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z prywatnej kolekcji

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej
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SZTUKA FANTASTYCZNA 

26 marca (SOBOTa) 2022, GODZ. 19

Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot, Boh. Monte Cassino 43
tel.: (58) 551 22 89 

Dilan Abdulla 739 403 497, dilan.abdulla@sda.pl
Katarzyna Dąbrowska 605 474 355, katarzyna.dabrowska@sda.pl

e-mail: modern@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 12 marca w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

LICYTACJA LIVE: 

live.sda.pl

z prywatnej kolekcji

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej

1–1



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA SZTUKI FANTASTYCZNEJ Z PRYWATNEJ KolEKCJI

Sopot, 26 marca (sobota) 2022 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie 
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: 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

�

opracowanie�katalogu:�Katarzyna�Dąbrowska,�Dilan�Abdulla�

�

przygotowanie�aukcji:�Katarzyna�Dąbrowska,�Dilan�Abdulla�

�

zdjęcia:�Jarosław�Nienartowicz,�archiwum�artystów�

�

opracowanie�graficzne:�Jędrzej�Łoś,�Activa�Studio�� druk:�ArtDruk�Zakład�Poligraficzny,�Kobyłka

Indeks artystów
�

BąK�KArol�� 116

BorowicZ�MAJA�� 112

De�BrADe�MAlwiNA�� 123,�124

Gric�Peter�� 115

JAśNiKowSKi�JAroSŁAw�� 113,�114

KArPowicZ�KAtArZyNA�� 118

KoPerA�toMASZ�AleN�� 103

�

KucZyńSKi�PAweŁ�� 126

olBińSKi�rAfAŁ�� 109–111

olBińSKi�toMASZ�� 125

PAŁuchA�JAceK�� 122

PAwŁowSKi�DANiel�� 104,�105

PAwŁowSKi�DANiel�� 105

reKowSKA�AlicJA�� 119

�

SętowSKi�toMASZ�� 106–108

StoKfiSZ�JAN�� 120

wANieK�heNryK�� 121

yerKA�JAceK�� 101,�102

ZADeMAcK�SieGfrieD�� 117

SoPoCKI DoM AUKCYJNY W PolSCE:
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

GAlERIA  
GDAŃSK
ul.�Długa�2/3
80-827�Gdańsk
tel.�58�301�05�54
gdansk@sda.pl

GAlERIA  
BYDGoSZCZ
ul.�Jagiellońska�47,�
85-097�Bydgoszcz
tel.�602�593�826
bydgoszcz@sda.pl
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101
Jacek Yerka
(ur.�1952)

Ostatni lodowiec, 2020

akryl,�płótno,�60�×�73�cm,�
sygnowany�p.d.:�’yerKA�20’�oraz�
opisany�na�odwrocie:�’AKryl�2020�
|JAceK�yerKA�|>>oStAtNi�
loDowiec<<’

cena wywoławcza: 180 000 zł�•
estymacja:�250�000�–�350�000�zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

6–7
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Jacek Yerka
(ur.�1952)

Pasiasta katedra, 2019

kredki,�ołówek,�papier,�
31,5�×�25�cm,��
sygnowany�p.d.:�’yerKA�19’

cena wywoławcza: 12 000 zł�•
estymacja:�18�000�–�25�000�zł

10–11
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Tomasz Alen Kopera
(ur.�1976)

L19, 2019

olej,�płótno,�105�×�65�cm,��
sygnowany�p.d.:�’AleN’�oraz�
opisany�na�odwrocie:�’tomasz�Alen�
Kopera�|„l19”�|2019’

cena wywoławcza: 60 000 zł�•
estymacja:�80�000�–�100�000�zł

Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa (absolwent Uniwersytetu Technologicznego 
we Wrocławiu) jednak swoje zawodowe życie poświęcił malarstwu. Tworzy w technice 
malarstwa olejnego na płótnie, a w swoich pracach porusza tematykę wszechświata, jego 
tajemnic oraz ludzkiej natury (oraz ich wzajemnych relacji). Prace ujęte są w stylistyce 
fantasy z istotnie zarysowanymi motywami surrealistycznymi. Od 2010 roku jest członkiem 
Libellule Art – grupy utworzonej przez Lukasa Kandla. Kopera prezentował swoje prace na 
wielu wystawa indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą – m.in. w Traun (Austria), 
Nowym Jorku (USA), Brunszwiku (Austria), Viechtach (Niemcy), Santa Monica (USA), 
Dublinie (Irlandia), Wiedniu (Austria), Paryżu (Francja), Londynie (Anglia).

12–13
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104
Daniel Pawłowski
(ur.�1989)

Melancolia II, 2021

olej,�płótno,�150�×�100�cm,��
sygnowany�p.d.:�’Pawłowski�2021’

cena wywoławcza: 120 000 zł�•
estymacja:�180�000�–�250�000�zł

Urodzony i zamieszkały we Włocławku gdzie tworzy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa 
Zabytków. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Jego obrazy 
malowane są według technik dawnych mistrzów i charakteryzuje je bogactwo detalu. Przez 
lata zaszyty w cieniu swojej pracowni, samodzielnie szlifował warsztat, zgłębiając tajniki 
malarstwa olejnego, które mimo młodego wieku opanował do perfekcji. Pojawił się jakby 
znikąd wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów i tysięcy odbiorców sztuki 
na całym świecie. Wybrane wystawy: 2020 – cykl wystaw zbiorowych „Odblask Tajemnicy” 
w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, 
Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, Muzeum Realizmu Magicznego w Ochorowiczówce, 
Pałacu Rembielińskiego w Warszawie; 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Carrousel du 
Louvre 2019”, Luwr, Paryż; 2019 – wystawa zbiorowa „Niepodległa – Suwerenna”, Galeria 
Sztuki „Szuszarnia”, Centrum Kultury Browar B we Włocławku; 2019 – wystawa zbiorowa 
„Statek Robinsona”, Muzeum Architektury we Wrocławiu

16–17
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105
Daniel Pawłowski
(ur.�1989)

Przeznaczenie, 2020

tusz,�olej,�papier,�65�×�50�cm

cena wywoławcza: 25 000 zł�•
estymacja:�35�000�–�50�000�zł

20–21
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106
Tomasz Sętowski
(ur.�1961)

Mastermind of dreamscape 
czyli mania wielkości, 2020

olej,�płótno,�120�×�100�cm,�
sygnowany�p.d.:�’t.�Sętowski’�oraz�
opisany�na�odwrocie:�„Mastermind�
of�dreamscape�|czyli�mania�wiel-
kości”�|olej,�płótno,�120�cm�x�100�
cm�|2020�|tomek�Sętowski’

cena wywoławcza: 90 000 zł�•
estymacja:�150�000�–�200�000�zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-
nej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane 
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również 
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski 
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi 
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby) 
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni” 
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem 
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek 
prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją 
turystyczną Częstochowy.

LITERATURA:
Imaginarium. Sętowski 60/40, Warszawa 2021, s. 64–65 (il.)
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107
Tomasz Sętowski
(ur.�1961)

Pactum

olej,�płótno,�130�×�100�cm,�
sygnowany�lp.d.:�’t.�Sętowski’�oraz�
opisany�na�odwrocie:�’”Pactum”�
|olej,�płótno�130�cm�×�100�cm�
|tomek�Sętowski’

cena wywoławcza: 90 000 zł�•
estymacja:�150�000�–�200�000�zł

LITERATURA:
Imaginarium. Sętowski 60/40, Warszawa 2021, s. 53 (il.)

24–25
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108
Tomasz Sętowski
(ur.�1961)

Graal, 2015

mosiądz,�59�×�11�×�26�cm,��
sygnowany�na�zadzie�konia:�
’Sętowski’

cena wywoławcza: 22 000 zł�•
estymacja:�35�000�–�45�000�zł

28–29



sopocki dom aukcyjny | aukcja sZTuki FanTasTycZnej Z prywaTnej kolekcji

109
Rafał Olbiński
(ur.�1943)

Narodziny namiętności, 
2019

akryl,�olej,�płótno,�60�×�44�cm,��
sygnowany�l.d.:�’olbinski’

cena wywoławcza: 80 000 zł�•
estymacja:�120�000�–�160�000�zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Rafał Olbiński. Malarstwo/plakat”, Muzeum Polskie  
na Zamku w Rapperswil, Szwajcaria

LITERATURA:
OLBIŃSKI Akty/Nudes, Olszanica 2020, s. 122 (il.) 
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110
Rafał Olbiński
(ur.�1943)

Automne doré Polonaise, 
2020
akryl,�olej,�płótno,�55�×�44�cm,�
sygnowany�p.d.:�’olbinski’�oraz�
opisany�na�odwrocie:�’ ”Automne�
doré�Polonaise”�|March�2020�
|olbinski’

cena wywoławcza: 70 000 zł�•
estymacja:�110�000�–�150�000�zł

32–33



sopocki dom aukcyjny | aukcja sZTuki FanTasTycZnej Z prywaTnej kolekcji

111
Rafał Olbiński
(ur.�1943)

Liberte Égalité Fraternité, 
2020

akryl,�olej,�płótno,�54�×�46�cm,�
sygnowany�p.d.:�’olbinski’

cena wywoławcza: 70 000 zł�•
estymacja:�110�000�–�150�000�zł

34–35
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112
Maja Borowicz
(ur.�1980)

Czułość przeznaczenia, 
2017

olej,�płótno,�80�×�60�cm,�
sygnowany�l.d.:�’M.�BorowicZ’�
oraz�opisany�na�odwrocie:�’czułość�
|przeznaczenia�|Maja�Borowicz�
|2017’

cena wywoławcza: 60 000 zł�•
estymacja:�75�000�–�90�000�zł

Zajmuje się malarstwem i grafiką, jednak to właśnie z działalności malarskiej jest najbardziej 
znana. Tworzy obrazy olejne, gdzie głównymi bohaterami są najczęściej nagie postaci 
mężczyzn i kobiet osadzone w surrealistycznym świecie „rozpadu”, gdzie również ludzkie 
sylwetki ulegają erozji. Malarstwo Borowicz poza wysokiej jakości warsztatem malarskim 
wyróżniają się interesującą warstwą treściową, która daje widzowi duże pole do własnej 
interpretacji. Borowicz jest laureatką 13. nagród w światowych konkursach artystycznych 
(głównie w USA). Jest także autorką kilku wystaw indywidualnych i uczestniczką kilkunastu 
wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą (m.in. Rosja, Belgia, USA, Tajwan, Norwegia)

2017 – Obraz „Czułość przeznaczenia” zajął II Miejsce w międzynarodowym konkursie 
„American Art Award”

36–37
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Jarosław Jaśnikowski
(ur.�1976)

Tajemniczy wieczór, 2015

olej,�płótno,�90�×�80�cm,��
sygnowany�l.d.:�’JJ�2015’�oraz�opi-
sany�na�odwrocie:�’JJ�|JAroSŁAw�
JAśNiKowSKi�|„tAJeMNicZy�
wiecZÓr”�leGNicA�26.01.2015�
|Nr-614’�oraz�autorska�pieczęć

cena wywoławcza: 30 000 zł�•
estymacja:�40�000�–�50�000�zł

Od 1991 roku zajmuje się malarstwem, które prze lata ewoluowało ze sztuki pozostającej 
w nurcie science-fiction, przez sztukę surrealistyczną do stylistyki steampunkowej. Częstymi 
motywami, które pojawiają się na obrazach artysty są różnego rodzaju maszyny – parowozy, 
latające kolory oraz architektura (często nawiązująca do gotyku). Artysta na swoich płótnach 
kreuje zupełnie nowe światy, w których znane nam zasady nauki nie muszą obowiązywać. 
Prace Jaśnikowskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i na świecie. Jest autorem 
kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in. Toruń, Legnica, Gdańsk, Szczecin, Wrocław) oraz 
brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
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Jarosław Jaśnikowski
(ur.�1976)

Pochłoną nas mchy 
i paprocie, 2012

olej,�płótno,�90�×�120�cm,��
sygnowany�p.d.:�’JJ�2012’�oraz�opi-
sany�na�odwrocie:�’JJ�|JAroSŁAw�
|JAśNiKowSKi�|„PochŁoNą�NAS�
Mchy�i�PAProcie”�|PASiecZNiK�
12.04.2012�|Nr�–�498’

cena wywoławcza: 40 000 zł�•
estymacja:�50�000�–�60�000�zł
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Peter Gric
(ur.�1968)

Impermanence  
of Form, 2020

akryl,�płyta,�40�×�32�cm,��
sygnowany�p.�d.:�’P.�Gric�2020’�
oraz�na�odwrocie:�’iMPerMA-
NeNce�of�forM|�P.�Gric�
2020|Acrylic’�

cena wywoławcza: 22 000 zł�•
estymacja:�30�000�–�40�000�zł

Austriacki malarz pochodzenia czeskiego. W 1988 roku artysta rozpoczął studia na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu w klasie prof. Arika Brauera. W 1993 roku zdobył tytuł 
magistra w dziedzinie sztuk pięknych. W 2009 roku Gric wybudował swoją pracownię i dom 
w Oberhöflein na płaskowyżu Hohe Wand w pobliżu Alp Wschodnich. W 2010 r. pracował 
przy projekcie filmowym Concept Design dla wytwórni Guillermo del Toro przy filmie „At 
the Mountains of Madness”. W latach 2011–2015 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych 
w Wiedniu. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Peter Gric zaczął odkrywać możli-
wości wykorzystania technik komputerowych w swoim malarstwie. Odtąd jego organiczne, 
surrealistyczne widzenie świata w obrazach wzbogaciły złożone struktury architektoniczne 
i artefakty. Zamiast używać ołówka i szkicownika zaczął projektować swoje kompozycje za 
pomocą oprogramowania do wizualizacji 3D, przenosić wirtualną rzeczywistość do swojej 
twórczości i dzięki temu odnalazł swój nad wyraz wyjątkowy i wyróżniający go styl.
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Karol Bąk
(ur.�1961)

Memento Mori, 2019         

olej,�płótno,�30�×�80�cm,��
sygnowany�p.d:�’[monogram�BK]�
BAK’�oraz�opisany�na�odwrocie:�
’MeMeNto�Mori�2019|��
Karol�Bąk’

cena wywoławcza: 30 000 zł�•
estymacja:�40�000�–�50�000�zł

W latach 1984–1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
ASP) w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem, 
w pracowni grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława 
Kozłowskiego. Początkowo tworzył głównie rysunki i miedzioryty, zajmował się także 
projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek czasopism, stoisk na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, pierwszych bilbordów i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy, 
logotypów firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W drugiej połowie lat 
90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym zawodowo zajmuje się od 2000 
roku. W swoich obrazach Bąk przedstawia postaci kobiet w niedookreślonej, fantastycznej 
przestrzeni. Od 1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w kil-
kudziesięciu ekspozycjach zbiorowych, wśród nich m.in. Surrealiści Polscy (Warszawa 
2008), ART.-EXPO (Nowy York, Las Vegas 2008), Primavera (Rotterdam, Holandia 2008 
i 2009), Czar kobiet. Urok kwiatów (Sopot 2009), Magical Dreams (Włocławek 2011), 
Art Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym, Włochy 2012), 
Magical Dreams II (Szczyrk 2013)
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Siegfried Zademack
(ur.�1952)

Der letzte Soldat, 1991

olej,�płótno,�52�×�70�cm,��
sygnowany�p.d:�’S.�Zad�|1991’

cena wywoławcza: 12 000 zł�•
estymacja:�15�000�–�18�000�zł

Niemiecki artysta urodzony w Bremie. Zanim Siegfried Zademack zaczął malować, miał 
w głowie obrazy, których nie mógł zrealizować, ponieważ brakowało mu niezbędnej techniki 
i warsztatu. Krótkotrwała wizyta w akademii szybko przekonała go, że nie może nauczyć się 
tutaj tego, czego chciał. Zademack wybrał więc trudną drogę samokształcenia. Odwiedzał 
muzea i galerie, aby zanurzyć się w technikach dawnych mistrzów. Znajdował też różnych 
nauczycieli, od których zdobywał wiedzę o kolorach, pigmentach, laserunkach, łączeniu barw, 
o rozpuszczalnikach i mieszankach, które stosuje do dzisiaj w swojej pracowni, dokładnie tak, 
jak to czynili dawni alchemicy. Surrealistyczne, wizjonerskie obrazy Siegfrieda Zademacka 
wprawiają odbiorców i recenzentów w zdumienie. Jego obrazy pozwalają nam prześliznąć 
się w wymiarach metafizycznych, między humorystyczną ironią a niepoznaną głębią naszych 
dusz. Źródła semantyczne tej sztuki są jednakowo przeszłe i obecne. Cytat z historii sztuki 
stoi obok butelki Coca-Coli. Jego prawdziwymi nauczycielami byli mistrzowie wczesnego 
i późnego włoskiego renesansu aż do manierystów. Kompozycja jego dzieł jest całkowicie 
zdeterminowana przez klasycystycznych mistrzów. Jego prace były prezentowane na wielu 
prestiżowych wystawach i eventach artystycznych między innymi w krajach takich jak: 
Niemcy, Austria, Włochy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Czechy, Polska, Słowacja, 
Maroko. Należy do słynnej grupy artystycznej Libbellule Contemporary Renaissance założoną 
przez Lukasa Kandla. Grupa skupia międzynarodowe grono wybitnych artystów malarzy, a ich 
prace można podziwiać podczas tematycznych wystaw organizowanych na całym świecie.
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Katarzyna Karpowicz
(ur.�1985)

Portret mężczyzny z fajką, 
2018

olej,�płótno,�24�×�18�cm,�sygno-
wany�p.d.:�’Kat.�Karpowicz�18’�oraz�
opisany�na�odwrocie:�’KAtArZyNA�
|KArPowicZ�|„Portret�|MęŻ-
cZyZNy�|Z�fAJKą”�|24x18�|olej/
płótno�|2018’

cena wywoławcza: 5 000 zł�•
estymacja:�8�000�–�10�000�zł

W 2005 r. ukończyła z wyróżnieniem tamtejsze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. 
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni prof. Leszka Misiaka. Dyplom 
z oceną celującą w 2010 roku. Zrealizowała 19 wystaw indywidualnych, m.in.: 2021 – 
„Moment”, Galeria Wirydarz, Lublin; 2020 – „Srebrzysta”, Galeria Art, Warszawa; 2019 
– „Małe wielkie życie”, Galeria Platon, Wrocław; 2018 – „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, 
Warszawa; 2018 – „Teatr codzienności”, Galeria Raven, Kraków; 2017 – „Do widzenia, do 
jutra”, Galeria Triada, Gdańsk; 2016 – „Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 
2016 – „Genius Loci”, Galeria Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and Ernest”, Kościół 
Bartolomeusza, Lower Basildon (Wielka Brytania); 2014 – „Życie obrazu”, Szép Mühely 
Gallery, Budapeszt (Węgry); 2013 – „Człowiek i zwierzę”, Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki – Galeria Elektor, Warszawa; 2013 – „Pomiędzy światłem a cieniem”, Muzeum 
Farmacji UJ, Kraków; 2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa; 2011 – „Przemiany”, 
Galeria BWA, Zamość. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, m.in: 2021 
– „Antygrawitacja”, Galeria BWA, Tarnów; 2019 – „Młode malarstwo polskie”, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej; 2019 – „Realizm, dwa spojrzenia”, 
Galeria BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Konfiguracje”, Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, 
Bunkier Sztuki, Kraków; 2016 – „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…”, Montsequi 
Galeria, Madryt, (Hiszpania); 2015 – „Abstrakcja, figuracja, współczesne malarstwo krakow-
skie”, Galeria MANK, Szentendre (Węgry); 2015 – „Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt 
(Węgry). Prace Katarzyny Karpowicz znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, oraz 
w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. W 2019 została wyróżniona stypendium 
twórczym Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców. 
Od 2014 jest regularnie notowana w pierwszej dziesiątce polskich artystów w Rankingu 
Kompas Młodej Sztuki.
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Alicja Rekowska
(ur.�1990)

Zagubione cienie, 2018

olej,�szlagmetal,�płyta,�80�×�70�cm,�
sygnowany�l.d.:�’A.�rekowska�
2018’,�na�odwrocie�certyfikat�
autorski

cena wywoławcza: 12 000 zł�•
estymacja:�20�000�–�24�000�zł

Artystka urodziła się w 1990 r. we Włocławku. W 2014 r. ukończyła Studia Wyższe na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje obrazy maluje 
techniką olejną pozłacając ich powierzchnie prawdziwym złotem płatkowym. Dzięki użyciu 
pozłoty, dzieła zmieniają się w zależności od oświetlenia, co dodatkowo wyróżnia i uatrakcyjnia 
twórczość Artystki. Jej obrazy pełne są ukrytych symboli, które wzmacniają ich narrację, 
jednocześnie prowokując odbiorcę do wkroczenia w magiczny świat Twórczyni. Według 
Artystki obraz nie tylko ma zachwycać warsztatem – równocześnie ma rodzić wiele pytań, 
pozostawać w umyśle odbiorcy na dłużej. Wybrane wystawy: 2017 – wystawa zbiorowa 
„Galerie Athene”, Drammen, Norwegia; 2018 – wystawa zbiorowa „The Time” Galeria 
i Muzeum Sztuki „Temple of Dreams”, Warszawa, wraz z dziełami m.in. Antonio Canovy, 
Wojciecha Fangora, Romana Opałki, Jana Lebensteina, Eugeniusza Eibisha, Zdzisława 
Beksińskiego; 2020 – wystawa zbiorowa „Percepcja Koła”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 
Ratusz Staromiejski Gdańsk, Galeria Miejska Kołobrzeg. Dzieła Artystki znajdują się w pry-
watnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za granicą.
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Jan Stokfisz (Delarue)
(ur.�1950)

olej,�płótno,�75�×�110�cm,��
sygnowany�p.�d.:��
’StoKfiSZ-DelArue’

cena wywoławcza: 18 000 zł�•
estymacja:�26�000�–�32�000�zł

W latach 1969–1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknich UMK w Toruniu, następnie 
w latach 1972–74 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na 
macierzystej uczelni w charakterze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji, 
gdzie tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach we Francji, ale 
również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996–2007 stała wystawa w Galerie Clorinde 
Martin, Paryż; 1996 – Galerie California, Paryż; 1995 – Galerie Colette Dubois, Paryż; 
1994 – Entree des Artistes, Barbizon; 1993 – Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 – Mike 
Porter Gallery, Anglia; 1988 – Les Ateliers, Paryż. Jego prace znajduja sie w kolekcjach 
prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal 
Fiume Dante w Bolonii oraz kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und 
Taxis, Clinton i wielu innych.
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Henryk Waniek
(ur.�1942)

Bez tytułu (RX), 2015

olej,�płótno�naklejone�na�płytę,�
38�×�50,5�cm,�sygnowany�na�
odwrocie:�’heNryK�wANieK�|SeP.�
2015�rX’

cena wywoławcza: 7 000 zł�•
estymacja:�9�000�–�12�000�zł

W roku 1964 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale 
Grafiki w Katowicach. W latach 1965–66 był hospitantem na Wydziale Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym okresie zaangażowany był również w działalność 
założonego przez studentów ASP DKF „Kino-oko”, którego prezesem został w roku 1966. Na 
studiach związał się z malarzami o orientacji fantastyczno-magicznej, Barbarą i Henrykiem 
„Fantazosem” Ziembickimi. Przystąpił także do utworzonej w 1967 grupy Oneiron zwanej też 
Ligą Spostrzeżeń Duchowych. Członkowie tej grupy zwrócili się ku magii i alchemii, a także 
filozofii i religii Dalekiego Wschodu. Artyści próbowali penetrować i artystycznie wykorzystywać 
tzw. odmienne stany świadomości. W latach 60. i 70. odbywali regularne sesje, kręcili 
filmy, wydawali (w dwóch egzemplarzach) krążący po domach i pracowniach malarskich 
periodyk zatytułowany „Nowe Bezpretensjonalne Pismo Święte w Obrazkach”. W roku 1970 
uzyskał dyplom z plakatu u prof. Tadeusza Grabowskiego oraz grafiki artystycznej u prof. An-
drzeja Pietscha. Po studiach krótko pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Katowicach jako nauczyciel sztuki oraz w Zakładzie Sztuki cieszyńskiej filii Uniwersytetu 
Śląskiego (1976–78) w charakterze wykładowcy. W roku 1976 był stypendystą Rządu 
Włoskiego na pobyt we Florencji, natomiast w l. 1976–77 otrzymał stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation) w Nowym Jorku. Jest malarzem surrealistą. 
Realizuje swoje wizje w tradycyjnym malarstwie olejnym, zajmuje się również rysowaniem, 
grafiką wydawniczą i plakatem oraz sporadycznie scenografią do sztuk teatralnych. Prace 
śląskiego artysty eksponowane były na ponad 100 wystawach zbiorowych; jest również 
autorem ponad 100 wystaw indywidualnych.

122
Jacek Pałucha
(ur.�1966)

Urok retro disko, 2021

olej,�płótno,�46�×�55�cm,��
sygnowany�l.d.:�’J.�Pałucha�21’

cena wywoławcza: 4 000 zł�•
estymacja:�5�500�–�7�000�zł

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa. W 1993 roku 
otrzymał dyplom w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. Pierwszą wystawę indywidualną 
otworzył z dużym sukcesem w Paryżu. Okrzyknięty jednym z najciekawszych debiutów 
ostatnich lat. Współpracował m.im. z redakcją „Rzeczpospolita”. Był założycielem i liderem 
zespołów? Formacja nieżywych schabuff?,? Furmanka?,? Superpałka i najeźdźcy z kosmosu?. 
Grał główną rolę w filmie Łukasza Wylężałka? Balanga?. Jego obrazy znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych w Niemczech, USA, Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, Holandii, Danii, 
Francji, Szwajcarii oraz w Polsce.
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Malwina de Brade
(ur.�1968)

Biały dworek, 2021

olej,�płótno,�50�×�50�cm,��
sygnowany�l.d.�oraz�opisany��
na�odwrocie:�’de�|Br�|AD��
|É�2021�|„Biały�dworek”��
|Malwina�de�Bradé’

cena wywoławcza: 3 600 zł�•
estymacja:�5�000�–�6�500�zł

Ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995 roku dyplomem 
u prof. J. Stannego wraz z aneksem z grafiki warsztatowej u doc. K. Wyznera. Ukończyła 
także Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w 1988 roku. Należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową, fotografią 
i grafiką warsztatową, animacją. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Artystycznej. Brała udział 
w wielu wystawach w kraju i za granicą, a jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
kolekcjonerów oraz w CSW, w galeriach sztuki. Obrazy Malwiny de Brade pojawiają się 
również na aukcjach sztuki w najlepszych domach aukcyjnych. W latach 2012–2018 
organizowała wystawy w „St. Praga” i w „Do widzenia, do jutra”. Pisze artykuły o artystach 
do pisma LiryDram. Była członkinią klubu fotograficznego Fotoart Hybrydy.

124
Malwina de Brade
(ur.�1968)

Spacer, 2021

olej,�płótno,�50�×�50�cm,��
sygnowany�l.d.�oraz�opisany��
na�odwrocie:�’de�|Br�|AD��
|É�2021�|„Spacer”�|Malwina��
de�Bradé’

cena wywoławcza: 3 600 zł�•
estymacja:�5�000�–�6�500�zł
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Tomasz Olbiński
(ur.�1955)

Posłaniec

akryl,�papier,�48�×�30�cm,��
sygnowany�l.d.:�’tol’

cena wywoławcza: 5 000 zł�•
estymacja:�12�000�–�16�000�zł

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył z dyplomem architekta wnętrz 
w roku 1979. Autor wielu prac, m. in. dla Jazz Forum, ITD, klubu Hybrydy i festiwalu Fama, 
współpracował z wieloma wydawnictwami i agencjami reklamowymi. Laureat wielu nagród 
i wyróżnień, w tym kilkakrotnie za prestiżowy, warszawski „Plakat Miesiąca”. Od 1987 
roku mieszka w Nowym Jorku, gdzie zajmuje się ilustracją, malarstwem i projektowaniem 
graficznym.

126
Paweł Kuczyński
(ur.�1976)

Księżyc, 2021

kredki,�karton,�30�×�30�cm,�
sygnowany�p.b.:��
’P.�Kuczyński�2021’

cena wywoławcza: 2 400 zł�•
estymacja:�3�200�–�4�000�zł

Absolwent grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zdobywca ponad 140 nagród 
i wyróżnień w polskich i zagranicznych konkursach artystycznych. Tworzy dające do myślenia 
ilustracje, które poprzez satyrę komentują kwestie społeczne, gospodarcze i polityczne.
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