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Szanowni Państwo

Zeszłoroczna wystawa malarstwa Sandry 
Arabskiej zapoczątkowała nową tradycję 
organizowania wakacyjnej ekspozycji 
dedykowanej sztuce najnowszej. W tym 
roku oddajemy w Państwa ręce katalog 
indywidualnej wystawy Adama Bakalarza 
„Między farbą a strukturą”. 
 Adam Bakalarz to młody artysta z Krako-
wa, którego prace już teraz są jednymi z naj-
bardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów 
polskiej sztuki najnowszej. Wypracował on 
swój indywidualny, charakterystyczny styl, 
obok którego nie sposób przejść obojętnie. 
Zasłynął głównie ze swojego sztandarowego 
cyklu „Zawodnicy”, eksplorującego zagad-
nienie ruchu w malarstwie. Z czasem zaczął 
eksperymentować z różnymi technikami 
artystycznymi i wprowadzać nowe tematy, 
jednak nawet w tych poszukiwaniach widać 
konsekwencję w jego języku artystycznym. 
Na wystawie „Między farbą a strukturą” 
zaprezentujemy 27 prac artysty, poza 
malarstwem pojawią się również 4 rzeźby 
z brązu. Prace wykonane w tym medium 
to stosunkowa nowość w twórczości artysty 
i tym bardziej zasługują one na uwagę. 
Chcąc wprowadzić Państwa w warsztat ar-
tysty, zapraszamy do zwiedzenia na kartach 
katalogu jego pracowni. Polecamy również 
lekturę tekstu krytycznego przygotowanego 
przez Bogusława Deptułę oraz zapis rozmowy 
przeprowadzonej z artystą przez Dilana 
Abdulla. 
 Mamy nadzieję, że odwiedzicie Państwo 
Galerię Modern w Sopocie na przełomie lipca 
i sierpnia, żeby zobaczyć wystawę na żywo, 
bo nie mamy żadnych wątpliwości, że jest 
co oglądać. 
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Adam Bakalarz 
(ur. 1989)

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów 
młodego pokolenia. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową 
i rzeźbą. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. 
Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy w pracowni 
wklęsłodruku. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i za 
granicą.

Wybrane wystawy: 
2018 –  wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe 

w Krakowie (Kamienica Szołayskich)
2017 – wystawa zbiorowa „Art Boca Raton”, Boca Raton (USA)
2017 – wystawa zbiorowa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków
2017 – wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria Grüning, Kraków
2016 –  wystawa zbiorowa Contemporary Art Fair, Hotel PULSE, 

Miami (USA)
2016 –  międzynarodowe targi sztuki ART MIAMI CONTEXT, Miami 

(USA)
2016 – wystawa zbiorowa, Bal Fundacji TVN, Warszawa
2016 – Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
2016 – Art Connection, Fort Lauderdale, Floryda (USA)
2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH Warszawa
2106 –  międzynarodowe targi sztuki CONTEXT ART NEW YORK 

[wyróżnienie „Work of the Day”]
2016 –  wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Messier42, 

Kraków
2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, Galeria Grüning, Kraków
2015 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Lamelli, Kraków
2014 –  wystawa zbiorowa „Metafory”, Muzeum Historii Fotografii, 

Kraków
2014 – wystawa zbiorowa, Galeria Hortar, Tarnów
2014 – wystawa zbiorowa „Przemieniony”, Galeria Plus, Kraków
2013 – wystawa zbiorowa „Action Calling”, Macerata, Włochy
2013 – wystawa zbiorowa, Galeria MINI, Kraków
2013 – wystawa zbiorowa, Memphis College of Art, Memphis
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Malując rzeźbi, rzeźbiąc maluje…

Sztuka nowoczesna, z jej początków, z czasu odkryć kubistów, futurystów, surrealistów, wciąż pociąga 
i inspiruje kolejne pokolenia artystów. 

Piszę – odkryć, bo to były wielkie odkrycia w sztuce i nigdy dość o tym przypominać: idea kubistów, by 
na płaskiej powierzchni próbować uchwycić trójwymiarowość postaci, były nowatorskie, zaskakujące, 
niespodziewane; futurystów fascynacja ruchem, szybkością, światłem, jako synonimami nowoczesności; 
surrealistów wyprawy w głąb nas samych i naszej podświadomości, otworzyły na zawsze nieznane dotąd 
sztuce obszary. 

Wątki te odnajdziemy w sztuce młodego krakowskiego artysty - Adama Bakalarza, który najwyraźniej 
bardzo lubi sztukę z początków nowoczesności, ale nie tylko oczywiście. Tym co wyróżnia i odróżnia 
u tego malarza, jest fakt, że swoje płótna zaludnia postaciami o rzeźbiarskim rodowodzie. Umowne 
postaci z jego obrazów i rzeźb wyglądają jakby mogły wyjść spod dłuta Aleksandra Archipenki, Julio 
Gonzalesa, Henriego Laurensa, Ossipa Zadkina, nie zapominając na chwilę o Picassie. Przypomnijmy 
jedno z ciekawszych odkryć w rzeźbie szczególnie aktów, w tamtym czasie, którego dokonał, Aleksander 
Archipenko: otóż formy wypukłe, jak głowa czy piersi kobiece przedstawiał, paradoksalnie za pomocą 
braku, czyli pustego miejsca. Niezwykle odkrywczy pomysł, mający wiele zastosowań u różnych artystów. 
Nieco podobny zabieg można dostrzec w obrazach Adama Bakalarza. Nie wiem, czy faktycznie inspirował 
się rozwiązaniami przyjętymi przez tego artystę o ukraińskich korzeniach, ale przywołać jego twórczość 
w tym miejscu warto. Bakalarz podaje dwa inne nazwiska, Hiszpana Eduardo Chillidy - inspirującego 
grafiki krakowskiego artysty, oraz Henry Moora, angielskiego rzeźbiarza, od którego zaczerpnął motyw 
leżącej, rzeźbiarskiej postaci, ale nie tylko. 

Oczywiście nie ma w jego obrazach konkretnych rzeźb – z wyjątkiem jego własnych – wręcz przeciwnie, 
owe inspiracje 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 kubikiem architektonicznego wnętrza. 

Pewnym wyjątkiem, ale równocześnie związanym z innymi jego dziełami jest środkowa część tryptyku 
„T.MWL” ukazująca wnętrze z niebieską półeczką na której stoją różne przedmioty wazonik i kaktusiki 
w doniczkach, ale co najważniejsze po środku widać sportretowaną rzeźbę Adama Bakalarza o tytule „K.18” 
a przedstawiającą pędzącego rowerzystę. Wszystko starannie zaaranżowane, estetycznie wysmakowane, 
kolorystycznie bogate i różnorodne. Zarazem przywodzi na myśl jeszcze jednego artystę - Davida Hockneya, 
i jego liczne obrazy z wnętrzami i martwymi naturami. Kolejna artystyczna gra, i to zwycięska, bo Bakalarz 
pozostał w niej całkowicie sobą. 

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

Czasami sam kształt, kolor potrafi  
wyrazić więcej niż skomplikowane  
historie zapisane na płótnach



7



8

Dilan abDulla: Na samym początku chciałbym 
Ci zadać nieco przewrotne pytanie. Jesteś obec-
nie jednym z lepiej rozpoznawalnych polskich 
artystów młodego pokolenia, a Twoja sztuka 
już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Miałeś okazję pokazywać swoją twórczość nie 
tylko w Polsce, ale również zagranicą m.in. na 
prestiżowych targach sztuki w Miami i w Nowym 
Jork (gdzie otrzymałeś wyróżnienie „Work of the 
day”). A do tego wszystkiego – nie skończyłeś 
jeszcze 30 lat. Zaskoczony?
aDam bakalarz: Zdecydowanie jestem tym zasko-
czony, ponieważ maluję w zasadzie od niedawna. 
Pędzel chwyciłem do rąk jakieś 6 lat temu. Przed 
rozpoczęciem studiów myślałem, że zostanę 
grafikiem komputerowym i przez pewien czas 
pracowałem w tym zawodzie. Nie było to jednak 
to końca to co chciałem robić. W czasie studiów 
zacząłem bliżej poznawać różne, tradycyjne media 
artystyczne, czyli malarstwo, grafikę warsztatową 
i rzeźbę. Poczułem, że to one znacznie bardziej 
mnie pociągają i zacząłem szukać własnego języka 
artystycznego.

Czyli bycie artystą nie było Twoim marzeniem 
od dzieciństwa?
Absolutnie! W czasie studiów zacząłem bardziej 
czuć malarstwo, ale zainteresowałem się nim 
bardziej w konsekwencji moich działań na polu 
grafiki warsztatowej. Obecnie pracuję w spokoju, 
staram się nie zwracać uwagi na szum wokół 
moich prac i konsekwentnie realizować swoje 
założenia artystyczne.
 
A jak wygląda standardowy dzień Adama Ba-
kalarza?
Wiedziałem, że o to zapytasz [śmiech]! Nie ma tu 
niczego szczególnego. Wstaję rano, jem śniadanie, 
pobawię się z moim psem i idę do pracowni, która 
mieści się w moim mieszkaniu.

Malujesz systematycznie, codziennie po kilka 
godzin, czy jesteś bardziej typem „szaleńca”, 
który rzuca się w wir pracy?

Staram się pracować bardziej systematycznie. 
Planuję dni kiedy wiem, że będę miał spokojną 
głowę i będę mógł działać bez przeszkód. Maluję 
wtedy od rana bez przerw, żeby wieczorem móc 
odpocząć i spędzić czas z rodziną.

A jak sam postrzegasz własną twórczość? Co Cię 
najbardziej zajmuje?
Najczęściej kojarzony jestem z cyklem „Zawodni-
cy” i problematyką ruchu. Mi zawsze najbardziej 
chodzi o formę malarską, a ukazanie postaci 
w zastanym ruchu było świetnym pretekstem 
do poszukiwań na tym polu. Działam na bazie 
doświadczeń, jeden obraz wynika z drugiego. 
Czasami budzę się rano z pomysłem na nowy 
obraz. Interesują mnie różne kształty, a obrazy 
postrzegam jako swoiste konstrukcje. Może to wy-
nikać z tego, że miałem krótki okres w życiu, kiedy 
chciałem pójść w ślady siostry i zostać architektem. 
 
Czy pracując nad swoimi postaciami czerpiesz 
inspirację dla póz i form z przedstawień popkul-
tury – filmów, komiksów, książek?
Jest to zlepek różnych bodźców, bardziej fragmenty 
niż całe zdjęcie lub kadry filmowe. Ale też ciężko 
mi powiedzieć, czy pomysł wynika z danego 
skrawka fotografii, czy jest to bardziej podświado-
mie działanie powstałe w oparciu o wcześniejsze 
doświadczenia. W każdym razie sam pomysł 
na „Zawodników” przyszedł mi do głowy po 
obejrzeniu słynnego filmu dokumentalnego Leni 
Riefenstahl „Olimpiada”.

Znany jest bardziej jako malarz, w międzyczasie 
zrealizowałeś dyplom, gdzie wyszedłeś poza 
sztywne ramy blejtramu i zacząłeś eksperymen-
tować. Teraz coraz bardziej widoczne jest Twoje 
zainteresowania rzeźbą. Czy to tylko chwilowe 
zauroczenie nowym medium, czy zamierzasz to 
kontynuować?
Na pewno będę to kontynuować, bo bardzo mi 
się spodobało. Rzeźba wymaga innego podejścia, 
ale była też dla mnie naturalną konsekwencją 
wcześniejszych poszukiwań malarskich. Figury, 

Czasami sam kształt, kolor potrafi  
wyrazić więcej niż skomplikowane  
historie zapisane na płótnach
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które malowałem też miały w sobie sporo prze-
strzeni, ale dopiero w rzeźbie jestem wstanie 
w pełni oddać ich trójwymiarowość. Pojawiają 
się tu jednak wcześniej mi nieznane trudności 
natury technicznej i kinetycznej, bo figura musi 
być stabilna, a jednocześnie lekka. Niesie to ze 
sobą sporo manualnej pracy, którą bardzo lubię 
i sprawia mi wiele radości. Poza tym bardzo 
podoba mi się klimat warsztatu rzeźbiarskiego; 
jego zapach, narzędzia. To bardzo inspirujące.

A może niedługo będziemy Cię postrzegać 
bardziej jako rzeźbiarza niż malarza?
Raczej nie, bo im więcej rzeźbię tym bardziej mam 
ochotę usiąść do sztalugi i na odwrót. Poza tym 
malarstwo to kolor, który uwielbiam i na pewno 
nie chciałbym z tego zrezygnować.

Oglądając Twoje prace nie da się nie zauważyć, 
że są bardzo dopracowane. Opowiedz proszę jak 
wygląda proces powstania Twoich prac.
Na początku proces ten był znacznie bardziej 
skomplikowany. Przygotowywałem małe trójwy-
miarowe modele, szkicowałem je, dużo planowa-
łem. Teraz przychodzi mi to z większą lekkością. 
Tworzę dopracowany rysunek i rozpoczynam pracę 
na płótnie. Szkicuję kształty, nakładam fakturę 
i kolor.

Z tego co mówisz wynika, że po rozpoczęciu 
pracy na płótnie wszystko jest już zaplanowane 
– pozwalasz sobie czasem na odejście od zało-
żonego planu? Zdajesz się czasem na intuicję?
Formy przeniesione ze szkicu są praktycznie 
niezmienione, jedyne co ulega pewnym przekształ-
ceniom to kolor. Szukanie odpowiedniej barwy to 
jeden z największych problemów malarskich. Nie 
zawsze od razu uda mi się oddać dokładnie to co 
sobie założyłem i wtedy nakładam kolejne warstwy 
farby, aż do zadowalającego efektu. Farby akrylowe, 
którymi się posługuję wymuszają też szybką pracę 
i podejmowanie szybkich decyzji, dlatego bez 
wcześniejszego planu nie podchodzę do płótna.

A zdarza Ci się czasem porzucić pracę nad 
obrazem w trakcie jego powstawania?
Nie, zawsze kończę każdy rozpoczęty obraz. 
Ewentualnie po pewnym czasie wracam do 
niektórych i dokonuję korekt kolorystycznych lub 
kompozycyjnych.

Tworzysz aktywnie od kilku lat, ale to będzie 
to Twoja pierwsza wystawa indywidualna. 
Opowiedz jak wyglądały Twoje przygotowania 
do tego wydarzenia.
Indywidualna wystawa to zawsze duże wydarzenie 
dla każdego artysty i cieszę się, że w końcu udało 
mi się zebrać większy zestaw prac do zaprezen-
towania. Przygotowania do tego wydarzenia roz-
począłem od początków 2017 roku. Sam jestem 
ciekaw jak będą wyglądały w takiej większej 
grupie, ponieważ jak dotąd widziałem je głównie 
w mojej pracowni. Cieszę się wystawa będzie 
szerzej otwarta dla publiczności, bo część osób, 
która obserwuje moją twórczość jak dotąd miała 
okazję widzieć ją tylko na zdjęciach w Internecie.

Prace, które prezentujesz na wystawie można 
podzielić na kilka grup – są wśród nich wielko-
formatowe obrazy, z których jesteś najbardziej 
znany, czyli „Zawodnicy”. Możemy zobaczyć 
tu również mniejsze prace, w moim odczuciu 
bardziej abstrakcyjne, rozczłonkowane, w któ-
rych figura nie jest już tak czytelna. Ponad to 
prezentujesz swoje autorskie reinterpretacje 
dawnych portretów.
Mniejsze prace, które sam nazywam „wycinanka-
mi” to swoiste kolaże, powstałe poprzez zabawę 
z formą. Przygotowałem zestaw różnego rodzaju 
wyciętych kształtów, rozrzuciłem je na biurku 
i budowałem z nich kompozycje. Gdy zaczęły 
przybierać formy zbliżone do postaci szedłem 
w tym kierunku i nadawałem im konkretny kon-
tekst (np. kobieta podlewająca kwiaty). Portrety 
wynikły natomiast trochę z mojego charakteru. 
Zarzuciłem sobie taki akademicki temat i chciałem 
się z nim zmierzyć po swojemu. Nieprzypadkowo 
do reinterpretacji wybrałem te obrazy, gdzie portre-
towani mieli nakrycie głowy. Chodziło o większe 
możliwości rozczłonkowania głowy, by mieć więcej 
możliwość jej modelowania.

Czyli można powiedzieć, że wyznaczasz sobie 
pewne zadania malarskie i mierzysz się z nimi 
na swój sposób?
Tak, dokładnie. Podobnie jest z kwiatami, które 
można oglądać na wystawie. Martwa natura to 
temat, którego bardzo nie lubiłem na studiach, 
ale podchodząc do niego już po swojemu, po 
etapie nauki, nabrał on dla mnie zupełnie innego 
charakteru.
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Zauważalne są również motywy muzyczne. 
Powiedz skąd takie nagłe zainteresowanie, z tego 
co wiem nie jesteś szczególnym melomanem.
Chciałem, żeby prace, które pojawią się na 
wystawie były nieco bliższe mojej osoby, ale nie 
dotyczyły mnie bezpośrednio. Mam kilku znajo-
mych, którzy grają na różnych instrumentach, 
a muzykujące postaci też są bardzo ciekawe pod 
względem artystycznych. Nie chciałem wybiegać 
daleko poszukując tematów i motywów, a rozej-
rzeć się wokół siebie i czerpać bardziej z tego co 
mnie otacza.

Twoja sztuka, zarówno malarstwo jak i rzeźba, 
skupia się na formie. Nie korciło Cię nigdy, żeby 
wprowadzić więcej narracji?
Próbowałem wprowadzać do obrazów symbolikę, 
ale szybko z tego zrezygnowałem. Nie jestem 
typem człowieka, który myśli w ten sposób, więc 
posługiwanie się takim językiem byłoby sztuczne. 
Nie chciałbym robić niczego wbrew sobie, nie 
czułbym się z tym dobrze, a na obrazach z pew-
nością byłoby to widoczne. Czasami sam kształt, 
kolor potrafi wyrazić więcej niż skomplikowane 
historie zapisane na płótnach.

To co jest zauważalne w Twoich obrazach to duży 
kontrast chropowatej, fakturowo potraktowanej 
postaci oraz całkowicie płaskich przestrzeni po-
krytych jednolitym kolorem. Masz jakąś ulubioną 
gamę?
Jak wspominałem kolor jest dla mnie niezwykle 
istotny i lubię go szukać. Czasami mam wrażenie, 
że niezliczone bogactwo barw do odkrycia to wciąż 
za mało. Często wykorzystuję napięcia kolory-
styczne, zestawiam ze sobą pozornie kontrastowe 
kolory. Mistrzem w tej dziedzinie jest dla mnie 
Pierre Bonnard, z którego czerpię dużo inspiracji.

Co dalej? Czy masz jakiś plan odnośny swoich 
dalszych działań? Jakieś nowe cykle, serie?
Na pewno dalej będę kontynuował malowanie 
i rzeźbienie. Do tego chciałbym powrócić do 
trawienia płyt, czyli grafiki warsztatowej. Nie 
mam planów na konkretne cykle malarskie, one 
przychodzą do mnie same, czasami w najmniej 
oczekiwanych momentach. Buduję powoli swój 
warsztat rzeźbiarski, jestem w trakcie przygoto-
wywania wielkoformatowych prac.
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12

1
WPS, 2018

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „WPS”'

cena: 6 000 zł



13

2
WPZP, 2018

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „WPZP”'

cena: 6 000 zł



14

3
WJNK, 2018

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „WJNK”'

cena: 6 000 zł



15

4
WPPK, 2018

akryl, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „WPPK”'

cena: 6 000 zł



16

5
W3G, 2018

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „W3G”'

cena: 19 000 zł





18

6
KPL.PVG, 2017

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2017 | „KPL.PVG”'

cena: 16 000 zł



19

7
KPL.PPK, 2017
akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2017 | „KPL.PPK”'

cena: 16 000 zł



20

8
KPL.PG, 2017

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2017 | „KPL.PG”'

cena: 16 000 zł



21

9
KPL.RVDW, 2017

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2017 | „KPL.RVDW”'

cena: 16 000 zł



22

10
HRV, 2018

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „HRV”'

cena: 16 000 zł





24

11
KWT.05, 2018

akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygn. p.d.:  
'A.Bakalarz' oraz sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „KWT.05”'

cena: 8 500 zł



25

12
KWT.06, 2018

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.:  
'A.Bakalarz' oraz sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „KWT.06”'

cena: 8 500 zł



26

13
FL.04, 2018

akryl, płótno, 60 × 90 cm,  
sygn. l.d.: 'A.Bakalarz' oraz sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „FL.04”'

cena: 9 500 zł





28

14
G.72, 2018

akryl, płótno, 90 × 60 cm,  
sygn. p.d.: 'A.Bakalarz' oraz sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „G.72”'

cena: 10 000 zł



29

15
FS.11, 2018

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „FS.11”'

cena: 11 000 zł



30

16
G.18, 2017

akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2017 | „G.18”'

cena: 19 000 zł





32

17
T.K.26, 2018

akryl, płótno, 150 × 110 cm,  
sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „T.K.26”'

cena: 22 000 zł





34

18
T.MWL, 2018

akryl, płótno, 150 × 110 cm,  
sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „T.MWL”'

cena: 22 000 zł





36

19
T.AWP, 2018

akryl, płótno, 150 × 110 cm,  
sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „T.AWP”'

cena: 22 000 zł





38

20
GA.32.818, 2017

akryl, płótno, 130 × 130 cm,  
sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2017 | „GA.32.818”'

cena: 15 000 zł





40

21
AJ.33, 2018

akryl, płótno, 160 × 130 cm,  
sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „AJ.33”'

cena: 24 000 zł





42

22
PGNF.02, 2018

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: 
'A.Bakalarz | 2018 | „PGNF.02”'

cena: 9 000 zł





44

23
AWP.04, 2018

akryl, profilowana deska, 160 × 90 cm,  
sygn. na odwrocie:  
'A.Bakalarz | 2018 | „AWP.04”'

cena: 9 000 zł





46

24
WPH, 2018

brąz patynowany, 38 × 16 cm,  
sygn. na spodzie:  
'A.Bakalarz | 2018| „WPH” 2/8'

cena: 12 000 zł





48

25
TNC.18, 2018

brąz patynowany, 41 × 14 cm,  
sygn. z tyłu: 'A.Bakalarz 1/8'

cena: 11 000 zł





50

26
ABRZ, 2018

brąz patynowany, 45 × 26 cm,  
sygn. na spodzie: 'A.Bakalarz | 2018|  
„ABRZ” 1/8'

cena: 13 000 zł





52

27
K.18, 2018

brąz patynowany, 33 × 44 cm,  
sygn. na spodzie:  
'A.Bakalarz | 2018| „K18” I/IV'

cena: 12 000 zł





54



55



56





Sopocki Dom Aukcyjny
Galeria Modern
ul. Bohaterów Monte Cassino 43
81–768 Sopot

Kontakt:
Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska,  

Dorota Kulawczuk-Szostek
tel.: (58) 551 22 89, 603 890 001

e-mail: modern@sda.pl
Oferta wystawy dostępna na www.sda.pl


