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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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01 Tomasz Kostecki 
(ur. 1964)

Kobieta i Mercedes V, 2021

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Kostecki 
2021'

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 45 000 – 65 000 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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Mistrzowski warsztat w twórczej  
interpretacji modernizmu 

Sylwetka transatlantyka mającego za tło ikony archi-
tektury nowojorskiej, a na pierwszym planie na pełnym 
wietrze jachty z wypełnionymi żaglami – to jedna z fa-
scynacji malarskich Tomasza Kosteckiego. Druga to do-
skonałość formy samochodów wyścigowych obok peł-
nych wiatru żagli walczących z nim na morzu. Malarskie 
wizje artysty wzbogacają piękne i przyjazne widzowi 
postaci, budzące niepokój, pożądanie, ale i trącające 
szlachetniejsze struny duszy każdego odbiorcy sztuki. 
Skąpane w łagodnym świetle oniryczne pejzaże wypeł-
nione archetypami ludzkiej cywilizacji urzekają spokojem 
i refleksją na uniwersalizmem symbolu. Z własnego do-
świadczenia zebranego podczas licznych, egzotycznych 
podróży autor czerpie inspiracje by podzielić się nimi 
z widzem. Swoimi nieraz pozornie naiwnymi – bo tak 
bardzo szczerymi, fascynacjami i wyrafinowanym pięk-
nem form architektonicznych i anatomicznych, przenosi 
nas w świat swoistego letargu. Jego malarstwo cha-
rakteryzuje się doskonałym warsztatem i mistrzowskim 
opanowaniem stosowanych środków wyrazu. Szacunek 
Kosteckiego do perfekcji i do dobrego rzemiosła, za-
owocował wypracowaniem własnego, niezawodnego, 
arsenału malarskich środków wyrazu, które najtrafniej 
służą artykulacji przepięknie wyśnionych przez autora 
wizji malarskich. Cóż mogę więcej powiedzieć? Nic, to 
trzeba zobaczyć i poczuć na bazie własnych doświad-
czeń i slajdów z przeszłości.   

Dr Wojciech Piewko  
Prorektor Europejskiej Akademii Sztuki, Warszawa



02 Rafał Borcz 
(ur. 1973)

Brzozy, 2021 

olej, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany p.d.: 'BORCZ' 
oraz opisany na odwrocie: '[odcisk dłoni artysty] | RAFAŁ 
BORCZ | "BRZOZY" | (wersja I, mniejsza) | 2021' 

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Studiował na  Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Obronił dyplom 
w 1999 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Obecnie Doktor ha-
bilitowany, prowadzący Pracownię Rysunku ma Wydziale Malarstwa 
swojej macierzystej uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw indywi-
dualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu zbiorowych. Zajmuje się ma-
larstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Źródłem jego artystycznej 
inspiracji jest bieszczadzka przyroda. Wybrane nagrody, wyróżnienia, 
stypendia: 2013 – 2 wyróżnienia przyznane przez Artinfo.pl oraz 
„Gazetę Wyborczą – Katowice” na 41. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2011 – Nagroda preze-
sa ZPAP o. Katowice oraz wyróżnienie przyznane przez Poland-Art 
na II Triennale Malarstwa „Animalis” - Miejska Galeria Sztuki MM, 
Chorzów; 2007 – Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego – 21. Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; 
2006 – Nagroda Publiczności w 37. Biennale Malarstwa „Bielska 
Jesień” BWA, Bielsko Biała; 2005 – Wyróżnienie regulaminowe w 
37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2005 – Stypendium Fun-
dacji Grazella.  
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03 Paweł Kałużyński 
(ur. 1979)

Bez tytułu, z cyklu „Wielki Sen”, 2021

akryl, olej, żywica, płótno, 60 × 84 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Paweł Kałużyński |z cyklu "Wielki Sen" |2021'

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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04 Krzysztof Nowicki 
(ur. 1988)

Św. Sebastian, 2017

olej, płótno, 140 × 90 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Krzysztof |Nowicki'

cena wywoławcza: 6 000 zł •

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W 2013 roku obronił dyplom ASP w Gdańsku na kierunku Malarstwo, 
w pracowni prof. Teresy Miszkin. Zdobywca Grand Prix w konkursie 
„Artystyczna Podróż Hestii 2013” oraz wyróżnienia honorowego 
w konkursie Fundacji im. F. Eibisch. Nominowany do nagród m.in. 
do Grand Prix 12. konkursu Gepperta (BWA Wrocław), do Nagrody 
Artystycznej UAP „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, finalista konkur-
sów „Promocje 2013” w Galerii Sztuki w Legnicy i „Świeża Krew” 
w galerii Socato we Wrocławiu. W 2014 przebywał na rezydencji 
artystycznej w Hong Kongu. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Wybrane 
wystawy: 2018 – wystawa indywidualna „Skażenie”, Kolonia Arty-
stów, Gdańsk; 2016 – wystawa pokonkursowa „A co ty robisz dla 
malarstwa? ”, wystawa 12.konkursu Gepperta, galeria awangarda 
BWA, Wrocław; 2016 – wystawa indywidualna „Adoracje”, Gale-
ria Żak, Gdańsk; 2016 – wystawa zbiorowa „Wśród Twarzy”, PGS, 
Sopot; 2015 – „Absolwent. Po Akademii – Płynne tożsamości”, IS 
Wyspa, Gdańsk; 2015 – „Martwa Natura z przesada”, Galeria Kura-
torium, Warszawa; 2015 – „Przez Pryzmat – Odsłona druga”, Galeria 
Miejska Arsenał, Poznań.
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05 Katarzyna Karpowicz 
(ur. 1985)

dziewczynka i morze, 2019

olej, płótno, 60 × 40 cm, sygnowany l.d.: 'Kat. Karpowicz 
19' oraz opisany na odwrocie: 'KATARZYNA |KARPOWICZ 
|"DZIEWCZYNKA i |MORZE" |60x40 |olej/płótno |2019'

cena wywoławcza: 7 500 zł •

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

W 2005 r. ukończyła z wyróżnieniem tamtejsze Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Grze-
gorza Bednarskiego oraz w pracowni prof. Leszka Misiaka. Dyplom 
z oceną celującą w 2010 roku. Zrealizowała 19 wystaw indywidu-
alnych, m.in.: 2021 – „Moment”, Galeria Wirydarz, Lublin; 2020 
– „Srebrzysta”, Galeria Art, Warszawa; 2019 – „Małe wielkie życie”, 
Galeria Platon, Wrocław; 2018 – „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, 
Warszawa; 2018 – „Teatr codzienności”, Galeria Raven, Kraków; 
2017 – „Do widzenia, do jutra”, Galeria Triada, Gdańsk; 2016 – 
„Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Genius 
Loci”, Galeria Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and Ernest”, Kościół 
Bartolomeusza, Lower Basildon (Wielka Brytania); 2014 – „Życie ob-
razu”, Szép Mühely Gallery, Budapeszt (Węgry); 2013 – „Człowiek 
i zwierzę”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Galeria Elektor, 
Warszawa; 2013 – „Pomiędzy światłem a cieniem”, Muzeum Far-
macji UJ, Kraków; 2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa; 
2011 – „Przemiany”, Galeria BWA, Zamość. Brała udział w kilkudzie-
sięciu wystawach zbiorowych, m.in: 2021 – „Antygrawitacja”, Gale-
ria BWA, Tarnów; 2019 – „Młode malarstwo polskie”, Muzeum Na-
rodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej; 2019 – „Realizm, 
dwa spojrzenia”, Galeria BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Konfiguracje”, 
Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków; 
2016 – „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…”, Montsequi Ga-
leria, Madryt, (Hiszpania); 2015 – „Abstrakcja, figuracja, współczesne 
malarstwo krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre (Węgry); 2015 
– „Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt (Węgry). Prace Katarzyny 
Karpowicz znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, oraz 
w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. W 2019 została 
wyróżniona stypendium twórczym Fundacji Grazella im. Anny Marii 
Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców. Od 2014 jest regular-
nie notowana w pierwszej dziesiątce polskich artystów w Rankingu 
Kompas Młodej Sztuki.

(...) Każdy jej obraz jest metafizyczny. Każdy powstaje w skupieniu, i widz to czuje. W soczewce płótna artystka skupia 
to, co prawdziwe, i to, co wyśnione, to, co mamy, i to, o czym marzymy. Konkret i przeczucie.

Można by uznać to malarstwo za autobiograficzne. W pięknych twarzach dzieci i kobiet doszukiwać się rysów samej 
artystki, wziąć udział w jej podróżach. Ale ponieważ w gruncie rzeczy każda twórczość jest autobiograficzna, to jednak 
spójrzmy poza ten stereotyp. Twórczość Katarzyny Karpowicz jest głęboko uniwersalna i egzystencjalna, opowiada o re-
lacjach, oczekiwaniach, nadziejach i lękach. (...)

Małgorzata Czyńska i Wojciech Tuleya,  
wstęp do katalogu indywidualnej wystawy „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, Warszawa 2018
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06 Agata Kus
(ur. 1987) 

Pocałunek, 2020 

olej, płótno, 40 × 30 cm, sygnowany na odwrocie:  
'A. Kus | POCAŁUNEK | olej na płótnie | 30 x 40 cm | 
2020' 

cena wywoławcza: 8 000 zł •

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Polska artystka wizualna. Absolwentka i doktor sztuki Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się głów-
nie malarstwem i wideo. W 2021 roku odnotowana na pierwszym 
miejscu w „Kompasie Młodej Sztuki 2020” publikowanym przez 
„Rzeczpospolitą”. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, m.in.: 
2017 – Nominacja do nagrody „Spojrzenia”, Deutsche Bank i Zachęta 
– Narodowa Galeria Sztuki; 2015 – Nagroda Główna WRO 2015, 
Wro Media Art Biennale test Exposure; 2014 – Nagroda Miejskiego 
Ośrodka Sztuki w Konkursie „Nowy Obraz”, Poznań; 2013 – Grand 
Prix III Przeglądu Sztuki Młodych „Świeża Krew”, Wrocław. Kus jest 
autorką wielu wystaw indywidulanych i uczestniczką szeregu wystaw 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne: 
2021 – „LATER THAN YOU THINK: AGATA KUS & Neal Cassady”, 
Galerie des Krakauer Hauses, Norymberga (Niemcy); 2019 – „Agata 
Kus Horror Picture Show”, Bunkier Sztuki, Kraków; 2018 – „Palny 
Wodór”, Galeria Wizytująca, Warszawa; 2018 – „Peleas i Melizanda”, 
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa; 2016 – „Mademoiselle”, 
Maëlle Galerie, Paryż. Jej obrazy znajdują się w kolekcji Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Narodowym 
w Gdańsku oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.

WYSTAWIANY:

2021 – wystawa indywidualna „LATER THAN YOU THINK”, galerie des Krakauer Hauses, Norymberga
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07 Robert Motelski 
(ur. 1977)

Światło 6 września 15:19, 2021

akryl, płótno, 90 × 130 cm, sygnowany na odwrocie: 
'ŚWIATŁO 6 WRZEŚNIA 15:19 |Robert Motelski 2021'

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

W 1997 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych War-
szawie. W 2002 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Malarstwa 
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie pod kierunkiem profesor 
Barbary Szubińskiej. Wcześniej studiował w pracowniach profesorów 
Antoniego Fałata, Andrzeja Sadowskiego i Ewy Pełki. Brał udział 
w ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2004 r. 
otrzymał Stypendium Funduszu Promocji Twórczości z Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. W 2008 roku otrzymał stypendium,, Młoda Polska" 
z Narodowego Centrum Kultury. Jego prace znajdują się w wielu 
instytucjonalnych i prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą, a za-
interesowania artystyczne skupiają się na studiowaniu pejzażu i na 
nowatorskim sposobie jego prezentacji.
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08 Adam Wątor 
(ur. 1970)

Światło odbite, 2021

akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygnowany l.d.:  
'Adam |Wątor |2021' oraz opisany na odwrocie: 
'"ŚWIATŁO ODBITE" |ADAM WĄTOR |2021'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 6 500 – 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”.
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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 kobiecej. 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 otoczeniu, 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 niezwykłym 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. Temat 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



09 Natalia Rybka 
(ur. 1988)

Pan Janek, 2020

olej, płótno, 60 × 45 cm, sygn. na odwrocie: 'PAN JANEK 
|2020 |NATALIA RYBKA'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Absolwentka ASP w Katowicach, brała udział w konkursach takich 
jak „Artystyczna podróż Hestii” w MSN w Warszawie, „Nowy ob-
raz/nowe spojrzenie” w Galerii Arsenał w Poznaniu, „Obraz roku” 
w Rondzie sztuki w Katowicach: zdobywczyni Grand Prix w konkursie 
„Festiwal Malarstwa Współczesnego” w Szczecinie, Nagrody Mar-
szałka woj. podkarpackiego w konkursie „Jesienne konfrontacje” 
w Gorzowie Wielkopolskim, nagrody BPSC za dyplom, nagrody 
magazynu Arteon za rok 2016; uczestniczka wystaw zbiorowych 
i indywidualnych m in. Triennale Polskiego Malarstwa Współcze-
snego; Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego Rysować 
Naturalnie; Malarstwo pod koniec roku w Warszawie; Powroty w Pa-
wilonie Sztuki w Warszawie; Projekt SOON w Spectra Art Space 
w Warszawie; wystawa Malarstwa w Nowej Gazowni w Poznaniu.
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10 Katarzyna Kołtan 
(ur. 1972)

Ravenna, 2021

tempera żółtkowa, płyta, 90 × 80 cm, sygnowany p.d.: 
'Kołtan |2021' oraz opisana na odwrocie: 'Ravenna |2021 
|Katarzyna Kołtan'

cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 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.
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11 Bartosz Świątecki (Pener) 
(ur. 1981)

Cherry Shadow, 2019

akryl, spray, płótno, 200 × 140 cm, sygnowany  
na odwrocie

cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 20 000 – 26 000 zł

W 2006 ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Lecha 
Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel dyplomowany 
i prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych w Olsztynie. Od 1996 roku współtworzył pol-
ską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestniczył w działaniach 
polskiej sceny street-artowej. Laureat nagrody indywidualnej Dyrek-
tora Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia za szczególny wkład 
w rozwój edukacji artystycznej w Polsce 2019. Brązowy Medal 
Prezydenta RP za zasługi i lata służby w edukacji, 2019. Laureat 
nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie Kultura - Statuetka Św. 
Jakuba 2016. W 2015 otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2014 
był nominowany do olsztyńskiej nagrody artystycznej im. Hieronima 
Skurpskiego. Wybrane wystawy indywidulane i zbiorowe: 2019 – 
wystawa zbiorowa „Note Colors”, Hsinchu City Art Gallery, Tajwan; 
2019 – wystawa zbiorowa „L'AVENIR Graffuturism”, Mirus Gallery, 
Denver (USA); 2019 – wystawa zbiorowa „Urban Abstract”, Fiksate 
Gallery, Christchurch, (Nowa Zelandia); 2018 – wystawa zbiorowa 
„New Order”, Streetart Doping Gallery, Centrum Praskie Koneser, 
Warszawa; 2018 – wystawa indywidualna „Le Tems D'un Ete”, Art 
Can Gallery, Marsylia (Francja); 2018 – wystawa zbiorowa „AR/T/
HITECTURE”, License Art Gallery, Taipei (Tajwan); 2018 – wystawa 
zbiorowa „We Are Back”, Art Can Gallery, Marsylia (Francja); 2017 – 
wystawa zbiorowa „UNKNOWN PLEASURES”, Cave Gallery-National 
Taipei Uniwersity Of Education, Taipei (Tajwan); 2017 – wystawa 
zbiorowa „ABSTRACT WORLD”, Strasburg (Francja); 2017 – wystawa 
zbiorowa „CONNECTING LINES”, Londyn (Anglia).

30–31





12 Mateusz Szczypiński 
(ur. 1984)

Krzyżówka „Figa e Aligato”, 2020

olej, kolaż, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany 
na odwrocie: 'FIGA | E | ALIGATO |  MATEUSZ | 
SZCZYPIŃSKI [monogram MS2020]'

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 20 000 – 24 000 zł

Mieszka i pracuje w Krakowie. Obronił dyplom z malarstwa na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 2012. Wcześniej, w 2009 
roku ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie. Jego metodą twórczą jest operowanie cytatem, 
odwoływanie się do powszechnie znanej tradycji, obrazów i klisz 
zakodowanych w masowej świadomości. Wykorzystuje technikę 
kolażu. Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – „Ruins Reserve”, 
Museum Burg Vischering, Ludinghausen (Niemcy); 2019 – „Stadt 
Gottes”, lokal_30, Warszawa; 2017 – „Please, Fill out the Form”, 
Widna Gallery, Kraków; 2015 – „Kurz w oku”, Galeria Dwie Lewe 
Ręce, Katowice; 2015 – „Rozrywka”, Galeria-1, Warszawa; 2014 
– „Our Matters”, Parrotta Contemporary Art, Stuttgart (wspólnie 
z Benjaminem Bronnim); 2013 – „Przerost naturalny”, Centrum 
Kultury Katowice, Katowice. Swoje prace prezentował również na 
wielu wystawach zbiorowych, m.in. w Galerii Białej (Lublin); MOCA-
Ku (Kraków); Fundacji Galerii Foksal (Warszawa); Europejskim Banku 
Centralnym (Frankfurt nad Menem); Galerii Kordegarda (Warszawa), 
czy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Artysta współpracuje 
z galerią lokal_30 w Warszawie. Jego prace znajdują się w wielu pry-
watnych kolekcjach w kraju i zagranicą. Trzy jego prace w ostatnim 
czasie zasiliły zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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13 Jan Szczepkowski 
(ur. 1975)

Ciche miejsce, 2020

olej, płótno, 150 × 130 cm, sygnowany u dołu: 
'Szczpekowski 20' oraz opisany na odwrocie: 'JAN 
SZCZEPKOWSKI 2020 |- CICHE MIEJSCE – |[sygnatura] '

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 13 000 – 18 000 zł

Mieszka i pracuje w Sanoku. Malarz nurtu neoromantycznego. 
Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (najbardziej 
znanym przodkiem artysty jest z pewnością jego imiennik, jeden 
z najsłynniejszych przedwojennych rzeźbiarzy polskiego okresu art 
déco). W 2003 roku ukończył ASP w Krakowie, uzyskując dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia. Zajmuje się malar-
stwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat 
kilku nagród artystycznych, m.in.: 2013 – Nagroda Dyrektora BWA 
Rzeszów („Jesienne Konfrontacje”); 2011 – II miejsce, 11 Biennale 
Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno; 2009 – I miejsce, „Obraz, Gra-
fika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, BWA Rzeszów; 2009 – Nagroda 
Prezydenta Przemyśla, Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”, 
Przemyśl. Wystawy indywidualne: 2018 – „Malarstwo”, Galeria 
Uniwersytecka, Cieszyn; 2017 – „Artes Liberales”, Galeria Wspólna, 
Bydgoszcz; 2017 – „Nieruchoma kurtyna”, Pragaleria, Warszawa; 
2017 – „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów; 2015 – „Taumaturgia", 
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015 – „Partial Exposure", POSK, 
Londyn; 2015 – „Malarstwo”, Muzeum Historyczne, Sanok; 2014 
– „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, Bruksela; 2014 – „Realizm 
niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Muzeum 
znaczeń”, CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Powracający cień”, BWA, 
Krosno; 2013 – „Obszar cienia”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków 
2013; 2013 – „Powracający cień”, BWA Sanok; 2007 – „Obrazy do 
ciemnych pokoi", BWA Sanok
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dA: Malowane przez Ciebie postaci są najczęściej anoni-
mowe. Raz są zakryte kurtyną, innym razem roślinnością, 
a czasem ich twarze ukryte są pod ekspresyjną plamą ma-
larską. dlaczego tak bardzo unikasz portretu? 

JS: Tak, unikam malowania twarzy na swoich obrazach. Poza chęcią 
utrzymania anonimowości chodzi mi również o uniemożliwienie 
widzowi kojarzenia bohaterów moich obrazów z konkretnymi 
osobami. Twarz wyróżnia ludzi, rysy są bardzo charakterystyczne 
i takie mimowolne skojarzenia są niemożliwe do obejścia. Zasłania-
jąc twarze sprawiam, że te postaci stają się bardziej symboliczne, 
uniwersalne i nie rozpraszają odbiorcy.  

Fragment rozmowy przeprowadzonej z artystą  
przez Dilana Abdulla przy okazji wystawy 

„Malarstwo wyzwolone”, Sopocki Dom Aukcyjny  
– Galeria Modern, Sopot 2020



14 Łukasz Patelczyk 
(ur. 1986)

Kompozycja abstrakcyjna 60, 2021 

olej, płótno, 120 x 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Kompozycja Abstrakcyjna 60 | 2021 | Łukasz Patelczyk' 

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 26 000 – 32 000 zł

Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracow-
ni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki. 
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż 
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka se-
rii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout, 
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany 
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane 
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA, 
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013 
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja 
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga 
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta", BWA Awangarda, Wrocław; 
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist - I Internacional Painting 
Contest Modessqe", Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista 
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista 
konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik 
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjal-
ne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych: 
2018 – „Migotanie”, CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko sły-
chać głośniej”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Prywatne 
Astronomie”,Galeria Pionova, Gdańsk; 2015 – „Witchcraft” Galeria 
Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajobraz po” Poznańska Galeria 
Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria Pawilon Sztuki, Warszawa; 
2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 2013 – „Tytuł to pułapka”, 
Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych: 2018 
– „Widmo Brockenu”, BWA Awangarda, Wrocław; 2018 – „Nietota”, 
Muzeum Współczesne Wrocław; 2016 – „Przez pryzmat III”, Gale-
ria Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska / 
Krupowicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień", BWA, 
Bielsko-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center М17, Kijów; 
2015 – „Przez Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 
– „Portret Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez 
Pryzmat”, Pałac Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, 
Gdańsk; 2013 – „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – 
„Bliskoznacznie, Galeria MD_S, Wrocław.  
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15 Kamil Kukla 
(ur. 1989)

18SLI, 2018

olej, płótno, 170 × 190 cm, sygn. na odwrocie:  
'Kamil Kukla |18SLI'

cena wywoławcza: 12 000 zł •

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem, grafiką cyfrową oraz muzyką eksperymentalną. 
W 2016 został laureatem Nagrody Fundacji Grey House w 6. edycji 
konkursu na najciekawszą osobowość artystyczną roku. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 
MOCAK, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz licznych kolek-
cjach prywatnych. Wystawy indywidualne: 2018 – „What’s Love 
Got to Do With It” (z Baptiste Charneux), Galeria Szara Kamienica, 
Kraków; 2018 – „ŁEB”, Galeria m2, Warszawa; 2017 – „U+1F351 
PEACH”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warsza-
wa; 2017 – “Bubble Park”, Dukley Art Center, Kotor (Czarnogóra); 
2016 – “Decay Ratio”, Knoll Gallery, Budapeszt; 2016 – „Bunt na 
Bounty”, BWA Sokół, Nowy Sącz; 2016 – “Mass Extinction”, Knoll 
Gallery, Wiedeń; 2014 – “Martwa natura”, Galeria AS, Kraków; 2008 
– Malarstwo, BWA Galeria Miejska w Tarnowie. Wybrane wystawy 
zbiorowe: 2018 – „Wielcy sarmaci tego kraju/Wielkie sarmatki tego 
kraju”, BWA Tarnów; 2018 – „Artyści Tarnowa. Generacja 2.1”, BWA 
Tarnów; 2018 – „Krakowski Salon Sztuki”, Pałac Sztuki, Kraków; 
2018 – Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018, MOCAK, 
Kraków; 2018 – „Komunikacja ze wszystkim, co jest”, Fundacja 
Stefana Gierowskiego, Warszawa; 2017 – „Biennale Sztuki Mło-
dych Rybie Oko 9”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku; 
2017 – 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, Galeria Bielska 
BWA, Bielsko-Biała; 2017 – “No problem”, Galeria Potencja, Kraków; 
2017 – “XY”, MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts, 
Debreczyn; 2016 – „KA-MU-FLAŻ”, Galeria Szara Kamienica, Kraków; 
2015 – „Artyści z Krakowa. Generacja 1980 — 1990”, MOCAK, 
Kraków; 2015 – „Porządek z chaosu”, Galeria Le Guern, Warszawa

WYSTAWIANY:

2018 – wystawa indywidualna „What’s Love got to do With It” (z Baptiste Charneux), galeria Szara Kamie-
nica, Kraków

(…) Magnetyzujące wręcz układy kształtów i kolorów są czymś, obok czego nie można przejść obojętnie. Malarstwo 
to wciąga, prowadzi po meandrach kompozycji, coraz głębiej i głębiej. Te gmatwaniny barw, linii, form przywodzących 
na myśl elementy organiczne zdają się każdorazowo opowiadać jakąś historię. Artyście udaje się równocześnie bardzo 
trudna sztuka uzyskiwania wrażenia harmonii, przy równoczesnej olbrzymiej dawce ekspresji, nieposkromionym wręcz 
temperamencie. 

Język malarski Kukli ulega jednak zmianom. Nowsze prace operują szerszym gestem malarskim, większymi płaszczyznami 
czystego, intensywnego koloru, poszczególne kształty stają się większe, bardziej wyodrębnione. Tak jak i we wcześniejszych 
dziełach, tak tu znajome, biomorficzne elementy są tak długo przetwarzane, aż wchłonięte zostaną całkowicie przez 
całość struktury obrazu i tylko po dłuższych chwilach przyglądania się będziemy w stanie rozpoznać w tej czy innej formie 
zarys czegoś, co kiedyś było fragmentem rośliny czy ciała. Ewoluują poszczególne środki wyrazu, jednak cały czas mamy 
do czynienia z niespożytą energią epatującą 

z powierzchni płótna. Kukla stara się w swoich pracach maksymalnie podkreślać możliwości malarstwa, epatuje wolnością. 
Jedyne ograniczenia to te, które nakłada na niego wykreowana uprzednio kompozycja (…)

Katarzyna Wincenciak 
Dlaczego malarstwo?, „Wiadomości ASP”, nr 77 (kwiecień),  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2017, s. 82
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16 Mariusz Kułakowski 
(ur. 1961)

Z cyklu „Tytuł do uzgodnienia"

olej, płótno, 85 × 85 cm, sygnowany z tyłu na blejtramie: 
'MARIUSZ KUŁAKOWSKI, OLEJ, PŁÓTNO, 85 × 85 |CYKL – 
TYTUŁ DO UZGODNIENIA'

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa na ASP w Gdańsku; dyplom obro-
nił w 1987 r. w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga. Jego prace 
znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku (Oddział Sztuki Współczesnej), UM w Sopocie, 
Kolekcji ZPAP w Łodzi, kolekcjach prywatnych. Autor cykli malarskich: 
„Profile”, „Gradienty”, „Ikony”. Wypracował charakterystyczny styl 
malarstwa oparty na perfekcyjnie malowanych przejściach tonalnych. 
Artysta jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursów malarskich. Wybrane wystawy: 1988 – „Arsenał 88”, 
Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki, Warszawa; „Dyplom 87”, 
Zachęta, Warszawa; 2005 – „Pamięć i uczestnictwo”, Muzeum Naro-
dowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk; III Ogólnopolskie 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto – wyróżnienie; 
2006 – „Kod kreskowy”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; XXI 
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2007 – „Je-
sienne Konfrontacje”, Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
BWA, Rzeszów; I Międzynarodowe Biennale Malarstwa, QUADRO-
-ART. 2007, Łódź, Muzeum Historyczne – nagroda Prezesa ZPAP; 
2008 Galeria ZPAP, wystawa indywidualna, Gdańsk; 2008 XXII Festi-
wal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – nominacja 
do nagrody; 2009 – III Premio Internationale di Pittura e Grafica 
„Natale di Roma“ 2009, Cascina Farsetti, 3 °Classificato ex aequo – 
Sezione Pittura, Rzym, Włochy; 2012 „W drodze...” Starogardzkie 
Centrum Kultury Galeria A, Starogard Gdański; 2018 – Sopocki Dom 
Aukcyjny „Mariusz Kułakowski. Prześwity”.
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„Koncepcja przewartościowania”

Możemy przyjąć, że świat stale przemijających zdarzeń, zatrzymanych w ruchu, 
będzie przypominał barwne pola, pasy lub koła.  Każdy punkt w obrazie jest 
ich początkiem lub końcem zmian.

Tworzę równolegle obrazy fakturalne, kompozycje pasowe i centryczne. Te 
różnorodne formy obrazowania zostają poddane transformacji, na zasadzie 
zjawiska synergii. 

Określając „dowolne” punkty na obrazie, transformując je, powstają nowe 
wersje plastyczne.

Jesteśmy przyzwyczajeni, że dzieło eksponowane jest w stałym układzie (góra 
i dół). 

Teraz decyzją artysty lub kolekcjonera, obraz może zostać dowolnie ekspo-
nowany. Powstaje możliwość do kolejnych transformacji i nowych układów 
pasowych lub centrycznych. Zmienia się kontekst kompozycji dzieła. Odtąd, 
obraz może posiadać nawet kilka tytułów i zarazem klika układów formalnych. 

Artysta ma oczywiste prawo do wykorzystania kształtów istniejących w naturze, 
bez względu na pretensje krytyków twierdzących, że pochodzą one ze „świata 
sztuki”. Np. motywy koła widzimy codziennie, obserwując zjawiska naturalne.  
Możemy je zaobserwować zarówno w obrazach Malewicza, Fangora, Rondi-
none, Gierowskiego i wielu innych. 

Koncepcja przewartościowania daje mi swobodę działania w ramach multisty-
lowości oraz dodatkowo eksponuje pozycję odbiorcy. Teraz osobiście może on 
ustawić obraz oraz nadać mu tytuł, tym powołuje do życia ,,własne dzieło ''. 
Włączony w proces twórczy, posiada realny wpływ na kondycję sztuki. 

Koncepcja przewartościowania nieuchronnie odsuwa na inny plan wpływ krytyki 
artystycznej.  Podkreśla znaczenie np. umiejętności malarskich artysty i umacnia 
rolę odbiorcy. 

W tej sytuacji „świat krytyki artystycznej” zostaje przesunięty do roli wnikliwego 
obserwatora i uczestnika dialogu z artystą i odbiorcą.

Mariusz Kułakowski 



17 Adam Arabski 
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Skorupy pamięci”, 2021

brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), 
postument stalowy, 131 × 54 × 92 cm, ed. 1/1, 
sygnowany na lewej stopie

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 50 000 – 75 000 zł

Absolwent Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, dy-
plom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego w 2004 roku. Od 2007 
roku prowadzi pracownię technik rzeźbiarskich jako nauczyciel dy-
plomowany w Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowie. Twórca pomni-
ka dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej dr. Mariana Pelczara (2017), 
a także autor szeregu plenerowych form rzeźbiarskich – „Nowy 
Horyzont”, „Awiator”, „Idea” oraz licznych tablic pamiątkowych 
w Trójmieście. Uczestnik i laureat szeregu konkursów rzeźbiarskich, 
m.in.: 2019 – III Nagroda w ogólnopolskim konkursie na projekt 
pomnika rtm. Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku; 2016 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
koncepcję abstrakcyjnej rzeźby wizualizującej ideę „zderzenia” przy 
nabrzeżu Motławy w Gdańsku; 2014 – II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira Mączki 
na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie
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„Skorupy pamięci”

Sięgając do pamięci, do wyobraźni, gdzie urywają się racjonalne przesłanki uświadomione i sformułowane – 
na drodze intuicji dokonuję wyboru środków wyrazu, a więc w sposób ogromnie niejednolity, skomplikowany 
układam związki swej pracy z naturą. Od wewnętrznej strony wybijam te wspomnienie, tworzę powłokę, 
pancerz, skorupę pamięci, chwili, sytuacji. Ukrywam ją w tej pustej przestrzeni pod, obok może w około, 
powietrzu, które gęstnieje i nabiera jej masy.

Adam Arabski

(...) Muszę przyznać, że trudno jest znaleźć we współczesnej sztuce rzeźbiarza, który by w tak oryginalny 
sposób wykorzystywał bogactwo możliwości plastycznych jakie posiada metal – metal pod różną postacią. 
Prace Adama Arabskiego powoływane są do życia w opozycji do krzyku oraz wszelkiej przesady jaka nas 
otacza, przesady epatowania przemocą, sensacją, w opozycji do chaosu, zalewu tandetą. Są one tęsknotą 
za prawdą, dostojeństwem. Dotykają sfer podstawowych i uniwersalnych szlachetną prostotą środków, 
wyrazistą ekspresją, a to co prezentują jest doniosłe dla doświadczenia ludzkiego. 

Prof. Zdzisław Pidek 
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18 Malwina Puszcz 
(ur. 1992)

#27504F, 2021

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

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 10 000 – 14 000

Tworzy energetyczne, geometryczne abstrakcje na płótnie. Inspirują 
ją artyści z nurtu abstrakcji geometrycznej, a w szczególności jej odła-
mu tzw. hard-edge painting (malarstwo ostrych krawędzi). W swojej 
sztuce skupia się głównie na formie, tworząc barwne, bezosobowe 
kompozycje. Bardziej zależy jej na podzieleniu się z widzem swoją 
malarską wrażliwością niż na przekazywaniu treści, których codzien-
na rzeczywistość produkuje aż nadto. Fascynuje ją kolor i to on jest 
głównym bohaterem jej sztuki.
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W abstrakcji najbardziej podoba mi się to, że niczego nie 
przedstawia. W dzisiejszym świecie przygniata mnie ilość 
bodźców i szum informacyjny, a malowanie pozwala mi 
się wyłączyć, odprężyć, oczyścić umysł. Daje mi to czystą 
radość i spokój. Dlatego patrzenie na abstrakcyjne obrazy 
porównuję czasem do medytacji. Chciałabym, żeby odbior-
cy czuli to samo, kiedy patrzą na moje prace. Nie zależy 
mi na skomplikowanych i górnolotnych interpretacjach, 
ponieważ   przez swoje obrazy chciałabym pokazać widzom 
swoją wrażliwość, a nie przekazać konkretne treści. 

Malwina Puszcz



19 Mateusz Piestrak 
(ur. 1991)

OSB-20–03–1625X875X25, 2020

olej, płótno, 162,5 × 87,5 cm, sygnowany na odwrocie: 
'MATEUSZ PIESTRAK 2020 | "OSB-20-03-1625X875X25", 
OLEJ'

cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 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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20 Bartek Otocki 
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Nieodwracalne”, 2021

olej, płótno, 105 × 130 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); dokto-
rat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
(2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt 
w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódz-
kiej ASP. Od 2012 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale 
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 
roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Malarz i fo-
tograf, kurator, juror konkursów malarskich. Autor czterech cykli 
prac: „Portrety pamięciowe”, „Alchemia Iluzji”, „Czy jest bezpiecznie/
Is it safe? ” i „Yang! ”. Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych 
i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Mu-
zeum Historii Miasta Łodzi, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodo-
wym w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
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21 Sandra Arabska 
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2021

olej, płótno, 130 × 180 cm, sygnowany l.d.: 'Sandra 
Arabska 2021 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Sandra 
Arabska |2021 r.'

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 34 000 – 50 000 zł

Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wy-
działu Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 
2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka 
Cześnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego, 
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka 
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego 
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta 
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni 
Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej 
boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Na 
50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła 
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. Brała udział 
w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”, 
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus, 
Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy 
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate, 
Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej 
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych 
obrazów”, ZPAP, Warszawa.
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22 Sonia Ruciak 
(ur. 1987)

gdzieś za nigdzie, 2021

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

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z 2012 r. Pra-
cuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa, na Wydziale Malarstwa 
macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. W 2019 
uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie sztuk pięknych. Obecnie pełni 
funkcję Kierownika Katedry Malarstwa.
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23 Mateusz Maliborski 
(ur. 1990)

Muzeum XXXIII, 2016

olej, płótno, 120 × 75 cm, sygnowany na odwrocie: 
'MATEUSZ | MALIBORSKI | "Muzeum XXXIII" | 2016 | 
[sygnatura]'

cena wywoławcza: 3 500 zł •

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Absolwent Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Obronił dyplom w 2015 roku w pracowni prof. Adama 
Wsiołkowskiego. W roku 2012 został laureatem stypendium fun-
dowanego im. Sayeda. Wybrane wystaw indywidualne: 2018 – wy-
stawa indywidulana „MUZEUM#”, Galeria Dystans, Kraków; 2015 
– wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, 
Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Siódmy krzyżyk”, 
Galeria Pryzmat, Kraków; 2017 – „Transpozycje”, Zofia Weiss Galle-
ry, Kraków; 2017 – „Lichtplus, Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz”, 
Galeria Nielaba, Berno.
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24 Urszula Tekieli 
(ur. 1979)

Amicus XVIII, 2021

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Urszula 
|Tekieli |2021' oraz opisany na odwrocie: '"Amicus XVIII" 
2021 r. |Urszula Tekieli |nr kat.: 450/11/21'

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000 zł

W 2005 roku obroniła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wy-
działu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie 
projektowania graficznego. Obecnie zajmuje się głównie malar-
stwem, jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce 
i Europie. Wystawy indywidualne: 2015 – "Styl japoński – styl piękny. 
Ula i Kazu", Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – „Al-
ter ego”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża 
Sztuki, Kielce; 2010 – „Urszula Tekieli målningar, Bengt Andersson 
sculptur”, Trelleborg (Szwecja); 2010 – Galeria VIP Optimum Art, 
Katowice. Wystawy zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę” 
Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice; 2014 – Gallery Renata Fine 
Arts, Hudson NY (USA); 2013 – „Love is in the air! ” Sopocki Dom 
Aukcyjny, Warszawa; 2012 – udział w I Biennale w Wenecji Cie-
szyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 + 1 Pięknych Obrazów” Galeria 
DAP ZPAP, Warszawa.

Moje upodobanie w stylu Art déco niejako naturalnie ewoluowało w odkrycie, a następnie zafascynowanie sztuką dawnej 
Japonii. W każdym moim obrazie można odnaleźć echo osobistych przeżyć, jakich dostarcza mi obcowanie z teatrem no-, 
kabuki, czy też z drzeworytami ukijo-e. Przejawem i konsekwencją takiego rozwoju zainteresowań i związanych z nimi 
źródeł inspiracji, jest specyficzny charakter mojego malarstwa: widoczna estetyzacja oraz nieustanne oscylowanie pomię-
dzy dekoracyjnością i przepychem a prostotą i geometryzacją; nieustanna próba łączenia estetyki dawnej Japonii z tak 
odmienną europejską tradycją postrzegania piękna.

Osobnym zagadnieniem ustawicznie przeze mnie eksplorowanym jest współistnienie i wzajemne przenikanie dwóch 
światów: ludzkiego i zwierzęcego. Jest to temat bardzo istotny w moim życiu, efektem czego również w malarstwie 
podchodzę do niego z ogromnym pokładem emocji i świadomością jego wagi.

Urszula Tekieli

Urszula Tekieli tworzy kompozycje portretowe symboli kobiecości w tradycyjnej aranżacji portretu z towarzyszącymi atry-
butami, czyli wizualizacjami pewnych wartości abstrakcyjnych, jak w alegoriach sklasyfikowanych przez XVII-wiecznego 
historyka Cesarego Ripę. Lecz równocześnie, preferowany, lecz schematyczny ideał pięknej twarzy kobiecej, nawiązuje do 
idei w twórczości XVIII-wiecznego malarza gejsz i japońskich kurtyzan Kitagawa Utamaro (…)

(…) To, co w postmodernistycznej epoce jest cechą charakterystyczną w kreacji hybrydycznych dzieł zespalających harmo-
nijnie elementy formalne i tematyczne w jednorodną estetycznie całość, możecie Państwo zaobserwować w (...) pracach 
(...) malarki zafascynowanej kubizującą formą Tamary Łempickiej. (…) Ich cechą wspólną jest dekoracyjność, estetyzm 
oraz nawiązanie do japońskich kryteriów piękna z epoki Ogaty Korina oraz szkoły RINPA.

Urszula Imamura, kurator wystawy „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”, Muzeum Historii Katowic, 2015 r.
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25 Wojciech Kubiak 
(ur. 1978)

W lustrze, z cyklu „działania na autobiografii”, 2021 

olej, płótno, 150 × 110 cm, sygnowany na odwrocie: 
'WOJCIECH KUBIAK | W LUSTRZE. | IN THE MIRROR. | 
z cyklu DZIAŁANIA NA AUTOBIOGRAFII | 150 x 110 cm | 
2021 r.'  

cena wywoławcza: 3 500 zł

estymacja: 5 000 – 8 000 zł 

Artysta realizujący instalacje malarskie. Wykładowca akademicki, 
doktor habilitowany, profesor ASP w Krakowie. Laureat Grand Prix 
38 Biennale malarstwa „Bielska Jesień”; Laureat Grand Prix Trien-
nale Młodego Malarstwa im. Mariana Michalika w Częstochowie. 
Otrzymał liczne stypendia. Od 2021 roku pracuje w duecie artystycz-
nym z Anną Baranowską. Obrazy Kubiaka znajdują się w Kolekcji 
Francesca von Habsburg, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 
w Museum of Conterporary Art In Krakow, w Kolekcji Bunkra Sztuki, 
w kolekcji bielskiej BWA, w częstochowskiej kolekcji „Znaki Czasu” 
oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy 
indywidualne: 2015 – „Bikini”, CSW Kraków; 2015 – „Samowyzwa-
lacz”, Galeria Malarstwa ASP w Krakowie (wspólnie ze Zbysławem 
Markiem Maciejewskim); 2015 – „Zaburzenia”, Galeria Szara, Cie-
szyn; 2011 – „Becoming”, Galeria Platan, Budapeszt (Węgry); 2011 
– Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2011 – Bunkier Sztuki, Kra-
ków; 2010 – „Monstrare”, Collectiva, Berlin (Niemcy); 2009 – „997”, 
Galeria Starter, Poznań; 2009 – „Kiedy byłam mała, byłem małym 
chłopcem”, Galeria Leto, Warszawa; 2008 – „We Want to Show 
You Something”, Galeria Nova, Kraków; 2008 – „Genderqueer”, 
Otwarta Pracownia, Kraków; 2008 – „Deja vu”, Paryż, Francja; 2007 
– „Pasywne. Więzy rodzinne”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 
Słupsk; 2007 – „Pasywne. Więzy rodzinne”, Galeria Nova, Kraków; 
2005 – „Niezawodni”, Galeria Nova, Kraków.  
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(...), kiedy wpatruję się w obrazy – zdarza mi się w nich dostrzegać, jakby to ująć? gest temperowania świata. Tak jak 
temperuje się ołówki, by doprowadzić do wyostrzenia; z grubego, zwykłego, solidnego i bryłowatego uczynić cienki 
szpic, coś co jest w tej bryle zawarte, lecz całkiem niewykształcone. Przeto, idąc za tym wyobrażeniem, wydaje mi się 
(lecz przecież nie cały czas), że zostało tu wysublimowane, doprowadzone do granicy to, co w swojej zwykłej zwalistości 
ginie, nie unaocznia się, lecz teraz, cieniutko wystrugane przez malarkę, wyostrzone do rozmiarów linii, otwiera się na 
nieskończoność, zostaje do niej przepuszczone, dopuszczone. 

Marek Bieńczyk, Kreseczki Anny

26 Anna Szprynger 
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2021

akryl, płótno, 90 × 90 cm, sygnowany na odwrocie: 
'ANNA SZPRYNGER |2021'

cena wywoławcza: 18 000 zł

estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazi-
mierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lu-
blinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów 
Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 
roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw 
indywidualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Mu-
zeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), 
Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012). Brała udział w ponad 
40 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin 
na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę 
Arteonu za 2014 rok.
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27 Piotr Kotlicki 
(ur. 1972)

grill Stories, 2017

olej, płótno, 33 × 38 cm, sygnowany na odwrocie:  
' [PIOTR |KOTLICKI |2017]'

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Studiował na ASP w Łodzi. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Ry-
szarda Hungera. Obecnie wykładowca na Wydziale Reżyserii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Malarz, autor filmów video. W 2017 roku zdobył Grand Prix IV Piotr-
kowskiego Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim, a w 2016 roku 
Grand Prix podczas „Interference festiwal” w Teatrze Szekspirowskim 
w Gdańsku. Jego twórczość została wyróżniona poprzez kwalifi-
kację do listy finalistów prestiżowego wydawnictwa „100 painters 
of tomorow” (Kurt Beers, wyd. Thames & Hudson, Londyn 2014). 
Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne: 
2018 – „7 milionów lat”, Galeria Olimpus, Łódź; 2018 – „Szaleniec 
w swoim ogrodzie”, Assembly Gallery, Berlin (Niemcy); 2017 – „Bar-
barzyńcy”, ODA, Piotrków Trybunalski; 2017 – „Czarne obrazy”, As-
sembly Gallery, Poznań; 2016 – „Zamieniamy się w nicość – zawołał 
generał”, Galeria Sandhofer, Salzburg (Austria); 2016 – “Motion 
compositions in paintings”, Festiwal Animacji PAF 2016, Leuven 
(Belgia); 2015 – „Są tu miejsca z których skaczę raniąc się nieraz do 
krwi”, Galeria Olimpus, Łódź.
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28 Tomasz Musiał 
(ur. 1974)

Orzeł czarny, 2015

akryl, płótno, 150 × 150 cm, sygnowany na odwrocie: 
'TOMASZ MUSIAŁ 2015 |ORZEŁ CZARNY 2 |AKRYL 
150x150 cm'

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

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



29 Adam Bakalarz 
(ur. 1989)

PgNF, 2021

akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'[odcisk palca artysty] | A. Bakalarz | 2021 | "PGNF"'

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 20 000 – 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.
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(…) Oczywiście nie ma w jego obrazach konkretnych rzeźb – z wyjątkiem jego własnych – 
wręcz przeciwnie, owe inspiracje mają charakter bardzo ogólny, są odwołaniami do idei, to-
warzyszących 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 kubikiem 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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30 Sebastian Skoczylas 
(ur. 1979)

Antypody, 2021

akryl, płótno, 110 × 110 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Antypody |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.

Malując abstrakcyjnie, trzeba uwolnić się od wszystkiego co zewnętrzne i widzialne. Ale to wyzwalanie jest procesem. 
Zdaję sobie sprawę, że w moich pracach widoczne są jeszcze ślady pejzażu. Nadal wybrzmiewa on w kompozycji, hory-
zontalnych podziałach, czy operowaniu światłem. W takim sensie są one na swój sposób „pejzażowe”. Interesuje mnie 
granica pomiędzy obrazem jako przedstawieniem a obrazem jako obiektem samym w sobie, między odwzorowaniem 
rzeczywistości (zewnętrznej lub wewnętrzne) a kreacją nowej. Abstrakcja jest przekraczaniem tej granicy, a sensualność 
obrazu to dla mnie jeszcze krok dalej.

Zależy mi na intensywności doznań. Nasycony kolor uzupełniam fakturą. Obraz powstaje dzięki pewnego rodzaju na-
pięciom, w warstwie kolorystycznej poprzez zestawianie odpowiednich, kontrastujących plam barwnych. Podobnie jest 
z fakturą obrazu: płaszczyzny gładkie umieszczam obok chropowatych, błyszczące obok matowych. Wszystko to wza-
jemnie się intensyfikuje.

Sebastian Skoczylas
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31 Campio 
(ur. 1988)

PlantsHero, 2021

olej, płótno, 92 × 73 cm, sygnowany na odwrocie: 
'CAMPIO | "PlantsHero" | 92 x 73 | 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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32 Andrzej Bator 
(ur. 1951)

Wypukłe – wklęsłe, 2016  

akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'“WYPUKŁE - WKLĘSŁE” / ANDRZEJ JAN BATOR / [PODPIS] 
/ 100 x 100 / AKRYL / 2016 ROK' 

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 12 000 – 18 000 zł

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

98–99



33 Bartosz Czarnecki 
(ur. 1988)

Caravaggio - Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu, 2020 

olej, płótno, 130 × 150 cm, sygnowany na odwrocie: 
'B CZARNECKI |Caravaggio - Odpoczynek w czasie 
ucieczki do Egiptu| 150 x 130 cm | olej płótno'

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł 

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(dyplom w 2013 roku). Wielokrotny stypendysta, m.in. MKiDN (2016, 
2012); Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa (2015); Sty-
pendium Sapere Auso (2012); Stypendium Grazella w dziedzinie ma-
larstwa (2011); Stypendium Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej (2011). 
W 2015 zdobył Grand Prix w ogólnopolskim konkursie malarskim 
„Nowy obraz / Nowe spojrzenie” (Uniwersytet Artystyczny w Pozna-
niu). W 2014 otrzymał II Nagrodę w ogólnopolskim konkursie malar-
skim im. Leona Wyczółkowskiego (Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz). 
W 2013 został laureatem Grand Prix w konkursie malarskim Fundacji 
im. Franciszki Eibisch w Warszawie oraz zdobył Nagrodę Publiczności 
i wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa 
„Świeża Krew” (Galeria Socato we Wrocławiu). Wybrane wystawy 
indywidualne i zbiorowe: 2018 – „SIGN”, IAGA Gallery, Cluj-Napoca, 
Rumunia; 2017 – „Trójkąt”, Polski Instytut w Dusseldorfie (Niemcy); 
2017 – „Reprodukcje”, Galeria Stalowa, Warszawa; 2016 – „CUBE”, 
Polish-German Art Biennale, Kraków; 2016 – „Ojciec szklarz, matka 
szyba”, Galeria Henryk, Kraków, 2016 – „Work in progres” Hotel 
Cracovia, wspólnie z Michałem Sroką, wystawa organizowana w ra-
mach Cracow Gallery Weekend | KRAKERS; 2015 – „Kompas Młodej 
Sztuki”, Galeria Minus -1 Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warsza-
wa, 2015 – „3 x YOUNG POLISH PAINTERS”, Galeria La Xina A.R.T. 
Barcelona; 2015 – „Fading Memory - O zanikaniu wspomnień”, 
Klosterbrauerei Weissenohe, Niemcy; 2015 – „Nowy obraz/Nowe 
spojrzenie”, Galeria Uniwersytetu Artystycznego, Poznań; 2014 – 
„REST-ART-WORK”, hala elektrowni miejskiej przy ul. Wawrzyńca 19, 
Kraków; 2013 – PMS Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław; 2013 – 
„Wstęp wzbroniony”, pomieszczenia Quelle, Norymberga (Niemcy).  
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34 Tomasz Kołodziejczyk 
(ur. 1976)

Zachód słońca w porcie, 2021

akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"ZACHÓD SŁOŃCA W PORCIE" |TOMASZ KOŁODZIEJCZYK 
|2021'

cena wywoławcza: 7 500 zł

estymacja: 14 000 – 18 000 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 – wy-
stawa zbiorowa „Mistrz i Morze”, Galeria Kapitańska, Szczecin; 2017 
– wystawa finalistów konkursu 43. Biennale Malarstwa „Bielska Je-
sień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2016 – wystawa finalistów 
konkursu 25. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, Filharmonia im. 
Mieczysława Karłowicza, Szczecin; 2015 – „Pejzaż Horyzontalny” 
(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
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35 Marcin Wygoda 
(ur. 1983)

gold Rush, 2021

akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marcin Wygoda | Gold Rush | 100x110 2021 | 
[sygnatura]' 

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 3 600 – 5 500 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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36 Przemysław Kubicki 
(ur. 1980)

Historia lata, 2020

kredki, papier bawełniany, 76 × 56 cm,  
sygnowany p.d.: 'LiMBO 20'

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W 2004 roku ukończył ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Arty-
styczny). Dyplom zrealizował na wydziale grafiki warsztatowej – tech-
niki metalowe w pracowni Prof. Tadeusza Jackowskiego oraz aneks 
z malarstwa w pracowni Prof. Jana Gawrona. Uczestnik międzynaro-
dowych konkursów i wystaw pokonkursowych. W 2015 brał udział 
w wystawie w fundacji Luciano Benetton Collection „The Future at 
Last: Contemporary Artists from Poland”. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych na terenie Polski, USA, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Włoch.

Interesuje mnie ukazanie 
wyrafinowania w co-
dziennych obserwacjach 
oraz próba znalezienia 
balansu w szaleństwie 
do jakiego potrafi się 
posunąć osoba narra-
tora opowiadając swoje 
historie poprzez sztukę.
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37 Marlena Lenart 
(ur. 1984)

Luminance XIX, 2021 

akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marlena Lenart Lumiance XIX 2021' 

cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 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.  
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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 doty-
kowych 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 rzeczywistości są to banalne, przestrzenne formy, kojarzące się z destrukcją, 
z niepotrzebnymi odpadami. Postanowiłam je przeskalować i uczynić monumentalnymi w obrazach. Uzyskane formy oświetla-
łam 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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38 Radosław Jastrzębski 
(ur. 1987)

Ślady V, 2021

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'R.J. |2021' 
oraz opisany na odwrocie: '"Ślady V |(140x100 cm, olej/
płótno, 2021 r.) |Radosław Jastrzębski'

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 7 000 – 10 000 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); Laureat 
Nagrody "Inicjatywy ENTRY" (2011); Finalista Konkursu o Artystyczną 
Nagrodę Siemensa 2011; Finalista I, II oraz III Edycji Międzynaro-
dowego 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; Wy-
różnienie Honorowe na 4. Triennale Polskiego Malarstwa Współcze-
snego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2016. Wybrane wystawy 
indywidualne: 2021 – Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckiego, Łomża; 2020 – „Linia życia”, Galeria Ostro-
łęka, 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 Współczesnej, 
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 Miej-
ska BWA, Bydgoszcz (2018), Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 
(2018), Galeria Malarstwa ASP, Kraków (2018), Galeria Przy Kozach 
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).
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39 Dariusz grabuś 
(ur. 1973)

Bez tytułu, 2021 

akryl, płótno, 120 × 110 cm,  
sygnowany p.d.: 'DAREK GRABUS' 

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Aktywność artystyczna Dariusza Grabusia odbywa się na styku kilku 
form: malarstwa, fotografii, architektury oraz tego, co wyrażone 
w żonglerce geometrii: kształtów, linii, brył, cienia, wkomponowa-
nych w uchwycone ramy, fragmenty całości. Artysta stosuje różne 
stylistyki, czerpiąc zarówno z realizmu, jak i z pop-artu. Warsztat, 
precyzyjne spostrzeganie świata, a także relacji między jednostką 
a przestrzenią kształtował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku oraz w Sopockiej Szkole Fotografii. Od samego 
początku swojej twórczości malarskiej i fotograficznej posiada wyra-
zisty, rozpoznawalny styl, który jest konsekwencją jasno sformułowa-
nej wizji artystycznej świata. Istotne dla artysty jest takie uchwycenie 
jednostki lub interakcji społecznych w codzienności, w sytuacjach, 
które bardzo często ujawniają wyobcowanie, alienację lub po prostu 
obecność albo jej brak. Prace Dariusza Grabusia były prezentowa-
ne na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.  

W twórczości Dariusza Grabusia widać inspiracje architekturą śródziemnomorską, linią błękitu między niebem a morzem, 
swobodną elegancją luksusu i niezmąconą świetlistością. Oczywiście, są też dostrzegalne inspiracje Hockneyem, Hopperem 
(malarstwo), Erwinem Olafem czy Juliusem Shulmanem (fotografia) tak naturalne, kiedy tworząc nad zimnym Bałtykiem 
tęskni się za słońcem Kalifornii. Bardzo cenimy tę dawkę witaminy D. Intensywność, gęstość kolorystyki artysta przełamuje 
zawsze obecnym cieniem. To niezbywalny element nawet najbardziej optymistycznego fragmentu rzeczywistości. 
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40 Aleksandra Szewczuk 
(ur. 1982) 

Niebieska Strona Czerwieni, 2020 

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygnowany l.d.:  
'A. Szewczuk' oraz opisany na odwrocie: ' "Almost black" 
100 × 80 2020'

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 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 
Malarskiego 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.  
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41 Monika Wyrwicka 
(ur. 1985)

Czas i przestrzeń, 2021

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Monika Wyrwicka 2021 | "Czas i przestrzeń"'

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

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

118–119



42 Jerzy Baranowski 
(ur. 1980) 

SN0011425300822021dM100BS, 2021 

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'SN0011425300822021DM100BS | BARANOWSKI | 
2021' 

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 6 000 – 12 000 zł

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Dyplom obronił w pracowni profesora Wojciecha Zubali. Laureat 
13. edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa w 2018 roku. 
Finalista konkursu Artystyczna Podróż Hestii w 2017 oraz Ogólno-
polskiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora w 2018. 
Członek Grupy Autonomia, z którą wspólnie stworzył kilka wystaw 
zbiorowych. Zajmuje się malarstwem olejnym, tworzy obrazy-obiekty, 
na których uzyskana dzięki grubo położonej farbie faktura współgra 
ze światłem.  
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43 Michał Mąka 
(ur. 1989) 

VEgAN SOUP, 2021 

akryl, spray, ręcznie wycinane szablony, płótno, 
140 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Mąka' oraz opisany  
na odwrocie: 'Michał Mąka | "VEGAN SOUP" | 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 posłu-
gujących się w swojej twórczości ręcznie wycinanym szablonem, 
który odbył się Tortuga Studio w Sydney. Jest laureatem nagród: 
V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ikony Popkultury” we 
Wrocławiu (2015) i Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt muralu na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
(2016) oraz dwukrotnym laureatem nagrody publiczności w „A-Ku-
mulacjach, 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. Wysta-
wy indywidualne: 2019 – „Digital Gods” wystawa indywidualna, 
Galeria Officyna Art & Design, Warszawa; 2019 – „Flora” wystawa 
indywidualna, Galeria sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz; 2017 – „Geo-
metria dźwięku” wystawa indywidualna, Galeria Pulsar - Galeria 
sztuki im. Jana Tarsina w Kaliszu; 2015 – „Dysocjacja” wystawa 
indywidualna, Kubek i Ołówek, Warszawa; 2014 – „Stan dysocja-
cji” wystawa indywidualna, Galeria Wejście/Wyjście, UAM Kalisz. 
Wybrane wystawy 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-kumulacje” I Kaliskie Biennale Sztuki, Galeria sztuki im. 
Jana Tarasina, Kalisz; 2016 – 10. Triennale Małych Form Malarskich, 
Galeria Wozownia, Toruń; 2016 – „Salon odrzuconych”, Państwowa 
Galeria Sztuki, Sopot.
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44 Katarzyna Środowska 
(ur. 1971)

Zaangażowanie, 2021

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany l.d.: 'ŚRODOWSKA 
2021' oraz opisany na odwrocie

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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45 Piotr Boroń 
(ur. 1977)

Akt, 2021

brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), 
postument staloway, 168 × 79 × 40 cm, ed. 1/1, 
sygnowany na podstawie

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 12 000 – 16 000 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)



46 Marcin Błach 
(ur. 1986)

Owoce morza I, 2021

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

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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



AUKCJA VAriA® (45)
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W GALERII SoPoCKIEGo DoMU AUKCYJNEGo

WARSzAWA, UL. NoWY ŚWIAT 54/56  

Soter Małachowski-Jaxa (1867–1952) , Skały na Caprii, 1936 r, gwasz, papier, 49 × 36 cm, sygn. i dat. p.d.: SJaxa / 1936

18 GRUDNIA 2021
 
W SIEDzIBIE SoPoCKIEGo DoMU AUKCYJNEGo

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Aukcja Świąteczna  
Figura bolończyka, proj. J. Kaendlera z 1761 r. 
Miśnia, 2 poł. XIX w.
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W GALERII SoPoCKIEGo DoMU AUKCYJNEGo

WARSzAWA, UL. NoWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALArSTWA POLSKiEGO 

ObiEKTy PrzyJMUJEMy  
dO KOńCA 2021 r.

Julian Fałat (1853-1929), Widok z Bystrej, gwasz, papier, 29 × 62 cm, sygn.. l.d.: jFałat / Bystra
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SOPOCKI dOM AUKCYJNY • SOPOT • UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43

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

imię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

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

AUKCJA ziMOWA
29 STYCzNIA 2022
 
W SIEDzIBIE SoPoCKIEGo DoMU AUKCYJNEGo

SoPoT, UL. BoH. MoNTE CASSINo 43

Olga Boznańska (1865–1940), Scena w kabarecie, olej, tektura, 23 × 20 cm, sygn. ołówkiem p. d.: „Olga Boznańska”
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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





cena: 30 zł z VAT 5%
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