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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



01 Marek Okrassa
(ur. 1975)

Czerwony bolid, 2021

olej, płótno, 65 × 73 cm,  
sygnowany p.b.: 'M/OKRASSA '21'

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W 1999 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Gdań-
sku w pracowni malarskiej profesora Macieja Świeszewskiego oraz 
pracowni rysunku profesor Marii Targońskiej. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem, ilustracją, plakatem, projektowaniem graficznym 
i serigrafią. Był dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz 
Prezydenta Miasta Sopotu. Współpracował jako ilustrator z wieloma 
wydawnictwami, między innymi z „Newsweekiem”, „Twoim Stylem”, 
„Art Crowd Magazine” z Nowego Jorku i wieloma innymi. Laureat 
Srebrnej Ostrogi w 2000 roku. W 2004 roku odebrał Wyróżnienie 
Honorowe Fundacji im. Franciszki Eibisch w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Mieszka i tworzy w Sopocie. Jest autorem wystaw 
indywidualnych między innymi: 2002 – Sopot, Galeria Triada; 2003 
– Sopot, PGS Malarstwo; 2011 – Sopot, PGS „Notowania nudy”; 
2018 – Lwów, Lwowska Galeria Narodowa; 2019 – Bruksela, Galerie 
Katarzyna Napiórkowska. Prace Okrassy zdobią ściany polskich oraz 
zagranicznych kolekcjonerów.
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02 Monika Wyłoga
(ur. 1986)

Ośmiornica, 2021

akryl, brokat, płótno, 150 × 150 cm,  
sygnowany p.d.: 'M. Wyłoga'

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na wy-
dziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom z Malarstwa obroniła w pracowni 
prof. Marka Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głównie malar-
stwem akrylowym i ilustracją. Monika Wyłoga porusza się w estetyce 
popu, kiczu i kampu. Postacie w jej przedstawieniach są wyretu-
szowane i piękne, jak pin up girls czy bohaterowie amerykańskich 
reklam z lat 60. Warstwa wizualna jest jednak myląca, bo treści, 
które przedstawia są często mroczne, dziwne i niepokojące. W jej 
obrazach przeplatają się przedstawienia zwierząt, dzieci, pięknych 
ludzi, nieskończony kosmos i brokat. Poza malarstwem zajmuje się 
także ilustracją i projektowaniem nadruków oraz plakatów. Wybra-
ne wystawy: 2021- wystawa finalistów konkursu Nagroda Eibischa 
2021, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2021 – 
wystawa pokonkursowa „31. Salon Elbląski”, Centrum Sztuki Galeria 
EL, Elbląg; 2020 – wystawa indywidualna „Portale”, Galeria im. Sleń-
dzińskich w Białymstoku; 2019 – wystawa pokonkursowa „14. Mię-
dzynarodowy Jesienny Salon Sztuki”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski; 
2019 – wystawa pokonkursowa „30. Salon Elbląski”, Centrum Sztuki 
Galeria EL, Elbląg; 2017 – „To death with a smile", MUMEDI, the 
Mexican Museum of Design, Meksyk.

Portale

Cykl obrazów akrylowych inspirowany motywami marokańskimi. Monika Wyłoga w swoich pracach wykorzystuje przedsta-
wienia zwierzęce, roślinne i czerpie z ludowego rzemiosła artystycznego. Wzory z mozaik, biżuterii, dywanów wypełniają 
fantazyjne geometryczne formy zderzone ze światem roślin i zwierząt. Ten bogaty i dziwny świat, pełen kolorów i faktur 
artystka zamyka kompozycyjnie w charakterystyczne orientalne bramy. Obrazy Moniki Wyłogi przypominają kolaże, figura-
tywne przedstawienia połączone są ze sobą w surrealistyczny sposób. Tytułowe portale to przejścia między nieoczywistymi 
światami. To przejścia między naturą a architekturą, ludzkim a zwierzęcym. Wszystko w egzotycznej oprawie, bogate 
w zdobnictwo, pełne brokatu i dekoracyjnych form. Z tej mieszanki powstają obrazy psychodeliczne i niepokojące. Cykl 
„Portale” to poszukiwanie wizualnych skojarzeń między formami występującymi w naturze a wytworami ręcznej pracy, 
to podróż między kulturami, między pięknem a brzydotą.
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03 Radosław Jastrzębski
(ur. 1987)

Ślady IV, 2021

olej, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany p.d.: 'R.J. |2021' 
oraz opisany na odwrocie: '"Ślady (IV) |(100x140 cm, olej/
płótno, 2021 r.) |Radosław Jastrzębski'

cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 8 000 – 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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04 Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Niobe, 2021

tempera żółtkowa, płyta, 65 × 60 cm,  
sygnowany p.d.: 'Kołtan |2021'

cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 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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05 Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance XX, 2022

akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marlena Lenart Lumiance XX 2022'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 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;
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06 Janusz Kokot
(ur. 1960)

Balcony, 2021

patel olejny, papier, 70 × 100 cm sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w In-
stytucie Artystycznym. Uprawia malarstwo i rysunek. W latach 1988 
– 2020 zrealizował 19. wystaw indywidualnych. Brał udział w kilku-
dziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem 
13 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich. Wybrane na-
grody i wyróżnienia: 2017 – Kaliskie Biennale Sztuki „AKUMULACJE”, 
Kalisz – wyróżnienie; 2012 – Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki „Pró-
ba 1”, Galeria im. J. Tarasina, Kalisz – Grand Prix; 2006 – „Trienna-
le z martwą naturą”, BWA Sieradz – Grand Prix Nagroda Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2003 – „Triennale z martwą 
naturą”, BWA Sieradz – wyróżnienie honorowe; 2000 – „Triennale 
z martwą naturą”, BWA Sieradz – 2 nagroda.
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07 Joanna Mlącka
(ur. 1981)

Martwa natura z obręczą, 2021

olej, płótno, 80 × 70 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"MARTWA NATURA Z OBRĘCZĄ" |OLEJ, 70 × 80 cm, 
2021 |Joanna Mlącka'

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

W 2017 roku obroniła pracę doktorską pt. „Obiekty Intencjonalne” 
w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. W latach 2005–2010 stu-
diowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obroniła dyplom 
z wyróżnieniem rektorskim w pracowni malarstwa prof. Jarosława 
Modzelewskiego oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Grzegorza 
Kowalskiego. W roku 2009 w ramach programu Erasmus studio-
wała na Vysokiej Škole Výtvarných Umení w Bratysławie. Otrzymała 
nagrodę imienia Prof. Józefa Szajny oraz wyróżnienie Ewy Toma-
szewskiej za pracę dyplomową w 2010 roku. Jest laureatką nagrody 
Inicjatywy ENTRY w 2011 roku, finalistką 11 edycji ogólnopolskiego 
malarskiego konkursu im. GEPPERTA oraz stypendystką miasta sto-
łecznego Warszawa w 2013 roku. Regularnie prezentuje swoje prace 
na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorką kilku 
indywidualnych wystaw min. w Galerii Arttrakt, Galerii XX1, Galerii 
Promocyjnej, Galerii Klimy Bocheńskiej, Galerii Korekta, Galerii (-1) 
Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Na temat jej twórczości pisano 
m.in. w kwartalniku „EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, miesięczniku 
„Businessman” a także w książce „Przewodnik po galeriach. Sztuka 
inwestowania w sztukę. tom 3”.
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08 Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Kobieta i Mercedes VI, 2022

olej, płótno, 100 × 90 cm, sygnowany p.d.: 'KOSTECKI 
2022' oraz opisany na odwrocie: 'Tomasz Kostecki 2022'

cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 55 000 – 75 000 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: 2017 
– Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018 – ArtGalle, Szczecin; 2016 
– Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria Quantum, Warszawa; 
2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 – 
Gallery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016 – Galleria Ca d’Oro, 
Rzym, Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003 – Galerie Supper, 
Pforzheim (Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa w Galerii Walen-
towski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa zbiorowa „Fanta-
styczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Austria); 1998 – Galeria 
de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Portugalia); 1996–2005 – Raum 
und Kunst – Internationale Galerie, Hamburg (Niemcy); 1994 – Ga-
lerie 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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09 Natalia Rybka
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2017

olej, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany na odwrocie: 
'rybka |2017 |bez tytułu'

cena wywoławcza: 6 000 zł •

estymacja: 8 000 – 10 000 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 Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Kompozycja abstrakcyjna 68, 2022

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Kompozycja Abstrakcyjna 68 |2022 |Łukasz Patelczyk'

cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 45 000 – 60 000 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”, Galeria 
Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupo-
wicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień", BWA, Bielsko-
-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center '17, 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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11 Adam Bakalarz
(ur. 1989)

ALC, 2022

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygnowany na odwrocie: ' 
[odcisk palca artysty] |A. Bakalarz |2022 |"ALC"'

cena wywoławcza: 14 000 zł

estymacja: 32 000 – 46 000 zł

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

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

Bogusław Deptuła 
tekst do katalogu wystawy „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot 2018 [fragm.]
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12 Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Amicus XX, 2022

olej, płótno, 90 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Urszula 
|Tekieli |2022' oraz opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 14 000 – 20 000 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 – 
„Alter 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 
pomiędzy 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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13 Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Meditation, 2021

akryl, spray, płótno, 60 × 60 cm, sygnowany na 
odwrocie: 'Bartek |Świątecki |2021. |"MEDITATION V"'

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

W 2006 r. 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 
Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. Od 1996 roku 
współtworzył polską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestni-
czył w działaniach polskiej sceny street-artowej. W 2015 r. otrzymał 
Nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej. W 2014 r. był nominowany do olsztyńskiej 
nagrody artystycznej im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzy-
mał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko 
Mazurskiego. Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – wystawa 
indywidualna, 886Geary Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „G40 
Art Summit” – wystawa zbiorowa, Artwhino Gallery, Washington, 
USA; 2015 – „Cosmogramma” – wystawa indywidualna, Inoperable 
Gallery, Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa, 
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 5 Year An-
niversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gallery, San Francisco, 
USA; 2015 – „1AM Revolution” – wystawa zbiorowa, 1AM Gallery, 
San Francisco, USA; 2014 – „Polish Urban Art” – wystawa zbiorowa, 
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin – Batumi – Lwów 
– Kijów – Mińsk – Lublin – Sztockholm; 2014 – „Jednakowo/Różni” 
– wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, Newcastle, UK; 2014 – 
„Arturbain” – wystawa zbiorowa, dom aukcyjny Tajan, Paryż; 2014 
– „Cieślak/Syruć/Świątecki” – wystawa zbiorowa, galeria Kuratorium, 
Warszawa; 2014 – „Urbstractions” – wystawa zbiorowa, PrettyPortal 
Gallery, Duseldorf; 2014 – „PropaStuff” – wystawa zbiorowa, Do-
wnstairs at Mother Gallery, Londyn; 2014 – „Spring art collection” 
wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Major 
Minority” – wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 
2014 – „PL group show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Do-
rtmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace 
Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom 
aukcyjny Rempex, Warszawa.
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14 Paweł Kałużyński
(ur. 1979)

Splash, z cyklu "Wielki Sen", 2021

akryl, olej, żywica, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na 
odwrocie: 'Paweł Kałużyński |"Splash" |z cyklu Wielki Sen 
|2021 |olej, akryl, żywica'

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 9 000 – 12 000 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, Warsza-
wa; 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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15 Mariusz Kułakowski
(ur. 1961)

Tytuł do uzgodnienia, Kompozycja nr 7, 2018

olej, płótno, 150 × 90 cm, sygnowany na odwrocie: 
TYTUŁ DO UZGODNIENIA OWAL NR 7 |MARIUSZ 
KUŁAKOWSKI, OLEJ, PŁÓTNO, 150x90, 2018'

cena wywoławcza: 14 000 zł

estymacja: 20 000 – 26 000 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 kon-
kursów malarskich. Wybrane wystawy: 1988 – „Arsenał 88”, Ogólno-
polska Wystawa Młodej Plastyki, Warszawa; „Dyplom 87”, Zachęta, 
Warszawa; 2005 – „Pamięć i uczestnictwo”, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk; III Ogólnopolskie Bien-
nale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto – wyróżnienie; 2006 
– „Kod kreskowy”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; XXI Festi-
wal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2007 – „Jesienne 
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 Festiwal 
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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16 Krzysztof Nowicki
(ur. 1988)

Szary centkowany ogar, 2021

olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:  
'Krzysztof Nowicki |Szary centkowany ogar |2021'

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 16 000 – 20 000 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 Ar-
tystów, Gdańsk; 2016 – wystawa pokonkursowa „A co ty robisz 
dla malarstwa? ”, wystawa 12.konkursu Gepperta, galeria awan-
garda BWA, Wrocław; 2016 – wystawa indywidualna „Adoracje”, 
Galeria Żak, Gdańsk; 2016 – wystawa zbiorowa „Wśród Twarzy”, 
PGS, Sopot; 2015 – „Absolwent. Po Akademii – Płynne tożsamości”, 
IS Wyspa, Gdańsk; 2015 – „Martwa Natura z przesada”, Galeria 
Kuratorium, Warszawa; 2015 – „Przez Pryzmat – Odsłona druga”, 
Galeria Miejska Arsenał, Poznań.
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17 Marcin Wygoda
(ur. 1983)

glow, 2021 

akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Marcin Wygoda | Glow | 60x60 2021 | WYGODA' 

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 600 – 2 000 zł  

Kochający naturę, czerpie z niej inspiracje do swoich prac oddając 
jej w zamian troskę. Obserwuje otaczający go świat i uwiecznia 
go filtrując na swój sposób. Poszukuje w kolorach harmonii, więzi 
i równowagi, jednocześnie łączy ze sobą nieoczywiste barwy
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18 Ignacy Oboz
(ur. 1989)

głowa, 2016

technika mieszana, płótno, 160 × 100 cm, sygnowany na 
odwrocie: 'I. OBOZ 2016'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu (dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zdzisława Nitki 
w 2016) oraz Historii Sztuki na KULu w Lublinie. Aktualnie doktorant 
na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Finalista konkursu Najlepsze 
Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, uczestnik wielu wystaw zbiorowych 
i autor wystaw indywidualnych: Spłoneły ogrody. Teraz pada deszcz, 
Centrum Kultury Zamek, Wrocław (2019), 16_17_18 – wystawa in-
dywidualna, Zamek Piastowski, Racibórz (2019), 11 Triennale Małych 
Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń, Triennale Polskiego Ma-
larstwa Współczesnego, BWA Rzeszów (2019), Zlecenie – wystawa 
indywidualna, Pracownia Duży Pokój, Warszawa (2019), „Środki pla-
stycznego wyrazu” – wystawa indywidualna, Galeria MD_S, Wrocław 
(2018), CreArt AiR, Galerija Ars et Mundus, Kaunas (2018), Wspólna 
Przestrzeń_2, Galeria ASP, Łódź; „001 – przestrzeń, Ignacy Oboz”, 
Przestrzeń, Wrocław; „My’16. Najlepsze dyplomy ASP we Wrocła-
wiu”, Wrocław, BWA Awangarda (2016); Grand Prix Fundacji im. 
Franciszki Eibisch, wystawa pokonkursowa, Warszawa, Galeria Ka-
tarzyny Napiórkowskiej (2016; II Międzynarodowy Konkurs Malarski 
Fundacji Trzy Mosty, Warszawa (2016); Ogólnopolska Płaszczyzna 
Współpracy Akademickiej OPWA, Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku (2016); 4 Triennale Malarstwa „Jesienne Konfrontacje”, 
Rzeszów (2016); 26. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
„Promocje 2016”, Legnica (2016); „Młodzi w Muzeum. Poziom 
najwyższy”, Wrocław, Muzeum Narodowe (2016); 10. Triennale 
Małych Form Malarskich, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia (2016); 
Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora, 
Gdańsk, Aula ASP
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19 Gossia Zielaskowska
(ur. 1983)

dream, 2022

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"DREAM" 2022 |Gossia Zielaskowska'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pra-
cowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografię na tej 
samej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w 2008. Finalistka Biennale „Bielska Jesień 2015” (Galeria 
Bielska BWA) oraz laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego ZADRA (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2017 – 
wystawa malarstwa, Galeria Profil, Centrum Kultury Zamek, Poznań; 
2014 – „Przestrzeń gestu”, Galeria Fibak, Warszawa; 2010 – „Kobie-
ca intuicja”, Galeria Fibak, Warszawa; 2009 – wystawa malarstwa, 
Galeria Zadra, Warszawa; 2008 – „Myśli uchwycone”, Stary Browar, 
Poznań; 2008 – „Myśli uchwycone”, Galeria Bekos, Poznań. Ponadto 
brała udział w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule (2012) 
oraz w Targach Sztuki SCOPE w Miami (2012). Uczestniczka wielu 
wystaw zbiorowych, m.in.: Piazza della Repubblica, Urbino, Wło-
chy (2003); The Markt, Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, 
Siena, Włochy (2005); wystawa w ramach VII i VIII edycji konkursu 
AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (2008 i 2009); 
Przestrzeń publiczna – Konteksty, Galeria Sztuki Współczesnej PRO-
FIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010); Ground Art, Galeria 
Fibak, Warszawa (2011).
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20 Robert Motelski
(ur. 1977)

gwiazdy 23 lipca 02:16, 2021, 2021

akryl, płótno, 90 × 130 cm, sygnowany na odwrocie: 
'GWIAZDY 23 LIPCA 02:16 |Robert Motelski 2021'

cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 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.

WYSTAWIANY:

2021 – wystawa indywidualna „Abstrakt”, galeria Extravagance, Zamek Sielecki, Sosnowiec
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21 Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2021–2022

akryl, płótno, 170 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'ANNA SZPRYNGER |2022'

cena wywoławcza: 25 000 zł

estymacja: 50 000 – 65 000 zł

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazi-
mierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie. 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.

FO
T.

 R
EM

I-U
RA

N
T

(...), 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
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22 Agata Kus
(ur. 1987)

Mad cups, 2017

olej, płótno, 150 × 150 cm, sygnowany na odwrocie:  
'A. Kus |MAD CUPS |olej na płótnie |150 × 150'

cena wywoławcza: 24 000 zł •

estymacja: 45 000 – 60 000 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:

2020 – wystawa indywidualna „Agata Kus Horror Picture Show”, Bunkier Sztuki, Kraków
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23 Tomasz Koclęga
(ur. 1968)

Magnus Circulus Vitiosus, 2022

aluminium lakierowane, szkło, granit, 75 × 55 × 75 cm, 
ed. 1/4, sygnowany

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

W 1993 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia rzeźbę figuratywną. 
Posiada w swym dorobku wiele realizacji rzeźbiarskich w przestrze-
niach publicznych, w tym rzeźby monumentalne zainstalowane na 
stałe w przestrzeniach publicznych w USA, Rep. Czeskiej i w Polsce. 
Otrzymał liczne nagrody na największych i najważniejszych mię-
dzynarodowych konkursach rzeźby w śniegu: The Bronze Award 
w Harbinie, Chiny (2015); The Best Creativity Award w Harbinie, Chi-
ny (dwukrotnie: 2014 i 2016); The Fourth Prize w Sapporo, Japonia 
(dwukrotnie: 2015, 2017); Award of Nayoro City w Nayoro, Japonia 
(2016) oraz The Audience Award w Krasnojarsku, Rosja (2017). Wie-
lokrotnie prezentował swoje prace w przestrzeniach różnych miast 
w kraju i zagranicą, między innymi w Oxfordzie (Wielka Brytania), 
Pradze (Rep. Czeska), St. Louise (USA), Bratysławie (Słowacja), Wilnie 
(Litwa), Wiener Neustadt (Austria), Gutersloh (Niemcy), Zlinie (Rep. 
Czeska), Sapporo (Japonia), Krasnojarsku (Rosja), Vallorie (Francja), 
Nayoro (Japonia), Harbinie (Chiny), Klenovej (Rep. Czeska), Oulu 
(Finlandia) oraz we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, 
Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Pabianicach, Chełm-
ku, Cieszynie, Zawierciu, Chrzanowie, Sosnowcu, Siemianowicach, 
Pacółtowie, Górkach Wielkich i innych. Ostatnie wystawy indywidu-
alne artysty prezentowane były w Wilnie (Litwa), w Seulu (Gallery 
La Mer, Korea Poł.) i w Fabryce Sztuk w Tczewie. Ostatnie wystawy 
zbiorowe: Art Revolution Taipei 2019 (Taiwan), 38th Korea Galleries 
Art Fair 2019 (Korea Poł.), Art Jakarta 2018 (Indonezja), 13th Asia 
Contemporary Art Show (Hong Kong, Chiny), Gwangju Internationa 
Art Fairs 2018 (Korea Poł.), Parallax Art Fairs (Londyn, Wielka Bryta-
nia), 6 Daejeon Internationa Art Show (Korea), Loosen Art Gallery 
(Rzym, Włochy), Art Gyeongju 2018 (Korea Poł.), 18 Insadong Art 
Fairs (Seul, Korea Poł.), Chan Liu Art Museum (Taipei, Taiwan), Art 
Revolution Art Fair 2018 (Taipei, Taiwan), 100 Beyond Sculpture (Seul, 
Korea Poł.). Aktualnie, monumentalne rzeźby plenerowe Koclęgi, 
eksponowane są w parku Zamku w Mosznej. Od kilku lat w obszarze 
twórczych poszukiwań Koclęgi znalazły się również mniejsze prace 
z brązu, eksponowane w wielu krajach świata.

Twórczość Tomasza Koclęgi skupiona jest na naturze człowieka z jej pragnieniami, emocjami, możliwościami i marzeniami. 
Ta fascynacja wyznacza obszar jego twórczości, wyrażającej się przede wszystkim rzeźbą figuratywną. Doskonałe wyczucie 
formy umożliwia widzom zgłębianie i odkrywanie prawdy o człowieku. Treść emocjonalna i intelektualna jest skonden-
sowana w zdeformowanych ciałach ludzkich, których ciche gesty stają się alfabetem wyrażania uniwersalnych wartości.
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24 Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Mężczyzna z lustrem, 2018

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Wiktor Jackowski |The man with the mirror |2018'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 800 – 5 000 zł

W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, broniąc 
dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale 
Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu Socrates-
-Erasmus w l'École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał prace ma-
larskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 2013–2015 
mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu animowanego 
„Loving Vincent”. W 2016 r. przeprowadził się do Aten, aby nadzo-
rować greckie studio tejże produkcji. Laureat Konkursu „Przedwiośnie 
41/2018”, BWA Kielce. Wystawy indywidualne: 2018 – „Uwaga: 
nic”, Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Wszystko co w mojej nie-
mocy”, Galeria Żak; 2013 – „Obrazy z labiryntu”, Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, Oblęgork (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach); 
2012 – „Zapalanie błędnika”, Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 – 
„Błędnik”, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011 
– „Klimaty”, Muzeum Historii Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom 
Środowisk Twórczych, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 – 
wystawa pokonkursowa Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW 
Solway, Kraków; 2015 – 30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe, 
Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Mu-
seu Nogueira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 – 22. Ogólnopolski 
Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013 
– „Przedwiośnie 36”, BWA, Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA, 
Kielce; 2011 – Targi Sztuki Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).
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25 Marcin Błach
(ur. 1986)

Pod wulkanem Magudżaba, 2022

akryl, spray, płótno, 80 × 90 cm,  
sygnowany na odwrocie: 'Marcin Błach, 2022*'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 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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26 Mariusz Waras (M-City)
(ur. 1978)

Steamrace, 2022

spray, szablon, płótno, 140 × 100 cm,  
sygnowany na odwrocie: '"STEAMRACE" |MARIUSZ 
WARAS 2022 |M-city'

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora 
Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu 
i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom 
magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku. W latach 2008–2014 był asystentem na macierzystej uczelni 
w prof. Jerzego Ostrogórskiego. W latach 2010–2013 prowadził Pra-
cownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze 
Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem 
prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. 
Prezes Stowarzyszenie Przestrzeń Sztuki WL4 mającego na celu, za-
pewnienia artystom miejsca indywidualnej twórczości, kreowania 
przestrzeni artystycznej wymiany, prezentowania, dyskusji i animacji, 
przede wszystkim lokalnej sceny artystycznej i kulturalnej Gdańska. 
Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym, 
tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformato-
wym. Murale jego autorstwa podziwiać można na całym świecie 
(Niemcy, Ukraina, Norwegia, Włochy, Szkocja, Słowenia, Rosja, 
Portugalia, Holandia, Dania, Francja, Hiszpania, Litwa, Turcja, Ło-
twa, Szwajcaria, Anglia, Finlandia, Belgia, Serbia, Rumunia, Czechy, 
Słowacja, Irlandia, Węgry, Kolumbia, Brazylia, Tunezja, Indie, USA, 
Meksyk, Izrael, Indonezja). Autor kilkunastu wystaw indywidulanych 
i uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą
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27 Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Jachty, 2022

akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"JACHT" |TOMASZ |KOŁODZIEJCZYK |2022'

cena wywoławcza: 6 000 zł

estymacja: 10 000 – 12 000 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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28 Campio
(ur. 1988)

PraMatka, 2022

olej, płótno, 92 × 73 cm, sygnowany na odwrocie: 
'CAMPIO |"PraMatka" |92 × 73 |2022.'

cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 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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29 Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Meta-splash, 2021

olej, płótno, 95 × 125 cm, sygnowany na odwrocie: 
'"META-SPLASH" |olej na płótnie, 2021 |WAWRZYNIEC 
REICHSTEIN |[sygnatura] '

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 800 – 5 000 zł

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

Meta Splash 

Odczytując prace można odnaleźć analogię z obrazem "A Bigger Splash" Davida Hockney'a oraz wirtualną rzeczywistością 
rozszerzoną Metavec. Spotykanie się tych przestrzeni powołuję dla pytania o kondycję człowieka "dzisiaj", w jego różnych 
formach "obecności" w rzeczywistościach online i offline. Zadaję sobie pytanie jaką rzeczywistość stwarzamy? 

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

76–77



30 Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Zostało mniej czasu, niż się wydaje”, 2017

olej, płótno, 80 × 90 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 7 000 – 9 000 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.

Kiedy dokładnie następuje ten moment, w którym orientujemy się, że coś jest nie tak? Ile czasu mija do uświadomienia 
sobie nieuchronności nadchodzących wydarzeń? Jak smakują chwile, które są już naprawdę ostatnie? Często proces 
narastania zagrożeń postępuje niezwykle subtelnie. Przez długi czas tylko nieliczni, ci bardziej wrażliwi i czujni, widzą 
pojedyncze symptomy katastrofy. Kiedy jednak dynamika wydarzeń przekroczy punkt krytyczny o ocalenie jest bardzo 
trudno. Początek umyka uwadze większości, bo niekoniecznie musi mieć wyrazistość rasistowskiego linczu czy impet 
giełdowego krachu. Po latach, czytając historyczne podręczniki, zadajemy sobie pytanie: jak to możliwe, że byli ślepi 
na oczywiste zagrożenia? Dlaczego nie uciekali? Instynktowny niepokój dotyczący naszej przyszłości, to główny powód 
powstania cyklu prac pt. „Zostało mniej czasu, niż się wydaje”. Przybiera on formę mniej lub bardziej surrealnej wizji, 
w której przeplatają się rzeczywiste i – być może – urojone zagrożenia. Chronologiczna sekwencja wydarzeń jest trudna 
do ustalenia – niektóre z obrazów to zaledwie przebłyski tego, co nastąpi już po katastrofie. Nie wynika z nich jednak, że 
to właśnie ludzie będą świadkami tych wydarzeń.
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31 Aleksandra Szewczuk
(ur. 1982)

Easy, 2020

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

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Artystka tworząca w Sopocie działająca w nurcie abstrakcji ekspre-
sjonistycznej colorfield painting. Absolwentka malarstwa na gdań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, jedna z pierwszych dyplomantek ś.p 
Jerzego Ostrogórskiego. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Ma-
larskiego im. Leona Wyczółkowskiego w bydgoskim BWA w 2020; 
finalistka XIII Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu w 2019 i III 
Pomorskiego Triennale Sztuki w Sopocie. Charakterystyczną cechą jej 
obrazów jest to, że pracuje na surowym, niczym nie potraktowanym 
płótnie opracowaną przez siebie techniką pracy z farbami akrylowy-
mi, które wnikają w płótno tworząc w efekcie żywą kolorystycznie 
matową i szlachetną powierzchnię. Brała udział w wystawach zbio-
rowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w Polsce, Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Szwecji, Portugalii, Hiszpanii oraz w zbiorach Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie.
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32 Filip gruszczyński
(ur. 1978)

Loquitur Cum Rapax, 2021

olej, płótno, 73 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'filippo XII 
2021' oraz opisany na odwrocie: 'loquitur cum rapax 
|filipp XII 2021 |filip gruszyński'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 800 – 4 500 zł

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyskując 
dyplom w 2004 roku. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem 
i malarstwem, przez te wszystkie lata rozwijał swoją artystyczną 
pasję. Gruszczyński definiowany jest jako artysta pełen pasji i pozy-
tywnej energii pozostający pod wpływem bogactwa kultury, historii, 
mitologii i literatury. Jednak to ogromna i zadziwiająca wyobraźnia 
pozostaje główną inspiracją jego prac. Indywidualne wystawy w Cen-
trum Bemowo Artbem (2009, 2010); Centrum Tamika (2012); w sali 
Agory (2017); Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Endemic 
Size maj 2019). Ponadto w 2015 roku jego prace zostały włączo-
ne do wystawy zbiorowej „Japanese Inspirations” w Ambasadzie 
Japonii. W marcu 2019 r. ART SRING SHOW w Barcelonie. W 2011 
roku wziął udział w wielowymiarowej imprezie zorganizowanej przez 
dom aukcyjny REMPEX podczas Nocy Muzeów w Warszawie, a tak-
że zaprezentował swoje prace w Galerii DORUMART. Jego obrazy 
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą: 
w Belgii, Niemczech, Japonii, Hiszpanii, Szwecji i RPA.
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33 Wojciech Kubiak
(ur. 1978)

dłonie Anny, z cyklu działania na autobiografii, 2022

olej, płótno, 170 × 145 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W 1999 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie. Otrzymał stypendium Ministra Kultury za najciekawszą pracę 
dyplomową przygotowaną przez ucznia Liceum Sztuk Plastycznych. 
Student, a następnie absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W 2004 roku obronił pracę dyplomową „Czło-
wiek, cielesność, przestrzeń z zakresu malarstwa”. Uzyskał dyplom 
z wyróżnieniem, Medalem Rektora, oraz Dyplomem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2011 obronił pracę 
doktorską „Instytucje. Portrety sytuacji”, a następnie w 2015 uzy-
skał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Sztuki Piękne. 
Od 2003 roku zatrudniony na macierzystej uczelni. Obecnie jako 
doktor habilitowany na stanowisku profesora uczelni. Wielokrotnie 
nagradzany w krajowych jak i międzynarodowych konkursach. Prace 
znajdują się w zbiorach europejskich galerii sztuki współczesnej oraz 
w kolekcjach prywatnych. Od 2021 roku pracuje w duecie artystycz-
nym z Anną Baranowską.
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34 Michał Mąka
(ur. 1989)

Toxic, 2021

akryl, spray, ręcznie wycinane szablony, płótno, 
120 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Mąka' oraz opisany na 
odwrocie: 'Michał Mąka |"TOXIC" |2021'

cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna 
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom zdobył w Pracowni 
Malarstwa prof. zw. Marka Zaborowskiego i dr Joanny Dudek (aneks 
z grafiki w pracowni dra hab. Macieja Guźniczaka). Zajmuje się ma-
larstwem, grafiką warsztatową, muralem, fotografią, sztuką w prze-
strzeni miejskiej. Ubiegłoroczny finalista wystawy „Stencil Art Prize” 
(2019), najważniejszego konkursu dla artystów posługujących się 
w swojej twórczości ręcznie wycinanym szablonem, który odbył się 
Tortuga Studio w Sydney. Jest laureatem nagród: V Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Ikony Popkultury” we Wrocławiu (2015) 
i Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt muralu na Wydziale Sztu-
ki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2016) oraz 
dwukrotnym laureatem nagrody publiczności w „A-Kumulacjach, 
Kaliskim Biennale Sztuki” (2017, 2019) odbywającym się w galerii 
im. Jana Tarasina w Kaliszu. Otrzymał stypendium Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2017) i Nagrodę 
Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej w sezonie kulturalnym 2017/2018. Wystawy indywidu-
alne: 2019 – „Digital Gods” wystawa indywidualna, Galeria Officyna 
Art & Design, Warszawa; 2019 – „Flora” wystawa indywidualna, 
Galeria sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz; 2017 – „Geometria dźwięku” 
wystawa indywidualna, Galeria Pulsar – Galeria sztuki im. Jana Tarsina 
w Kaliszu; 2015 – „Dysocjacja” wystawa indywidualna, Kubek i Ołó-
wek, Warszawa; 2014 – „Stan dysocjacji” 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, War-
szawa; 2019 – „A-kumulacje” II Kaliskie Biennale Sztuki, Galeria 
sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz; 2018 – „Street Art.” wystawa zbio-
rowa, Surface Gallery, Nottingham (Anglia); 2018 – „Beyond Walls” 
wystawa zbiorowa, Muzeum w Lynn, Massachusetts (USA); 2018 
– „Beyond Walls” międzynarodowy festiwal muralu Lynn, Massachu-
setts (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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35 Katarzyna Środowska
(ur. 1971)

dobre popołudnie, 2021

olej, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany p.d.: 
'ŚRODOWSKA' oraz opisany na odwrocie: ' "DOBRE 
POPOŁUDNIE" | ŚRODOWSKA 2021 | OLEJ/PŁÓTNO | 
120x100 | Katarzyna Środowska'

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 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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36 Piotr gromniak
(ur. 1989)

The Way Of The Empty Hand 4, 2022

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

W 2013 ukończył studia magisterskie na wydziale Grafiki krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w Pracowni Wklęsłodruku. 
Do dziś mieszka i tworzy w Krakowie.
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37 Anna Orbaczewska
(ur. 1974)

Bez tytułu, 2016

olej, płótno, 55 × 44 cm, sygnowany na odwrocie:  
'2016 ORBACZEWSKA'

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Absolwentka gdańskiej ASP (1994 – 1999) oraz Królewskiej ASP 
w Hadze (1996 – 1998). Wybrane wystawy indywidualne: 2020 
– „Nie wiem jak mam to powiedzieć”, BWA Zielona Góra; 2018 
– “Meeting Point 3”, Galeria CAP Kobe Studio Y3, Kobe (Japonia); 
2017 – „Trochę dziko”, Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Odbi-
cie”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2015 – „Meeting Point” (wspólnie 
z Nobuko Hayashi), Gdańska Galeria Miejska; 2014 – „Ukryte Miej-
sca”, Galeria Milano, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 
– „Feminał”, Dom Norymberski, Kraków; 2019 – „Jeszcze chwila, 
a trafi mnie szlag”, lokal_30, Warszawa (w ramach Warsaw Gallery 
Weekend); 2019 – wystawa Kolekcji Nowego Muzeum sztuki Nomus, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Odział Zielona Brama; 2019 – wy-
stawa pokonkursowa Triennale Rysunku Wrocław „Weltchschmerz”, 
BWA Wrocław Główny (drugie miejsce w konkursie); 2019 – „Femi-
nał”, Gańska Galeria Miejska; 2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2018 – „Wiatr od morza”, Pa-
łac Opatów, Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego 
w Gdańsku; 2017 – „Grass a Kaszuby”, Gdańska Galeria Miejska; 
2017 – “Abgas frei”, Red Corridor Gallery, Fulda (Niemcy); 2016 – 
„Znajomi znad morza”, Gabinet Osobliwości – Serwis, Kamienica 25, 
Wrocław; 2016 – „Exporting Zagrzeb”, Pałac Opatów, Oddział Sztuki 
Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku; 2016 – II Trienalle 
Sztuki Pomorskiej, PGS Sopot; 2015 – „Exporting Gdańsk”, Gallery 
Barell, Zagrzeb (Chorwacja).
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38 Marek Pękacz
(ur. 1985)

Auburn, 2015 

olej, płótno, 82 × 144 cm,  
sygnowany l.g.: 'Marek Pękacz 2015'  

cena wywoławcza: 6 000 zł •

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studiował na wydziale Architektury i Urbanistyki na wrocławskiej 
Politechnice. Sam o sobie mówi, że jeszcze nie jest artystą, na razie 
jest malarzem. Swoje obrazy traktuje nie jak sztukę, ale jak budynki. 
Muszą być zaprojektowane, najlepiej jeżeli są zindywidualizowane 
i do tego, muszą mieć swoje konkretne zastosowanie. W swoje ob-
razy wplata kilkumilimetrowe znaki, napisy, daty, bądź symbole, tak 
by tylko właściciel obrazu, mógł je odnaleźć i odczytać ich znaczenie. 
W jego obrazach najważniejsza jest równowaga, pomiędzy funkcją, 
tematem i techniką. Jest to bezpośrednie nawiązanie do pojmowania 
architektury, jako konglomeratu funkcji formy i konstrukcji.
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39 Agata Nowak
(ur. 1983)

Naczynie II, z cyklu Brama do alchemii, 2021

akryl, płótno, 92 × 73 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Agata Nowak |Naczynie II z cyklu "Brama do alchemii" 
|akryl |92 × 73 cm |2021 |'

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Artystka wizualna wypowiadająca się głównie w klasycznym medium 
malarskim. W 2021 roku uzyskała stopień doktora sztuki przedsta-
wiając rozprawę doktorską „Malarstwo jako symboliczne laborato-
rium światła, kształtu i koloru”. Wcześniej ukończyła dwa kierunki 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu: grafikę warsztatową w 2008 
roku oraz malarstwo w 2010 roku. Od 2012 roku pracuje na ma-
cierzystej uczelni (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny 
Abakanowicz w Poznaniu) na stanowisku adiunkta w XV Pracowni 
Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Prezentowała prace na 
kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz na kilku indywidualnych 
(„Pomiędzy iluzją a abstrakcją” ODA w Piotrkowie Trybunalskim 
w 2021 roku). Brała udział m.in. w: Przeglądzie Malarstwa Mło-
dych „Promocje” w Galerii Sztuki w Legnicy (2010); Quadriennale 
Drzeworytu i Linorytu Polskiego w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie 
(2011); European Biennial Competition for Graphic w Municipal 
Museums of Bruges w Belgii (2012); VI Międzynarodowym Biennale 
Obrazu Quadro ART w Łodzi (2018); V Triennale Polskiego Malarstwa 
Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” organizowanym przez BWA 
w Rzeszowie (2019); Targach Sztuki Chitrasanthe w Bangalore, Indie 
(2021). Prace artystki z-najdują się w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą.

WYSTAWIANY:

2021 –  wystawa zbiorowa „Wieloformy. Brama”, galeria okno na Sztukę, KdK, 2021 (reprodukowany w ka-
talogu towarzyszącym wystawie ISBN 978-83-939495-6-4)

2021 – wystawa zbiorowa „Przyciąganie”, galerii Słodownia (Stary Browar), Poznań
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40 Jacek Jarczewski
(ur. 1962)

Kompozycja haptyczna materie, 2019

technika własna, płótno, 50 × 40 cm, sygnowany na 
odwrocie: 'JACEK JARCZEWSKI |"Kompozycja haptyczna 
|materie" 2019 r. |tech. własna na płótnie |50x40 cm  
|J 2019.'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Malarz polski, tworzy autorskie malarstwo haptyczne. Absolwent 
PLSP we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby 
(obecne ASP Wrocław). Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku 
z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce 
w pracowniach: prof. S.R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza. Obecnie 
profesor nadzwyczajny i prodziekan Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi 
Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Inno-
wacyjnych. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne oraz projek-
towanie witraży. Jako kurator zorganizował 16 międzynarodowych 
i ogólnopolskich, zbiorowych wystaw plastycznych, 14 konferencji 
i seminariów naukowych oraz kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. 
Brał udział w 43 wystawach indywidualnych oraz 105 wystawach 
zbiorowych. Obrazy w zbiorach prywatnych w: Niemczech, Francji, 
Holandii, Belgi, Szwajcarii, USA, Polsce. Zrealizował kilkadziesiąt 
realizacji witrażowych m.in. cztery witraże na Jasnej Górze w Czę-
stochowie, Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, obiektach muzealnych 
– Centrum Ducha Gór w filii Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej 
Porębie. Pierwsze witraże powstały dla Domu Kultury w Rawiczu 
i ozdabiają sale widowiskową od 1988 roku. Jest autorem wydaw-
nictw: książkowych i katalogowych, datowników, stempli i kartek 
pocztowych. Artysta od początku pracy artystycznej tworzy autorską 
technikę malarską nazwaną malarstwem haptycznym, którego zada-
niem jest uruchomienie zmysłu dotyku w pełnym odbiorze obrazu.

(…) Działanie emocjonalne obrazów polega na pewnym przeciwstawieniu „wyestetyzowanego” spokoju i równocześnie 
nieustannego ruchu. W zestawieniu kierunków tego ruchu znajdują odbicie nastroje liryczne, dyskretnie uczuciowe albo 
dynamiczne, które mogą symbolizować pierwotne, archaiczne siły odwiecznych procesów tworzenia – irracjonalnych, 
a jednocześnie podporządkowanych nieznanej nam wyższej logice piękna. Wymiary asocjatywnego odbierania przez 
nas obrazów Jarczewskiego są praktycznie nieograniczone: od wrażeń kosmicznych i okołoziemskich do wewnętrznego 
świata każdego z nas. Nieustannie wchłaniając nowe emocje i uczucia estetyczne programowane przez artystę poznajemy 
inną stronę pełnego paradoksów życia, nieustannie pragniemy uzasadniać wiarę w szczególną siłę piękna…

Prof. Orest Holubets
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41 Oksana Vinnichenko
(ur. 1994)

Silent garden, 2021

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Oksana |Vinnichenko |2021'

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Zajmuje się malarstwem olejnym. Tworzy odrealnione, pełne życia 
i barwy kompozycje kwiatowe. Używa techniki laserunkowej, aby 
osiągnąć głębię koloru. Inspiruje ją głównie natura oraz współczesna 
fotografia. Obrazy znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za 
granicą, m.in.: w Stanach Zjednoczonych, Francji, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, Austrii, Portugalii.
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42 Maciej Rauch
(ur. 1988)

Stocznia, zaćmienie, 2021

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany p.d.:  
'MRAUCH' na odwrocie: '*MACIEJ RAUCH 2021*'

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej z wyróż-
nieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Jarosła-
wiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, jest twórcą ekspo-
natów, instalacji i videoclipów. Autor kilku wystaw indywidualnych 
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy i osią-
gnięcia: 2017 – „AlieNboy”, Galeria Żak, Gdańsk; 2017 – „AlieNboy 
& AlieNboy show”, Sfinks700, Sopot; 2017 – Stypendium Marszałka 
Województwa Pomorskiego dla twórcy kultury w 2017 roku; 2016 
– „Alien Boy Show”, Libation, Sopot; 2016 – „Zwierze”, Galeria 
Bardzo Biała, Warszawa; 2016 – „Wierzę w...”, Galeria Bardzo Biała, 
Warszawa; 2016 – „Hard Rock vs Romantic Boys”, Galeria Bardzo 
Biała, Warszawa; 2016 – finalista w kategorii Malarstwo podczas 
Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2014 
– „Lunar Circus”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „It's not my story/
To nie moja Bajka”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk.
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43 Wojciech Piekarski
(ur. 1980)

Uśpiona, 2022

olej, płótno, 60 × 90 cm, sygnowany p.g.:  
'W. Piekarski 2022'

cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Ukończył Architekturę na Politechnice Łódzkiej. Mieszka w Chechle 
nieopodal Pabianic. Zajmuje się wyłącznie malarstwem tworząc mar-
twe natury, akty, pejzaże i widoki architektury. W swojej twórczości 
wzoruje się na dawnych mistrzach. Uczestniczy w programie promo-
wania twórczości łódzkich artystów, który został wprowadzony przez 
Dom Aukcyjny Rynek Sztuki. Jego twórczość można było oglądać na 
wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach.
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44 Nika grzymska
(ur. 1993)

Bez tytułu, 2022

technika mieszana, płótno, 150 × 120 cm, sygnowany 
na odwrocie: 'NIKA GRZYMSKA |BEZ TYTUŁU |150 × 120 
cm |2022'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Ukończyła studia magisterskie z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 obroniła 
z wyróżnieniem dyplom artystyczny w pracowni malarstwa szta-
lugowego prof. Ireneusza Kopacza, oraz w pracowni malarstwa 
w architekturze dr hab. Krzysztofa Pituły. Zajmuje się malarstwem 
abstrakcyjnym. Wystawy indywidualne: 2021 – „ABSTRAKCJE Nika 
Grzymska”, MEWKA. Galeria Społecznie Zaangażowana, Gdańsk; 
2020 – „Nika Grzymska_Wystawa III”, Galeria Sztuki NEXT, Byd-
goszcz; 2019 – „Przestrzenie i struktury//Zdarzenie”, CSW Znaki 
Czasu w Toruniu. Wybrane wystawy zbiorowe: 2021 – Nowy Obraz/
Nowe Spojrzenie 2021, 10. Edycja Konkursu Malarskiego o Nagrodę 
Artystyczną UAP, Stara Papiernia UAP, Poznań (nominacja do na-
grody); 2020 – Dyplom 2019. Najlepsze dyplomy artystyczne, CSW 
Znaki Czasu w Toruniu; 2019 – 29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa 
Młodych PROMOCJE 2019, Galeria Sztuki w Legnicy (wyróżnienie 
honorowe); 2019 – 14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA 
w Ostrowcu Świętokrzyskim; 2019 – Pierwsze Triennale Malarstwa 
Studenckiego Rzeszów 2019, BWA w Rzeszowie; 2018 – Wizytówka, 
Galeria Dworzec Zachodni, Od Nowa, Toruń.
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45 Jerzy Baranowski
(ur. 1980)

SN001223210072021d12OSB1AI, 2021

olej, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: 
'SN001223210072021D12OSB1AI |BARANOWSKI |2021'

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 10 000 – 14 000 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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46 Zofia Błażko
(ur. 1986)

Bez tytułu (Oni), 2011

olej, płótno, średnica 150 cm (tondo), sygnowany u dołu 
monogramem: 'ZB'

cena wywoławcza: 10 000 zł •

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W 2010 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku „Malarstwo” w pra-
cowni prof. Macieja Świeszewskiego oraz ukończyła studia I stop-
nia na kierunku „Fotografia” pod opieką prof. Witolda Węgrzyna. 
W 2012 r. została absolwentką studiów podyplomowych na kierunku 
„Arteterapia” Akademii Medycznej w Gdańsku. Malarka, zafascyno-
wana życiem i twórczością malarzy paryskich, po ukończeniu studiów 
postanowiła wyjechać do Francji. W Paryżu przebywała na rezydencji 
artystycznej Jour et Nuit Culture, a następnie tworzyła w presti-
żowej pracowni Chez Robert, Electron Libre na 59 rue de Rivoli. 
Czas paryski to również okres nauki w pracowni profesora Jacqua 
Yankiela Kikoine, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, 
syna Michel Kikoïne jednego z założycieli École de Paris. Doceniona 
za swoją pracowitość i kunszt artystyczny, jako pierwsza Polka w hi-
storii, uzyskała możliwość zaprojektowania i zrealizowania dekoracji 
sześciopiętrowej fasady budynku, który stanowi kolebkę artystyczną 
bohemy współczesnego Paryża na 59 rue de Rivoli. Poszukująca no-
wych inspiracji artystka w 2015 r. wyjechała na rezydencję artystyczną 
do stolicy Senegalu – Dakaru. Półroczny pobyt zaowocował licznymi 
portretami mieszkańców Afryki, które cieszyły się uznaniem lokalnej 
społeczności. Wystawę kończącą pobyt artystki na rezydencji zaszczy-
cił sam minister kultury Senegalu – Mbagnick Ndiaye. W drugim 
półroczu 2015 r. Zofia Błażko przebywała na rezydencji artystycznej 
w Shangyuan Art Museum w Pekinie, natomiast w 2018 r. w St. 
Petersburg Art Residency w Federacji Rosyjskiej. Obecnie malarka żyje 
i tworzy w Warszawie. Ma na swoim koncie dziewięć wystaw indy-
widualnych m. in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane 2016; Galerii 
Kuratorium – Warszawa 2017 oraz Galerii 101 Projekt – Warszawa 
2018. Brała udział również w osiemnastu wystawach zbiorowych 
m.in. w: Musée Théodore Monod D'art Africain – Dakar 2015; Shan-
gyuan Art Museum – Pekin 2015 i Nadbałtyckim Centrum Kultury 
– Gdańsk 2017. Zofia Błażko jest jedną z najbardziej obiecujących 
polskich artystek. Mimo młodego wieku jej nazwisko znajduje się na 
47-mym miejscu najlepszych polskich twórców aktywnych na rynku 
sztuki po 1945 r. w rankingu „Kompas Sztuki 2017”.
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47 Dominika Kędzierska
(ur. 1996)

Bez tytułu, 2019

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Dominika Kędzierska |2019 |olej na płótnie 80x80 cm 
|Bez tytułu'

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 6 500 – 8 000 zł

Polska malarka, pracująca głównie w technice olejnej. Tematem jej 
prac są przede wszystkim kobiety, które przenikając się z otoczeniem, 
odsłaniają swoje wewnętrze stany, emocje, wrażliwość i zmysłowość. 
Inspiruje ją człowiek oraz jego nierozerwalna więź z naturą. Obecnie 
mieszka i tworzy w Rzeszowie. Wystawy: 2021 – Wystawa zbiorowa,, 
Kobiety o kobietach” w Galerii Stalowa, Warszawa; 2019 – Wystawa 
konkursowa “Hyperreal” w Łodzi.
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48 Ksenia Kodymowska
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2017

olej, płótno, 170 × 130 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Ksenia Kodymowska'

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowni prof. Mariana Czapli. Swoje natchnienie czer-
pie z malarstwa europejskiego lat 80. W swoich pracach utrzymuje 
harmonię z najnowszymi trendami świata sztuki zza oceanu pozosta-
jąc w lojalności wobec berlińskiej bohemy. Poszukuje synergii formy 
z magią koloru. Tematy, które wybiera to macierzyństwo, pejzaż, 
abstrakcja, akt, których nadrzędnym celem jest bezpośredniość – są 
bezkompromisowe, a zarazem pozbawione maniery. Prace znajdują 
się u prywatnych kolekcjonerów zarówno w Polsce jak i w Niemczech, 
Grecji i Stanach Zjednoczonych.
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49 Agnieszka Sandomierz
(ur. 1978)

Maska, 2005

olej, płótno, 85 × 110 cm, sygnowany na odwrocie: 
'Agnieszka Sandomierz|2005.'

cena wywoławcza: 2 800 zł •

estymacja: 5 500 – 7 000 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Malarstwa. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Wiesława Szambor-
skiego, aneks z malarstwa ściennego u prof. Edwarda Tarkowskiego. 
Od 2005 do 2010 roku pracowała na stanowisku asystenta na ma-
cierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem oraz tworzy 
kolaże. Jest autorką prawie 20. wystaw indywidualnych w kraju i za-
granicą m.in.: w Szwecji, Francji i USA. Sandomierz uczestniczyła 
również w wielu wystawach zbiorowych.
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50 Adam Wątor
(ur. 1970)

Czarne lustro, 2022

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany p.d.:  
'Adam |Wątor |2022' oraz opisany na odwrocie:  
' „CZARNE LUSTRO” |ADAM WĄTOR |2022'

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 8 000 – 12 000 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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I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

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

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

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

III sPrzeDaż aukcyjna

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

re G u L a M I n  s P r z e Da ż y  au kc y j n e j
wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// zLECENiE LiCytACji z LimitEm i LiCytACjA tELEfONiCzNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt 
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. 
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, 
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji 
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może 
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie 
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony 
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LiCytACjA ONLiNE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i 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 WIOSENNA
5 marca 2022
 
W GaLErII SOPOcKIEGO DOmU aUKcYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. mONTE caSSINO 43

Tadeusz Ajdukiewicz (1852–1916) Dama na koniu, 1912 r. 
olej, płótno, 70 x 55 cm, sygn. i dat. l. d.: „Tadeusz Ajdukiewicz/1912”

16 marca 2022
 
W GaLErII SOPOcKIEGO DOmU aUKcYJNEGO

WarSzaWa, UL. NOWY ŚWIaT 54/56

KObIEty W SztUCE 
ArtyStKI, KOlEKCJONErKI, mUzy

Tamara Łempicka, Autoportrait, serigrafia barwna, papier, 81 x 63 cm zadruk, sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA,  
numerowana l.d.: 389/400, p.d.: PUBLISCHED BY DK ART. PUBLISCHING INC. / PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC. 

Dołączony certyfikat Kizette Łempickiej.



AUKCJA MILITARIÓW /7
9 kwietnia 2022, godz. 17.00

Gdańsk, Długa 2/3

Półzbroja z taszkami folgowymi  
i hełm w typie szyszaka

AUKCJA VArIA (46)
30 KWIETNIa 2022
 
W SIEDzIBIE SOPOcKIEGO DOmU aUKcYJNEGO

GDaŃSK, UL. DŁUGa 2/3

Andrzej Lipniewski, Latające oko Boga, 1975, olej, płótno, 90 × 80 cm; sygn. monogramem i dat. p. d.



13 KWIETNIa 2022
 
W GaLErII SOPOcKIEGO DOmU aUKcYJNEGO

WarSzaWa, UL. NOWY ŚWIaT 54/56  

Andrzej Fogtt, Spacer we mgle, 1994

AUKCJA PrAC NA PAPIErzE 
26 marca (SOBOTa) 2022 
 
W SIEDzIBIE SOPOcKIEGO DOmU aUKcYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. mONTE caSSINO 43

AUKCJA SztUKI WSPÓŁCzESNEJ

Jan Tarasin (1926 Kalisz – 2009 Warszawa), Zapisy, 2000, olej, płótno, 80 × 120 cm
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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



Bakalarz Adam | 11

Baranowski Jerzy | 45

Błach Marcin | 25

Błażko Zofia | 46

Campio | 28

Gromniak Piotr | 36

Gruszczyński Filip | 32

Grzymska Nika | 44

Jackowski Wiktor | 24

Jarczewski Jacek | 40

Jastrzębski Radosław | 3

Kałużyński Paweł | 14

Kędzierska Dominika | 47

Koclęga Tomasz | 23

Kodymowska Ksenia | 48

Kokot Janusz | 6

Kołodziejczyk Tomasz | 27

Kołtan Katarzyna | 4

Kostecki Tomasz | 8

Kubiak Wojciech | 33

Kułakowski Mariusz | 15

Kus Agata | 22

Lenart Marlena | 5

Mąka Michał | 34

Mlącka Joanna | 7

Motelski Robert | 20

Nowak Agata | 39

Nowicki Krzysztof | 16

Oboz Ignacy | 18

Okrassa Marek | 1

Orbaczewska Anna | 37

Otocki Bartek | 30

Patelczyk Łukasz | 10

Pękacz Marek | 38

Piekarski Wojciech | 43

Rauch Maciej | 42

Reichstein Wawrzyniec | 29

Rybka Natalia | 9

Sandomierz Agnieszka | 49

Szewczuk Aleksandra | 31

Szprynger Anna | 21

Środowska Katarzyna | 35

Świątecki Bartosz | 13

Tekieli Urszula | 12

Vinnichenko Oksana | 41

Waras Mariusz | 26

Wątor Adam | 50

Wygoda Marcin | 17

Wyłoga Monika | 2

Zielaskowska Gossia | 19

Indeks

         Przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek

 Opracowanie katalogu: Dilan Abdulla

                         Zdjęcia: z archiwum artystów, Jarosław Nienartowicz, Robert Wancerz

                     Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

                                          Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOT

gALERIA  

SZTUKI dAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

gALERIA  

MOdERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

gALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54/56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI dOM AUKCYJNY W POLSCE:

gALERIA  

gdAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

gALERIA  

BYdgOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 602 593 826

bydgoszcz@sda.pl





cena: 30 zł z VAT 5%
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