzenie nad Zatoką Genueńską, 1992 r., 
akryl, płótno, 73 x 65 cm, sygno.  p.d. „Yerka 92”

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej



cena: 30 zł z VAT 5%
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