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Szanowni	  Państwo,	  Drodzy	  Przyjaciele!	  

29	  marca	  o	  17.00	  odbędzie	  się,	  organizowana	  przez	  Fundację	  Arton,	  Charytatywna	  Aukcja	  Sztuki	  na	  rzecz	  
Leo	  Hueckel-‐Śliwińskiego	  czyli	  LeoAukcja.	  

Leo	  od	  urodzenia	  zmaga	  się	  z	  nieuleczalną	  chorobą	  genetyczną	  zwaną	  Klątwą	  Ondyny	  (Zespół	  Centralnej	  
Hipowentylacji),	   która	   sprawia,	   że	   chłopiec	   nie	   może	   samodzielnie	   oddychać.	   Kosztowna	   operacja	   to	  
szansa	  by	  uwolnić	  Leo	  od	  respiratora,	  od	  którego	  obecnie	  chłopiec	  jest	  uzależniony.	  Licytacja	  ma	  pomóc	  
w	  zgromadzeniu	  funduszy	  potrzebnych	  na	  realizację	  tego	  celu.	  Więcej	  informacji	  o	  Leo	  można	  znaleźć	  na	  
blogu:	  www.leoblog.pl	  

Na	  zorganizowanej	  przez	  Fundację	  Arton	  LeoAukcji	  będzie	  można	  licytować	  dzieła	  wybitnych	  artystów.	  Ze	  
względu	   na	   wyjątkowy	   charakter	   wydarzenia,	   prace	   autorstwa	   klasyków	   polskiej	   sztuki	   współczesnej	  
młodszych	  twórców	  można	  będzie	  nabyć	  w	  cenie	  wywoławczej	  wynoszącej	  100	  zł.	  

Program	  wydarzenia:	  
22	  marca	  2014,	  godzina	  19:00	  -‐	  wernisaż	  wystawy	  przedaukcyjnej	  	  
23-‐28	  marca	  2014	  –	  wystawa	  przedaukcyjna	  
29	  marca	  2014,	  godzina	  17:00	  –	  LEOAUKCJA!	  (licytacja)	  
Licytować	  będzie	  można	  osobiście,	  drogą	  internetową	  (poprzez	  serwis	  Artinfo)	  oraz	  telefoniczną.	  
	  
Kontakt:	  
Marika	  Kuźmicz	  -‐	  502	  055	  130	  
Jagna	  Lewandowska	  -‐	  660	  620	  565	  
arton@fundacjaarton.pl	  
	  
Miejsce:	  	  
Siedziba	  Fundacji	  Arton	  na	  terenie	  warszawskiego	  Soho	  Factory,	  ul.	  Mińska	  25	  (pawilon	  nr	  16)	  

	  
WIĘCEJ	  INFORMACJI:	  	  
www.fundacjaarton.pl	  	  |	  	  	  www.leoblog.pl/leoaukcja-‐29-‐03-‐2014	  	  |	  	  	  www.facebook.com/leoaukcja	  

Zapraszamy	  serdecznie	  do	  wzięcia	  udziału	  w	  LeoAukcji,	  
Leo	  Hueckel-‐Śliwiński,	  jego	  rodzice	  oraz	  Fundacja	  ARTON	  	  

	  
W	  ofercie	  aukcji	  znajdą	  Państwo	  następujące	  prace:	  	  
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KATALOG LEOAUKCJI 
czyli Aukcji Charytatywnej dla Leo Hueckel-Śliwińskiego  
29.03.2014 – FUNDACJA ARTON 
 
Cena wywoławcza każdej z prac 100 zł (możliwy wzrost każdej z cen w toku licytacji)  

 
 

001 
BEDNARSKI Krzysztof M.,  
Sztandar Rewolucji, 1983 
technika mieszana na papierze, 30 x 40 cm, antyrama 
 

 

 
002 
BEDNARSKI Krzysztof M.,  
Profeta, 1983 
technika mieszana na papierze,  
30 x 21 cm, ramka aluminiowa, szkło 
 
 

 

 

003 
BOWNIK  
Dziesiąty dzień lata, 2013 
fotografia barwna, 2 AP + 1/19 
31, 5 x 39 cm w świetle oprawy 
 

 

 

004 
BUCZKOWSKA Dorota,  
Bez tytułu, 2008 
cienkopis na płótnie 
50 x 40 cm 
sygn. p.d. i na odwrocie 
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005 
CHAMCZYK Izabela 
Bez tytułu, z cyklu Zaburzenia, 1989 /2013 
odbitka tradycyjna na papierze barytowym 
18 x13 cm 
fotografia unikatowa 1/1 
 

 

 

006 
ĆWIK Filip 
Bez tytułu, z cyklu Ukraina, 2008- 2012  
wydruk pigmentowy, papier Hahnemühle Photo Rag 308 
24 x 34 cm 
sygn. na odwrocie 
 

 

 

007 
DWURNIK Pola 
Szkic do obrazu Przed orgią, 2012 
tusz, ołówek i kolaż na papierze (oryginał, unikat)  
36 x 47,8 cm 
sygn. na odwrocie 
 

 

 

008 
DZIENIS Pszemek  
Bez tytułu, z serii Gry i zabawy cielesne, 2013 
polaroidy, 4 egz. 
sygn. na odwrocie 
 

 

 
009 
DZIENIS Pszemek 
Bez tytułu, z serii Gry i zabawy cielesne, 2013 
polaroid 
sygn. na odwrocie  
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010 
EIBEL Paweł 
Bez tytułu, 2014 
Fotografia czarno-biała, druk atramentowy, papier 
sygn. na odwrocie 
edycja: 1/7 
 

 

 
 

011 
FIJAŁKOWSKI Stanisław 
Bez tytułu, lata 2000’ 
grafika, papier 
10,7 x 8,3 cm  
sygn. p.d. (ołówkiem) 
 

 

 

012 
GIERZYŃSKA TERESA 
Szkic do cyklu O niej, 1983 / 86 
fotografia czarno-biała, kolorowana, papier 
odbitka autorska 
11 x 13,5 cm w świetle passé-partout 
sygn., dat., opis, (ołówkiem) i pieczątka autorska na 
odwrocie 
 

 

 

013 
GÓRAK Sylwia  
Diament, 2010  
olej na płótnie, 20 x 31 cm 
sygn. na odwrocie 
 

 

 
014 
GROSPIERRE Nicolas 
Szachy w Domu Kompozytora, Borżomi, 2006 
fotografia barwna, druk Lambda naklejony na drewnie 
50 x 50 x 1 cm 
sygn., edycja: 1/5 
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015 
HANSEN Oskar  
Mieszkanie własne przy ulicy Sędziowskiej wg Projektu Zofii 
i Oskara Hansenów, 1954 
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier 
47,5 x 65,5 cm 
odbitka autorska (fot. E. Kupiecki); vintage print 
 

 

 

016 
HARTWIG Edward 
Wierzby, lata 70’ 
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier 
36 x 27 cm 
na odwrocie: sygn. p.d.: E. Hardwig oraz 2 pieczątki 
autorskie; vintage print 
 

 

 
017 
HARTWIG Edward 
Aktor, lata 70’ 
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier 
38 x 28,5 cm 
na odwrocie: opis. (ołówkiem) i pieczątka autorska 
vintage print 
 

 

 
018 
HARTWIG Edward 
Bez tytułu (projekt plakatu), lata 60’ 
Fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier 
21 x 16,5 cm 
na odwrocie: sygn. oraz pieczątka autorska 
vintage print 
 

 

 

019 
HUECKEL Magda 
Autoportret zrezygnowany XIV, 2008 
fotografia czarno-biała, papier Ilford Multigrade IV FB 
40 x 27 cm (w świetle oprawy) 
na odwrocie sygn. (ołówkiem), oraz z tyłu oprawy naklejka 
autorska 
odbitka autorska, edycja: 2/5 
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020 
HUECKEL Magda 
Anima | Sacrum I #2,  RPA, Coffee Bay, 2010 
fotografia czarno-biała, wydruk autorski na papierze 
archiwalnym Hahnemühle Museum Etching 350 g 
75 x 50 cm 
na odwrocie sygn. (ołówkiem) oraz z tyłu oprawy naklejka 
autorska; edycja: 2/6+2 AP 
 

 

 

021 
hueckelserafin 
Klatka z cyklu Morfy, 2004 
fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa 
30 x 20 cm 
sygn. (ołówkiem) na odwrocie fotografii 
odbitka autorska, edycja: 1/1 
 

 

 

022 
Film: Nasza klątwa 
reż. Tomasz Śliwiński,  
płyta DVD  z autografem reżysera 
wydawca: Warszawska Szkoła Filmowa 
Polska 2013, 27 minut 
język polski, napisy angielskie 
 

 

 
023 
Książka: Anima. Obrazy z Afryki 
autorka zdjęć: Magda Hueckel 
wydawca: Galeria Piekary, Poznań 2013 
ISBN: 978-83-933584-4-1 
twarda oprawa, 270 stron, 84 ilustracje 
edycja kolekcjonerska 50 sztuk, 2/50 
z sygnowaną odbitką 120 x 80 mm, nakład: 1/5+2  
(wydruk pigmentowy na papierze Hahnemühle Museum 
Etching 350g) oraz zestawem obiektów magicznych z Afryki 
 

 

 

024 
JASTRUBCZAK Łukasz  
Duch, 2013 
fotografia barwna, papier 
55 x 35 cm 
sygn., dat. na odwrocie 
wydruk autorski, edycja: 4/10 
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025 
JONDERKO Karolina 
Bez tytułu, 2010/2014 
fotografia barwna, papier Hahnemühle Matt 
30 x 45 cm 
wydruk autorski, edycja: 1/10  
 

 

 

026 
JÓRCZAK Andrzej 
Akt L, 1972 
fotografia czarno-biała, odbitka autorska, vintage print 
18,1 x 12,9 cm 
sygn. (ołówkiem) na odwrocie 
 

 

 
027 
JÓRCZAK Andrzej 
Akt L, 1972 
fotografia czarno-biała, odbitka autorska, vintage print 
12,9 x 18,1 cm 
sygn. (ołówkiem) na odwrocie 
 

 

 

028 
KONIECZNY Marek 
Think Crazy, 2003 
obiekt (rama, metal, płatki złota) 
35 x 13 cm 
sygn., dat., na odwrocie 
 

 

 

029 
KOSSAKOWSKI Eustachy 
Światła Chartres, 1983-1989/2014 
fotografia barwna na papierze Hahnemühle  
Photo Rag 308g/m² 
40,7 x 55,9 cm 
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030 
KRAWIEC georgia 
O. T., 2012  
luksografia, papier poliestylowy 
12,5 x 12,5 cm 
sygn., dat. i opis. (ołówkiem) na odwrocie 
odbitka autorska, edycja: 1/1 
 

 

 
031 
KRAWIEC georgia  
O. T., 2012  
luksografia, papier poliestylowy 
12,5 x 12,5 cm 
sygn., dat. i opis. (ołówkiem) na odwrocie 
odbitka autorska, edycja: 1/1 
 

 

 
 
032 
KURYLUK Ewa 
Przerwa w pracy, Wiedeń 1972 
autofotografia, fotografia czarno-biała 
11 x 17 cm 
na odwrocie nalepka autorska 
wydruk autorski, edycja: 1/1 
 

 
 

 

033 
KUZYSZYN Konrad 
Próba autoportretu, 1988 
fotografia czarno-biała, brom, papier, barwiona 
wzmacniaczem miedziowym 
46 x 46 cm 
sygn. na odwrocie; odbitka autorska 
edycja: 1/1, vintage print 
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034 
KWIEK Paweł 
Bez tytułu (zrobić niemożliwe światło), 1973 / 2014 
fotografia czarno-biała, papier, wydruk autorski 
29 x 20 cm 
naklejka na odwrocie 
wydruk autorski,  edycja: A/P 

 

 
 
 

035 
LIBERA Zbigniew 
Krople krwi 
collage, sitodruk/papier, torebka plastikowa,  
50 x 30 cm 
sygn. u dołu 
 
 

 
 

036 
KWIEK Paweł 
Video-oddech, 1978/2013 
fotografia czarno-biała, papier 
29 x 20 cm 
na odwrocie naklejka autorska 
wydruk autorski, edycja: A/P 
 

 

 

037 
Natalia LL 
Amazing Triangle, 1994 
rysunek, technika własna, papier 
24 x 24 cm 
sygn., dat., opis., (cienkopisem) na odwrocie 
edycja: 1/1 
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038 
Leoart 
Pan Leoś. Autoportret z niebieską smugą, 2014 
rysunek, pastel na szarym papierze; 
29,5 x 21 cm 
sygn. na awersie i rewersie (pastelą) 
 

 

 

039 
Leoart 
Bez tytułu (Włochaty Owoc Drzewa Chlebowego), 2014 
rysunek, flamaster, papier 
29,5 x 21 cm 
sygn. na odwrocie 
 

 

 

 
 
 
 
040 
ŁAPIŃSKI Jerzy 
nr 83839, 
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier 
22,5 x 16,8 cm (wymiar arkusza) 
odbitka autorska, edycja: 3/25 
 
	  
	  
	  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
041 
ŁUCZAK Michał  
Granada, 2009  
fotografia czarno-biała, baryt, odbitka autorska 
30 x 40 cm 
sygn., dat., opis., (ołówkiem na odwrocie) 
odbitka autorska, edycja:1/2 
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042 
MARCOLLA Jolanta 
Pocałowanie dwóch palców prawej reki... Dla Leosia, 1976  
fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa 
13 x 16,3 cm 
sygn., dat., na przodzie 
odbitka autorska, edycja: 1/1, vintage print 
 

 

 

043 
MARCOLLA Jolanta  
Hatch, 1976 
fotografia czarno-biała, papier, odbitki żelatynowe 
5 x (27 x 48 cm) 
(każda fotografia naklejona na płytę pilśniową) 
sygn., dat., na odwrocie 
odbitki autorskie, edycja: 1/2, vintage print. 
 

 

 

044 
MILACH Rafał 
Bez tytułu, z serii Policjantki, 2006 / 2007 
fotografia barwna, papier; 20,3 x 31,8 cm arkusz 
sygn., dat., opis (ołówkiem) na odwrocie 
edycja: 1/20 
 

 

 

045 
MIODUSZEWSKI Jan  
Grając z Renoirem 2, 2012 
kolaż, papier 
42 x 29,7 cm 
sygn., dat., opis (ołówkiem) i pieczątka autorska na 
odwrocie 
 

 

 
046 
MISIORNY Dawid 
Serpent, 2010 
fotografia barwna, lambda Print, papier 
120 x 180 cm 
edycja: 3 + 1 AP  
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047 
MOKRZYCKA-GROSPIERRE Olga 
Osiedle Zamknięte, 2014 
ołówek i tusz, podobrazie gipsowe 
24 x 17 x 3 cm 
sygn., na odwrocie, unikat 
 

 

 

048 
MOSKAL Mikołaj 
Bez tytułu, 2013 
tempera, papier 
22 x 25 cm 
 

 

 
049 
MURAK Teresa 
Wę, 1985 - 2013 
obiekt: glina, szkło  
(odciski palców w glinie, różne wymiary) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

050 
NIKIĆ IVO 
Transformer, 2013 
olej, płótno, elementy przyczepiane magnetycznie 
30 x 40 cm 
sygn. na odwrocie 
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051 
OLSZCZYŃSKI Paweł 
Bez tytułu, 2013 
ołówek, papier 
51 x 54 cm 
sygn., dat. na odwrocie (ołówkiem) 
 

 

 

052 
OLSZCZYŃSKI Paweł 
Bez tytułu, 2013 
ołówek, emalia, papier 
38 x 29,5 cm 
sygn., dat. na odwrocie (ołówkiem) 
 

 
 

053 
OMULECKI Igor 
Bez tytułu, z serii Kolekcja Łukasza Baksika, 2013 
12 x polaroid, egz. autorski 
35,8 x 38,5 cm (rama) 
wykonano w pojedynczym egz. na wystawę  
Instant Curiosities, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 
(15.11-15.12.2013) 
 

 

 
 

 
 

 
054 
ORŁOWSKI Franciszek 
Pod skórą, 2008 
fotografia barwna, papier 
21 x 37,5 cm (w świetle passe-partout); 
sygn. na odwrocie (dokumentacja projektu wykonanego 
przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) 
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055 
ORZECHOWSKA Patrycja 
Głowa czy serce, 2008/ 2013 
fotografia barwna, papier bawełniany Hahnemühle  
Photo Rag Satin 
30 x 40 cm 
sygn., dat., opis (ołówkiem) na odwrocie i na oprawie 
wydruk autorski, edycja: 4+2A/P 
 
wcześniej pod innym tytułem: Roślina, skamielina, grzyb, 
koguci grzebień, serce czy zakrzepła krew… (2008) 

 

056 
PAŃCZUK Adam 
Bez tytułu z cyklu Ukryci ludzie, 2010 
fotografia barwna, papier, 
41,5 x 50 cm 
sygn., dat., opis na odwrocie (ołówkiem) 
wydruk autorski 
 
 
057 
PAWELA Laura 
08.2003, 2003 
akryl, płótno 
14,8 x 20 cm 
 

 

 
 
 
 
 

 

058 
PIJARSKI Krzysztof 
MSŁ – vertical series #9, 2008 
fotografia barwna, wydruk pigmentowy 
23,5 x 18 cm arkusz 
sygn. dat., opis na odwrocie (ołówkiem) 
wydruk autorski, edycja: 1/7 + 2 
 

 

 
059 
POKRYCKI Przemysław 
Bez tytułu, 2013 
fotografia czarno-biała, papier, wydruk cyfrowy 
30 x 45 cm 
sygn. na odwrocie, edycja: 1/25 
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060 
PUSTOŁA Konrad 
Jagiellońska z cyklu Warszawa, 2003 
fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, papier 
38,5 x 29 cm 
sygn., dat., opis na odwrocie (ołówkiem) 
odbitka autorska, AP 
 

 

 
061 
RAYSS Agnieszka 
Bez tytułu, z cyklu American Dream, 2009 / 2014 
fotografia barwna, papier Hahnemühle Photo Rag 
wydruk archiwalny 
40 x 30 cm 
sygn. na odwrocie, edycja nieokreślona 

 

 
 
 
 
 

062 
REINERT Anna 
Golf2, 2008 
akryl, płótno 
100 x 81 cm 
 

 

 
063 
ROLKE Tadeusz 
Bez tytułu,1974 / 2014 
fotografia czarno-biała, baryt 
22,5 x 21,3 cm 
 

 

 
064 
RUSZNICA Łukasz 
Akt męski, 2013 
fotografia czarno-biała, papier Hahnemühle Photo Rag 
Baryta 315 g 
45 x 31,38 cm 
niesygnowana, odbitka w pojedynczym egz. wykonana na 
wystawę Midnight Show, Galeria Dizajn – BWA 
Wrocław, 2013 
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065 
RYDET Zofia 
Zagłada I, z cyklu Świat uczuć i wyobraźni,  
1975-1979 / 2013 
fotografia czarno-biała, papier, reprint 
24 x 30 cm 
dat., opis na odwrocie, pieczątka Fundacji im. Zofii Rydet, 
edycja: 6/10 
 

 
 

 

066 
SAREŁŁO Mateusz 
Bez tytułu, z serii Martwa fala (Swell), 2012 
fotografia czarno-biała, wydruk pigmentowy, papier 
archiwalny barytowy, dibond 
38 x 25 cm 
sygn. na odwrocie, edycja: 1/1 

 

 
 
 

067 
SASNAL Wilhelm 
Take a Kodak home for Christmas, 2013 
Linoryt, papier 
53,5 x 38 cm (wymiar papieru) 
sygn., dat., (ołówkiem) p.d., „E/A” l. d., edycja: 10 + 5 AP 
 

 

 

068 
SCHLABS Bronisław 
Bez tytułu, ok. 1955 
fotografia czarno-biała, brom, papier 
27 x 39 cm 
vintage print 
 

 

 

069 
SCHLABS Bronisław  
Kompozycja, l.50’ XX wieku 
fotografia czarno-biała, brom, papier 
12 x 18 cm 
vintage print 
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070 
SOKÓŁ Łukasz  
Słonie, Amber Fort, Indie 2012 
fotografia czarno-biała  
wydruk archiwalny Epson Ultrachrome K3 na papierze 
Hahnemühle HARMAN MATT FB 
30 x45 cm 
sygn. na odwrocie; edycja: 1/15 
 

 
 

071 
ŚWIDZIŃSKA Ewa 
Carmen, 2008 
fotografia barwna, c-print, debond 
41 x 55 cm 
wydruk autorski, edycja: 2/3 
 

 

 

072 
ŚWIDZIŃSKI Jan 
To jest jedyne znane zdjęcie van Gogha, 1978/2010 
fotografia barwna, papier, pianka, 3 odbitki 
3 x 30 x 29 cm 
 

 

 
073 
TARASIN Jan 
Bez tytułu, 1990  
grafika, papier 
40 x 29 cm 
sygn., p.d. 
 

 

 
074 
TOBIS Sławomir 
Miejsce zapomniane, 2012 
druk archiwalny pigmentowy na papierze barytowanym  
oprawiony w passe-partout, w ramie 
zdjęcie 45 x 30 cm, passe-partout 70 x 50 cm 
sygn. na odwrocie 
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075 
TORBUS Mateusz 
Hermitage / Pustelnia #11, z cyklu Hermitage / Pustelnia, 
2005 / 2008 
fotografia barwna 
41 x 61 cm  
sygn. na odwrocie, edycja: 3/7 
 

 

 

076 
WARPECHOWSKI Zbigniew / DAWICKI Oskar  
Modlitwa o Nic (1974) i Wiele hałasu o Nic (2011) 
praca wspólna 
jeden wydruk na błyszczącym papierze fotograficznym  
179 x 59,5 cm 
nieoprawiona, unikat 
 

 

 

077 
WAŚKO Ryszard 
Portret pocięty, 1971 / 2009 
fotografia czarno-biała 
24 x 36 cm w świetle passe-partout 
edycja: 1/3 
 

 

 

078 
WAŚKO Ryszard 
Bez tytułu, z serii So what 3, 2006 
druk solwentowy, pcv 
120 x 150 cm 
sygn. i dat. na odwrocie 
wydruk autorski, edycja: 1/3 
 

 

 

079 
WENT Aleksandra / KARSKA Alicja 
Młyniska, 2011 
fotografia czarno-biała (kadr z filmu), papier 
13,5 x 50 cm w świetle oprawy 
sygn. na odwrocie; odbitka autorska 
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080 
WILCZYK Wojciech 
Bez tytułu, z cyklu Życie po życiu / Life after life, 2007/2014 
fotografia barwna, papier 
55 x 55 cm 
sygn., dat. i opisana na odwrocie (ołówkiem) 
wydruk autorski, Egz_035_04, edycja: 2/5 + 1 
 

 

 

081 
WOJCIECHOWSKI Krzysztof P. 
Kolekcje samurajskie, jajka, 2013 /2014 
fotografia czarno-biała, odbitka bromowa, papier 
39,5 x 29,5 cm 
sygn., dat., opis., (ołówkiem na odwrocie) 
odbitka autorska, edycja: 1/2 
 

 

 

082 
WOJCIECHOWSKI Krzysztof P. 
Kolekcje samurajskie, Lwów cmentarz Orląt, 2013 / 2014 
fotografia czarno-biała, odbitka bromowa, papier 
30 x 39,5 cm 
sygn., dat., opis., (ołówkiem na odwrocie) 
odbitka autorska, edycja: 1/2 

 

 

083 
WOJCIECHOWSKI Krzysztof P. 
Kolekcje samurajskie, oczy, 2013 / 2014 
fotografia czarno-biała, odbitka bromowa, papier 
30 x 39,5 cm 
sygn., dat., opis., (ołówkiem na odwrocie) 
odbitka autorska, edycja: 2/2 

 

 

084 
WOJCIECHOWSKI Krzysztof P. 
Kolekcje samurajskie, słupki, Warszawa, Rondo 
Radosława, 2013 / 2014 
fotografia czarno-biała odbitka bromowa, papier;  
39,5 x 29,5 cm 
sygn., dat., opis., (ołówkiem na odwrocie); odbitka autorska, 
edycja: 1/2 
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085 
ZAJĄC Iwona  
Idealna, 2012 
wydruk cyfrowy 
21 x 30 cm  
+ książka Idealna. Od poradnika do dialogu,  
M. Popow, I. Zając 
Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk 2012 
 

 

 
 

 

086 
ZARADNY Anna 
Jezyk Wenus, 2012 
wydruk cyfrowy, papier matowy 
20 x 15 cm 
 

 

 

087 
ZARĘBSKI Krzysztof 
Bez tytułu, 1973 
fotografia barwna 
53,5 x 78 cm 
sygn. na odwrocie 
 

 

 
088 
ZASĘPA Marta 
Niedźwiedź polarny, 2012 
fotografia barwna 
12 x 17 cm 
odbitka autorska, edycja: 2/5 
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089 
ŻAK Paweł  
Bez tytułu, z cyklu Ciche chwile, 2013 
fotografia czarno-biała, wydruk pigmentowy 
31 x 42 cm w świetle passe-partout, 50 x 60cm w oprawie 
sygn. (ołówkiem) na passe-partout 
odbitka autorska, edycja: 1/5  
 

 

 

090 
SMOCZYŃSKI Mikołaj 
Formy – autorska dokumentacja z wystawy 
fotografia czarno-biała;  
30,4 x 44,4 cm 
niesygnowana - certyfikat autentyczności 
 
 
 
091 
Anna Molska 
bez tytułu, 2013 
rysunek, cienkopis, papier 
29,7 x 21 cm; sygn. na odwrocie 
 
 
 
 
 
 
092 Chris Niedenthal 
Wrocław 1982, 1982/2014 
Fotografia barwna, diapozytyw Kodak 35 mm, wydruk na 
papierze typu Fine Art.; 
80 x 60 cm; sygn., dat., opis. na odwrocie i na licu; wydruk 
autorski, edycja: 1/5 
	  
 


