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Szanowni Państwo,
„Zmiany, zmiany, zmiany” – to określenie najkrócej opisuje nasz najnowszy katalog Aukcji Sztuki XXI wieku,
który mamy przyjemność oddać w Państwa ręce. Jest to
już 12. edycja licytacji z tej serii i jesteśmy dumni, że nasz
projekt cieszy się zarówno dużym powodzeniem wśród
polskich kolekcjonerów sztuki najnowszej, jak i uznaniem
wśród badaczy rynku sztuki, co pokazuje m.in. najnowszy „Raport Rynku Sztuki w Polsce 2018”.
Obserwując nasz rodzimy rynek sztuki, nie da się nie zauważyć dużej liczby aukcji dedykowanych aktualnej sztuce. Niestety ta mnogość nie do końca pokrywa się z jakością, dlatego też my postanowiliśmy pójść zupełnie inną
drogą. Żeby móc bardziej rozwinąć nasz projekt, podczas
bieżącej Aukcji Sztuki XXI wieku, postanowiliśmy zrezygnować ze stałych cen początkowych w wysokości 1500
zł i wprowadzić zróżnicowane ceny wywoławcze, ustalane indywidualnie dla każdego obiektu. Dodatkowo, by
przybliżyć Państwu wartość rynkową prezentowanych
prac w katalogu, wprowadziliśmy również estymacje. Ta
decyzja była spowodowana chęcią wyróżnieniem wybranych, najciekawszych artystów znanych z rynku aukcyjnego oraz wprowadzeniem artystów szerzej znanych z
rynku wystawienniczo-galeryjnego. Oferta aukcyjna, jak
zawsze w przypadku naszych licytacji, jest bardzo różnorodna, ponieważ od samego początku naszym celem
jest prezentowanie wszystkich aktualnych artystycznych
poszukiwań naszych rodzimych twórców. W katalogu
odnajdziecie więc Państwo szeroki wybór prac o wyraźnie
zróżnicowanej tematyce i stylistyce, a tym co je łączy, jest
bardzo wysoka jakość artystyczna. Artyści prezentowani
w naszym katalogu wyróżniają się pod wieloma względami. Dorobek części z nich jest już bardzo znaczny, gdyż
prezentowali swoje obrazy w ważnych galeriach na terenie kraju i poza jego granicami. Inni natomiast, którzy
funkcjonują na rynku aukcyjnym od kilku lat, udowodnili,
że ich prace cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów. Postanowiliśmy połączyć te „dwa
światy” i zaprezentować ich wspólnie na kartach niniejszego katalogu.
Polecamy Państwu dokładne przestudiowanie ich sylwetek i zapraszamy do odwiedzin Galerii Modern przy
słynnym sopockim Monciaku, gdyż już od 11 sierpnia
wszystkie prace prezentowane w katalogu będzie można
obejrzeć na żywo. Mamy też nadzieję, że uda nam się
spotkać z Państwem w przedostatni weekend wakacji
podczas aukcji i jak zawsze życzymy Państwu samych
owocnych licytacji!
Dilan Abdulla
Katarzyna Dąbrowska
Dorota Kulawczuk-Szostek
Zespół SDA Modern
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Kamil Lisek
(ur. 1980)

Dziewczyna z liskiem, 2017
olej, płótno, 92 × 65 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. W 2006 roku wygrał piątą edycję konkursu Artystyczna Podróż
Hestii w rezultacie czego spędził miesiąc w Nowym Jorku na stypendium, otrzymał również Grand Prix konkursu Fundacji im. Franciszki
Eibisch, organizacji promującej młodych artystów malarzy. Wcześniej
był stypendystą Ministra Kultury oraz Prezydenta Miasta Gdańska.
Należał do kilkunastoosobowego zespołu studentów malarstwa, który stworzył malowidła ścienne na Oddziale Hematologii i Onkologii
Dziecięcej w Gdańsku. Grupa otrzymała za tę pracę w 2005 roku
nagrody Ministra Kultury oraz Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, a także honorowe wyróżnienie, Nagrodę Artystyczną Hestii.
W roku 2007 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa
prof. Macieja Świeszewskiego. Od 2015 roku był jednym z ponad
stu malarzy z całego świata, którzy pracowali przy pierwszej pełnometrażowej animacji malarskiej „Twój Vincent”. Prace Kamila Liska
znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą. Jeden z obrazów
został zakupiony do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa pokonkursowa „Figurativas 17. 9 Concurso de pintura y escultura”, Museu Europeu d'art
Modern, Barcelona

Inspiracje mojego malarstwa spotykam codziennie. To wizualne bodźce – przedmioty, osoby, materie, sceny, z których te
najbardziej pobudzające wyobraźnię stają się głównymi bohaterami, a inne dopełnieniem kompozycji. Czasem bardzo
długo czekają na wykorzystanie, szukają kontekstu i wzajemnych układów, dzięki temu w maksymalnie prostych kompozycjach każdy z nich ma znaczenie. Warsztat malarski jest dla mnie szczególnie ważny oraz nieustannie stanowi wyzwanie;
staram się oddać jak najwierniej detale elementów kompozycji: ciała, materii, ornamentu, by widz mógł je obserwować
i smakować. Mimo to, w przeciwieństwie do twórczości fotorealistów, moje obrazy nigdy nie są dokładnym odwzorowaniem fotografii, którą posiłkuję się w procesie twórczym. To, co staje się obrazem – kombinacja inspirujących wizualnych
elementów – wynika z tego, co chcę przekazać widzowi. Malarstwo nie jest moją reakcją na zewnętrzne wydarzenia ani
manifestem światopoglądowym, jest wyciszeniem i kontemplacją. Każda scena to osobna historia; każda z nich została
wymyślona pod wpływem inspiracji wizualną formą przedmiotu i istnieje tylko w świecie, który przelewam na moje obrazy.
Kamil Lisek
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Łukasz Patelczyk

FOT. MICHAŁ SZLAGA
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(ur. 1986)

Mrok, 2015
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracowni 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 serii 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 specjalne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych:
2018 – „Migotanie”, CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko słychać 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 /
Krupowicz, 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.

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Migotanie”, Centrum
Sztuki Współczesnej, Toruń
2016 – wystawa indywidualna „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Promocyjna, Warszawa
2016 – wystawa indywidualna „Prywatne astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk

Widok wystawy „Migotanie”, CSW Toruń 2018, fot. Michał Szlaga

Obrazy Patelczyka posiadają silną i specyficzną aurę – nokturnowe kompozycje lub jak ostatnio – kompozycje o zawężonej
gamie barwnej – przedstawiają zazwyczaj fragmenty olbrzymich przestrzeni, bezkres natury ograniczony powierzchnią
płótna: ziemie, niebo, morze. Obrazy z czasów romantyzmu w ten sam sposób prezentowały potęgę natury, jakkolwiek
sugerowały istnienie ludzkiego i metafizycznego porządku lub wymiaru, który tlił się pod ich powierzchnią. U Patelczyka
na powierzchni iluzyjnego przedstawienia jest płaska plama lub linia przypominająca o materialności obrazu. Są to próby
zdyskredytowania potencjalnego afektu: gdyby nie czarny kwadrat, biały prostokąt, serie linii moglibyśmy na chwile porostu
podziwiać świetnie namalowany krajobraz. W przypadku tych konstelacji zmuszeni jesteśmy jednak stać się ich aktywnymi użytkownikami, świadomymi systemu operacyjnego, jaki wygenerował obraz. Jak pisała Chris Krauss Believing in the
transcendental power of the image, of its Beauty is like wanting to be an Abstract Expressionist or a Cowboy. Patelczyk,
nie chcąc rezygnować z obrazów, na szczęście nie chce być ani jednym ani drugim.
Karolina Majewska-Güdetekst do katalogu wystawy „Migotanie”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 2018 [fragm.]
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Wojciech Koniuszek
(ur. 1976)

Upadły port, 2013
olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. na odwrocie:
'Wojtek Koniuszek 2010/13'
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom w Pracowni Malarstwa
prof. Macieja Świeszewskiego. Zajmuje się malarstwem, linorytem
oraz malarstwem ściennymi – sgraffitem. Brał udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, jego prace wystawiane były w wielu prestiżowych instytucjach, m.in. w Muzeum
Narodowym w Gdańsku, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie,
Gdańskiej Galerii Miejskiej, Domu Kultury Polskiej w Wilnie i Instytucie Polskim w Budapeszcie oraz w Parlamencie Europejskim, a także
w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Ambasadzie Niemiec
i Pałacu Królikarnia w Warszawie. Uczestnik konkursu "Obraz Roku"
miesięcznika Art&Business (2001 i 2002).

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

WYSTAWIANY:
2016 – wystawa indywidualna „Malarskie rebusy”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa
2014 – wystawa indywidualna malarstwa, Open Gallery, Szczecin

Malarskie rebusy
Wojciech Koniuszek proponuje w swoim malarstwie formułę otwartą, nie zasklepia się w sposobie malowania ani nie trwa
kurczowo przy jednym wybranym przez siebie temacie, motywie. Jak się spojrzy na wiele obrazów Koniuszka, to z pozoru
łączyć je będą: ekrany, billboardy, drzewa i lampy, kominy przeplatające się nawzajem i tworzące hybrydę malarską. Jego
malarstwo to bogata w odniesienia do sztuki współczesnej propozycja dla odbiorcy, który rozsmakować się może w kontrastowych barwach, ciekawych kompozycjach. Nawarstwianie się motywów i nagromadzenie elementów skąpanych
w świetle to znak rozpoznawczy Wojciecha Koniuszka, który pozostawia wolne dla interpretacji pole.
Agata Nowosielska, tekst do wystawy „Malarskie rebusy”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa 2016 [fragm.]
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Edyta Kowalewska
(ur. 1991)

Bez tytułu z cyklu „Obrysy”, 2018
akryl, węgiel, płótno, 60 × 50 cm, opisany na odwrocie:
'Edyta Kowalewska |50 × 60 |2018 |bez tytułu'
W 2016 roku ukończyła studia na wydziale malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Aneks do dyplomu zrealizowała w pracowni rysunku
prof. Anny Królikiewicz. Pracuje jako asystentka w pracowniach
rysunku i malarstwa na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Od 2016 roku rezydentka Kolonii Artystów w Gdańsku.
Laureatka Grand Prix VI edycji przeglądu młodej sztuki "Świeża Krew",
finalistka konkursu "Promocje 2016" oraz interdyscyplinarnego przeglądu sztuki artNoble 2016. Autorka licznych wystaw i projektów
w kraju i za granicą.

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 900 – 2 500 zł
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Bartek Buczek
(ur. 1987)

Bez tytułu, 2018
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'BUCZEK'
Absolwent ASP w Katowicach, dyplom w pracowni Andrzeja Tobisa.
Profesjonalny malarz sztalugowy, bukinista, kolarz amator, mistrz
wielkich rzeczy z małym budżetem. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wystawy solowe: 2017 – „Abstrakcja użytkowa”,
BWA Katowice; 2016 – „Dywan to lawa”, CSW Kronika (z Szymonem
Szewczykiem); 2014 – „Za drogie, za słabe, zbyt trudne” Bunkier
Sztuki, Kraków; 2013 – „Czarny romantyzm” – BWA Sokół, Nowy
Sącz; 2013 – „Czarny Charakter” – Bank Pekao PROJECT ROOM
/ CSW Warszawa; 2011 – „Panic room” – CSW Kronika, Bytom;
2011 – „Jaskółczy niepokój” – Art Agenda Nova, Kraków. Wystawy
zbiorowe: 2017 – „Przesilenia”, BWA Katowice; 2015 – „Co ukryte.
Aktualna Sztuka ze Śląska” – Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2015
– „Wsiosko!” – Muzeum Rydlówka, W ramach Festiwalu Grolsch
Art. Boom, Kraków; 2015 – BIENNALE SZTUKI MŁODYCH „RYBIE
OKO” 8; Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku; 2014 –
„O powstawaniu i ginięciu” – BWA Katowice; 2014 – „Mleczne zęby”
– Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku; 2013 – „Granica”
(Bartek Buczek i Piotr Grabowski) – Bunkier Sztuki, Kraków; 2013
– „MIDNIGHT SHOW: wystawa – seans” BWA Wrocław; 2012 – „Muzeum: Twierdza!!!” W ramach Festiwalu Grolsch Art Boom, Kraków;
2012 – „Gabinet” – Zbiornik Kultury/Bomba, Kraków; 2012 – „Pasmo
Kontrolne” – Bunkier Sztuki, Kraków; 2012 – „Mistyfikacje” – Galeria Lamelli, Kraków; 2011 – „Strach przed Ciemnością” w ramach
Biennale Sztuki dla Dziecka, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny
Bochenek, Katowice; 2011 – „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”
– CSW Kronika, Bytom; 2010 – „Nawet o tym nie myśl” Galeria
Leto, Warszawa; 2009 – 2010 „Prawie pożarł mnie tygrys” (Bartek
Buczek i Radek Szlaga) – BWA Katowice; 2009 – „OCTOPUS GROUP
EXIBITION” – D-light Studios Dublin; 2009 – „Szczyt bohaterów” –
Bunkier Sztuki, Kraków; 2009 – „Alfabet polski 1” – BWA Tarnów;
2009 – „Tylko dla chłopców” (Bartek Buczek i Maciej Nawrot) –
Rondo Sztuki, Katowice; 2009 – „IV Spotkania Artystyczne Aspekty
– MIT MITOLOGIA; MITOMANIA – O współczesnych pojęciach mitu,
Łódź; 2008 – „Pamiętniki pokolenia Tamagotchi” – Galeria Klimy
Bocheńskiej, Warszawa.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 500 zł
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Maciej Rauch
(ur. 1988)

Lunatics II, 2013
olej, płótno, 100 × 90 cm, p.d.: 'M. Rauch’
Absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Jarosławiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, jest twórcą eksponatów, instalacji i videoclipów. Autor kilku wystaw indywidualnych
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 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.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Maciej Rauch jest dla mnie pysznym przykładem artysty, który jest jednocześnie samowystarczalnym, samonapędzającym
się dziełem sztuki, dbającym o najdrobniejszy szczegół przedstawienia, nie tylko na płótnach, ale też na sobie samym,
dzierżącym berło pełnej kontroli własnego wyglądu i ciała, oraz wyglądu dobranego skrupulatnie otoczenia. Autokreacja
jako samoinscenizacja, bycie przedmiotem i podmiotem własnej sztuki. (…) Artysta odważnie zaklęty sam przez siebie
w stadium delikatnego młodzieńca stale kontroluje swój wizerunek, będąc urokliwym zjawiskiem wprost z baśni i właściwie całkiem naturalnym byłoby dla mnie jego widok ogon w ogon z Mariko Mori – oboje w słynnych kostiumach syren,
w rozmedytowanym do różowości powietrzu. (…) Budzące emocje efektowne obrazy i ilustracje Raucha są tak gęste
i ornamentalne, jak dziewczyńskie sekrety pod szybkami zakopane w ziemi i kiedy się im przyglądam nie mogę oprzeć się
pokusie pytania, czy są przestrzeniami konsekwentnie sztucznymi: czy są w życiu zanurzone, czy życie imitują. Czy sam
artysta jest uczestnikiem życia, czy tylko jego pasażerem, w podrózy POMIĘDZY…
dr hab. Anna Królikiewicz
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Daniel Pawłowski
(ur. 1989)

Lilia w ciemności, 2018
olej, płótno, 100× 80 cm (w oprawie 133× 113 cm),
sygn. p.d.: 'Pawłowski 2018'
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. Obrazy przepełnione są niezliczoną ilością detalu. Proces powstawania dzieła przeprowadza wg technik dawnych mistrzów. 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.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 16 000 – 26 000 zł

Tworzę i maluję odkąd sięgam pamięcią. Od najmłodszych
lat przeszedłem przez wiele dziedzin i technik sztuki. Od
rzeźby, przez wszelkiego rodzaju kolaże, po rysunek, pastele, akwarele aż do umiłowanego oleju na płótnie. Jako
dziecko byłem już zaznajomiony z całym procesem tworzenia dzieła malarskiego, począwszy od naciągania płótna,
po gruntowanie i nakładanie farb. Pierwszy obraz olejny
namalowałem mając dziesięć lat i od tamtej pory malowałem ich coraz więcej, skupiając się głównie na technice
olejnej. Mimo młodego wieku spędziłem przed płótnem
tysiące godzin szlifując warsztat wszelkiego rodzaju portretami i reprodukcjami, w międzyczasie próbując odnaleźć
siebie. Nie boję się łączyć technik, dzięki czemu opracowałem zupełnie autorski sposób uzyskiwania czystego światła
przy budowaniu postaci. Często zaglądam do rzemiosła
pozłotniczego stosując płatki złota, czy pasty na bazie wosku. W obrazach staram się nawiązać do stylistyki klasycznej
dawnych mistrzów, równocześnie nadając jej nowoczesny
i niepowtarzalny smak.
Jako, że przez lata sztuka dojrzewała we mnie samoistnie,
nieskażona wpływem współczesnych doktryn, nasza więź
stała się bardzo osobista, a sama twórczość niepowtarzalna. Dbam o Nią jak o dziecko by nie tylko wyglądała, coś
przedstawiała, ale miała głębię, piękną duszę, opowiadała
historię. Czasem delikatnie naprowadzam widza, przedstawiając zarys koncepcji. Daleki jednak jestem od narzucania
własnej interpretacji odbioru dzieła. Uważam, że ogromnym
błędem jest wychodzenie z założenia „co autor miał na
myśli…”. Dzieło staje się dziełem sztuki kiedy jako takowe
zaistnieje w umyśle odbiorcy. Kiedy narodzi się na nowo
w jego wnętrzu. stworzy się zupełnie indywidualna więź
między dziełem a odbiorcą. Obraz nie musi być tym samym
dla autora czym stanie się dla obserwatora. To właśnie od
Was zależy czym dane dzieło będzie, jaką opowie historię
i gdzie Was przeniesie. Autor jest tutaj jedynie tym który uchyla drzwi, bądź przekręca klucz. Staje się swoistym
klucznikiem, strzegącym światów i historii których sam mógł
nie widzieć. Otwieracie i wkraczacie Wy – Ja, zapraszam.
Daniel Pawłowski
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Adam Wątor
(ur. 1970)

Lustro, 2018
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Adam |Wątor
|2018' oraz opisany na odwrocie: ' "LUSTRO" |ADAM
|WĄTOR |2018'
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–1997
w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywatnych 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 Krakowa", 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”.

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Kiedy maluję obraz nie stwierdzam jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość i co się w niej dzieje tylko realizuję własne
wyobrażenie o niej i dzięki temu obraz staje się odbiciem mojej wizji świata. Jak każdy artysta, chcę wyrazić to co czuję
i wybieram formy bliskie sobie. W swoich obrazach skupiam się na postaci ludzkiej, a przede wszystkim na postaci kobiecej. Podejmuję próbę zrozumienia skomplikowanej kobiecej natury. Przedstawione przeze mnie motywy nie są wiernym
i realistycznym odtworzeniem otaczającego świata, ale wariacją na jego temat. Myślę, że postacie ukazywane na moich
obrazach można porównać do aktorów na scenie, którzy drobnym gestem czy układem ciała mówią o tym co aktualnie
czuję. Rzeczywistość to jak wiadomo nie tylko przyroda, która nas otacza, bo coraz częściej żyjemy poza nią, w otoczeniu, które sami stworzyliśmy i które często dalekie jest od piękna. Rzeczywistość, która nas otacza to także ludzie, coraz
większa liczba ludzi wśród których żyjemy bez przerwy i w różnych sytuacjach stykamy się. Nie trudno zobaczyć piękno
w górskim krajobrazie, ono się niejako samo narzuca. Należy zobaczyć piękno w człowieku. Ciało człowieka jest niezwykłym zagadnieniem. Jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i miłością, jest to kwintesencją prawdy o człowieku.
Ciało wciąż zaskakuje i dla tego nigdy nie przestanie nas zachwycać. Wydaje się że ten temat nigdy się nie zestarzeje.
Zawsze stanowił niezwykle fascynujące zagadnienie dla sztuki, która uchwyciła go już prawie z każdej perspektywy. Temat ciała był inspiracją dla tylu dzieł że trudno sobie wyobrazić że coś jeszcze mogło by przyciągnąć ludzką uwagę. Ono
jednak zawsze przyciąga i staje się medium poprzez które można przekazać wiele treści, które poruszą odbiorcę, dotyczą
bowiem jego samego. W swoich pracach świadomie zrezygnowałem z przedstawienia twarzy. Twarz przypisana jest do
konkretnej osoby. Mnie interesuje człowiek w znaczeniu ogólnym. Emocje i uczucia staram się wyrażać głównie przez
ciało, a przede wszystkim przez subtelne gesty. Dużo uwagi poświęcam dłoniom, które są dla mnie idealnym nośnikiem
emocji. Nieskończona ilość układów, wariacji stwarza nieograniczone możliwości kompozycyjne. Moim zdaniem daje to
mocniejszy przekaz niż emocje wyrażone mimiką.
Adam Wątor

18–19

09

Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum CIX, 2018
olej, płótno, 130 × 100 cm, opisany na odwrocie
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego
im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowane
było kilka obrazów z cyklu „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2018
– „Paulina Preneta: Grafika/Mateusz Maliborski: Malarstwo”, Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów; 2017 – „Salon
Ziomowy”, Fundacja 4 Style, Kraków; 2017 – Wystawa finalistów
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – Udział w 15. Warszawskich Targach Sztuki, stoisko Galerii Dystans, Arkady Kubickiego, Warszawa; 2017 – „Variety”, Galeria Gruning, Kraków; 2017 –
„LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie Nielaba,
Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery KatarzynaNapiorkowska,
Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa
Młodych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015
– Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego im.
Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015
– Wystawa Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków;
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA,
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, Galeria
Promocyjna ASP, Kraków; 2015 –Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki
Eibisch, Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013
– „WYRÓŻNIENI”, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku
Królewskiego na Wawelu, Kraków.

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Obrazy Mateusza Maliborskiego wydają się być doskonałym materiałem dla badań w ramach tzw. Motivkunde, dociekającej podobieństw i różnic w użyciu tego samego motywu. Krakowski artysta w sposób szczególny upodobał sobie
galeryjne i muzealne wnętrza, które uwiecznia na płótnie tak, jak to czynili stulecia temu David Teniers, Huber Robert czy
Frank Weller. Maliborski nie musi być jednak porównywany do poprzedników. Skupiwszy wysiłki i uwagę wyłącznie na
przestrzeni wystawienniczej, stworzył kilkadziesiąt jej przedstawień, prowokując do zestawienia ich ze sobą i wynajdowania
zależności między nimi. Mimo niemal obsesyjnie powtarzanego motywu, malarstwo to nie sprawia wrażenia monotonnego. Bynajmniej, jest różnorodne, jak różnorodne bywają miejsca eksponowania sztuki – od wytwornych sal, przybranych
w klasyczną, historyzującą szatę, do hermetycznych, sterylnych white cube’ów. Podejmowanie wciąż na nowo tematu
galerii świadczy nie tyle o fascynacji Maliborskiego czy kreowaniu przezeń typologii, ile o próbie odnalezienia przestrzeni
doskonałej (…) Tym, co pociąga Maliborskiego we wnętrzach wystawienniczych, jest – jak sam przyznaje – ich sakralna
czy raczej sakramentalna natura. To przestrzenie „uświęcające” przedmioty, a także miejsca kontemplacji (sugerowanej
na niektórych płótnach sylwetkami ludzi) (…)
Wojciech Delikta, Galeria – miejsce (nie)doskonałe [fragm.], „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35
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Ignacy Oboz
(ur. 1989)

Z cyklu "Stany skupienia", 2017
olej, alkid, płótno, 80 × 70 cm, opisany na odwrocie:
'IGNACY OBOZ |Z CYKLU "STANY SKUPIENIA" |2017
|WROCŁAW'
Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu – dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zdzisława
Nitki (2016). W latach 2008–2013 studia na Historii Sztuki na KULu.
W latach 2010–2013 studia na Wydziale Artystycznym UMCS. Finalista konkursu Najlepsze Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, uczestnik
wystaw: „001 – przestrzeń, Ignacy Oboz”, Przestrzeń, Wrocław;
„My’16. Najlepsze dyplomy ASP we Wrocławiu”, Wrocław, BWA
Awangarda (2016); Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, wystawa pokonkursowa, Warszawa, Galeria Katarzyny 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 w Gdańsku (2015).

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Interesuje mnie materialność warsztatu malarza – farby, płótna, krosna malarskie, pędzle, szpachle, noże etc. Materialność tą traktuję jako punkt wyjścia do czegoś w rodzaju przemiany alchemicznej – transformacji „ekwipunku malarza”
w przedmiot (obraz), o którym sam wiem niewiele.
Ignacy Oboz
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2018
olej, płótno, 115 × 190 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska
2018 r.'
Urodzona w Gdańsku gdzie mieszka i tworzy. Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku
2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka
Cześnika, aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego,
aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej. Stypendystka
Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego
2005 – 2007. Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta
Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni
Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze mniej
boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku. Na
50 Aukcji Młodej Sztuki w Sopockim Domu Aukcyjnym osiągnęła
ogólnopolski rekord sprzedaży w tej formule aukcyjnej. Brała udział
w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych
w kraju i zagranicą. Ważniejsze wystawy: 2014 – „Art from Gdańsk”,
en Banyoles, Hiszpania; 2013 – Wystawa z okazji Dni Polski, Reus,
Hiszpania; 2013 – „Unieś się ze sztuką”, Galeria Glaza, Port Lotniczy
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk; 2013 – „Artyści z e66” Galeria Oliva Gate,
Gdańsk; 2013 – „Duet” Galeria Warzywniak, Gdańsk; 2012 – „Więcej
niż realizm” Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria; 2011 – „101 pięknych
obrazów”, ZPAP, Warszawa.

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 – 27 000 zł

Moje malarstwo jest moją osobistą sprawą, szczerym wyznaniem, moim odbiciem na płaszczyźnie płótna. Pragnę
uchwycić nieuchwytne „wynajdywać rzeczy niewidzialne
kryjące się pod wygląd prawdziwych i utrwalić je ręką, tak
by udowodnić, że to, czego nie ma – istnieje” [Daniel J.
Boorstin, Twórcy. Geniusze wyobraźni w dziejach świata,
2002]. Szukam znaku, formy osobistego przekazu, szukam
czegoś co z jednej strony wyrażałoby mój sposób myślenia
i równocześnie określało moje emocje. Życie to brzemię,
które człowiek dźwiga od początku do końca, chcę by mój
obraz stał się wizualną formą jego treści.
Sandra Arabska
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Natalia Rybka
(ur. 1988)

Nie chcą/nie mogą, 2018
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka ASP w Katowicach, brała udział w konkursach takich
jak „Artystyczna podróż Hestii” w MSN w Warszawie, „Nowy obraz/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 Marszałka 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 Współczesnego; Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego Rysować
Naturalnie; Malarstwo pod koniec roku w Warszawie; Powroty w Pawilonie Sztuki w Warszawie; Projekt SOON w Spectra Art Space
w Warszawie; wystawa Malarstwa w Nowej Gazowni w Poznaniu.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

W swojej sztuce zajmuje się ontologicznym wymiarem istoty, który skłania do stawiania pytań o nie przedmiotowość
jednostki, a raczej jego duchowy przymiot, jego wewnętrzną konstrukcje, jego stwarzanie. Poprzez wykorzystanie motywu
lasu, który może nasuwać wiele rozmaitych skojarzeń, ukazuję w nim człowieka jako cząstkę elementarną pewnego fragmentu rzeczywistości. Jest on jej naturalnym składnikiem, z niego wyrasta i go tworzy. Otoczenie, w które jest wpisany,
wydaję się być chaotyczne i niezbadane, mogące wywoływać przeróżne emocje. Jednak daję poczucie pewnego spokoju
i nie przytłacza ogromem znaczeń. Człowiek niemalże wynurza się ze splotu roślin, a nieraz w sposób niedający się
odróżnić, stapia się z otoczeniem. Zarówno to otoczenie jak i człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają ślad w danej
przestrzeni, miejscu. W przedstawieniu natury, doszukuję się cech Boga osobowego, zagłębiam się w Jego obecności,
nabieram cech bożego charakteru.
Natalia Rybka
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Małgorzata Kosiec
(ur. 1975)

RADICAL RED, 2017
olej, płótno, 92 × 73 cm, sygn. p.d.: 'KOSIEC' oraz
opisany na odwrocie: 'MAŁGORZATA KOSIEC, RADICAL
RED, 2017'
Absolwentka ASP w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem obroniła
w 2000 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finalistka
programu International Young Art 2002 domu aukcyjnego Sotheby's. Wystawy w Nowym Jorku, Tel- Avivie, Amsterdamie, Denver,
Gotheborgu, Malmo, Sztokholmie, Londynie oraz liczne w Polsce.
Na stałe reprezentowana przez wiodące szwedzkie galerie. Obrazy
w prestiżowych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Tworzy równolegle
abstrakcje wielkoformatowe oraz portrety typograficzne, malowane
unikatową techniką nawarstwiania znaków graficznych.

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 14 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Złamania” (Fractures), Centrum Kultury Zamek w Leśnicy (Wrocław)
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Aleksandra Hońko
(ur. 1984)

Bez tytułu z cyklu „Basen”, 2018
akryl, płótno, 100 × 130 cm, opisany na odwrocie
Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu oraz edukacji
artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Laureatka Nagrody Artystycznej
Prezydenta Ebląga za rok 2013. Zawodowo związana z Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Pochodzi z Młynar, aktualnie od paru
lat elblążanka, czynnie działająca na rzecz kultury i sztuki regionu.
Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych
w Polce i za granicą, m.in.: 2015 – Wystawa malarstwa, Galerie
Sandhofer, Salzburg; 2014 – Wystawa malarstwa, Lisa Norris Gallery, Londyn; 2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013 – Wystawa malarstwa, Centrum Sztuki,
Galeria EL, Elbląg; 2011 – „Pistolety”, Galeria Rynek, Olsztyn.

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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Karolina Jaklewicz
(ur. 1979)

Obiekt nieplatoniczny 7, 2017
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
'JAKLEWICZ |OBIEKT |NIEPLATONICZNY VII |2017'
Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem
uzyskany w 2007 r. w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyki).
W 2012 r. obroniła rozprawę doktorską, w 2017 r. – habilitacyjną. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa, Rysunku
i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od
2009 r. kuratorka Galerii Sztuki Socato, od 2011 – ogólnopolskiego Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew”, którego jest również
pomysłodawczynią. Należy do międzynarodowej grupy artystów
posługujących się językiem geometrii, skupionych wokół dr Bożeny
Kowalskiej. Swoje prace prezentowała w ramach dwudziestu wystaw
indywidualnych oraz ponad 50 wystaw zbiorowych. Stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 r. w ramach
Nagrody Roku przyznawanej przez Okręg Wrocławskich ZPAP, została
uhonorowana wyróżnieniem za wystawę „Konsekwencje” (Galeria
Miejska we Wrocławiu).

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Konsekwencje”, Galeria Miejska we Wrocławiu

Credo:
Forma jest bowiem wypowiadaniem wewnętrznej treści, Wasyl Kandyński
Cytując jako motto słowa Wasyla Kandyńskiego, zwracam szczególną uwagę na drogę jaką obrałam w korzystaniu z rozwiązań geometrycznych: geometrii staram się używać jako języka wypowiadającego się nie tylko w formie, ale i w treści.
W pracach konsekwentne poszukuję takich rozwiązań, aby geometria była nie tylko chłodną, analityczną czy intelektualną
grą, ale by tchnąć w układy geometrycznych brył i płaszczyzn aspekt emocjonalny, osobisty, metafizyczny. Odczuwam
wewnętrzną potrzebę geometrii – jest dla mnie sposobem obiektywizacji osobistych przeżyć i obserwacji, daje komfort
dystansu i dyskrecji. Jest językiem uniwersalnym a jednocześnie możliwym do indywidualnego zaanektowania. Linie proste
to także tęsknota za uporządkowaniem przestrzeni – w tym przestrzeni mentalnej, przeżyć wewnętrznych. Wobec nadaktywnej rzeczywistości, w której żyję, geometria pozwala stworzyć iluzję ładu. W geometryzowaniu malarstwa doceniam
także możliwość czystego przekazu, wyrażanie esencji idei. Geometryzowanie malarstwa odczuwam jako specyficzny
algorytm – geometria wyciąga z idei pierwiastek, by potem podnieść jej doznawanie do kwadratu. I o ile w rzeczywistości
geometria służy wytyczaniu granic, o tyle w malarstwie potrafi owe granice otworzyć.
Całość moich malarskich założeń widzę jako relację między tym co naturalne, a tym, co wymyślone przez człowieka,
tym co racjonalne a tym co emocjonalne, tym co zaplanowane i tym co przypadkowe. Owa relacja bywa walką, próbą
współistnienia, wzajemnego wsparcia. W naturze fascynują mnie zjawiska rozproszone – mgła, światło, chmury, płynność,
blask. W działaniach człowieka podziwiam intelekt – stąd inspiracje architekturą, emocjonalność – stąd personifikacja brył
i wrażliwość werbalną – stąd inspiracje poezją.
Zagadnienie te spina geometria. Możliwie osobista.
Karolina Jaklewicz
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Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Bez tytułu z cyklu „Możliwości”, 2018
akryl, płótno, 150 × 150 cm (poliptyk 50 × 50 cm
× 9 szt.), każda z części sygn.: 'Ruciak 2018'
Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom
z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Obecnie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy:
2014 – Wystawa indywidualna „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Galeria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012", Muzeum Regionalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego
Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin;
2012 – Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legnica; 2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego
„Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne
sztuki”, Galeria U, Wrocław.

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem. To ono tworzy obraz. Działam nim, a przez jego natężenie i rozproszenie
staram się wyrazić własne emocje. To ono modeluje bryły malowanych przedmiotów. Światło w swoich pracach buduję
warstwami, za pomocą różnych narzędzi. Ślady pędzla, gąbki czy farby wcieranej kawałkiem materiału są bardzo osobistą formą wypowiedzi. Natężenie światła reguluję, różnicując narzędzia. Światło raz jest miękkie, innym razem surowe,
kontrastowe lub mocno rozmigotane w zależności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji, jakie w danej chwili
chcę wyrazić. Zarówno kolor, kompozycja jak i forma powstają dzięki niemu. Światłem podkreślam elementy, które są dla
mnie najistotniejsze. Staram się przedstawić relacje pomiędzy przedmiotem, światłem i cieniem. Malując puste wnętrza,
staram się nadać im nastrój tajemnicy. Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne miejsca i przedmioty zyskują wymowę
symboliczną. Chcę im dodać duchowej głębi, tak by wprowadzały człowieka w stan kontemplacji, skupienia, melancholijnych emocji. Moje obrazy początkowo były dość mroczne. Światło było uwięzione w ramach namalowanych okien.
Kolorystyka ograniczała się głównie do bladych błękitów, szarości, bieli i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć pozornie
znajome wątki własnego malarstwa, rozszerzając tonację obrazów o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie, intensywne
błękity, a nawet czerwienie. Światło zalewające moje płótna, świeci teraz ciepłem żółcieni, ożywiając je i sprawiając, że
malowane wnętrza, stały się przyjemniejsze, cieplejsze, jakby bardziej bliskie. Przetwarzam światło i cień w taki sposób,
by podkreślić to, co według mnie w danym kadrze jest najistotniejsze.
Sonia Ruciak
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The Krasnals (Whielki Krasnal)
(rok powstania: 2008)

A macie piękno w sztuce!/Infantka Małgorzata/
Tribute to Diego Velasquez,
z cyklu Piękno w sztuce, 2013
olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. p.d.: 'WHIELKI
KRASNAL ' 2013' oraz opisany na odwrocie: 'A macie
piękno w sztuce!/Infantka Małgorzata/Tribute to Diego
Velasquez, z cyklu Piękno w sztuce, 2013'
Anonimowa grupa artystów krytycznie odnosząca się do aktualnych
zjawisk w sztuce współczesnej, do politycznej poprawności w sferze społecznej, politycznej, również w obrębie samej sztuki. Humor
czasami ciężki do przełknięcia i dwuznaczność nie pozwalająca ściśle określić opcji, które popierają, powodują kontrowersje w wielu
środowiskach. Główne miejsce działalności The Krasnals to ich blogi
(polski i angielski), gdzie regularnie publikują posty, najczęściej ze
swoimi obrazami i tekstami komentującymi zjawiska, które ich nurtują, fascynują lub wkurzają.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Mission impossible”, BWA Sokół, Nowy Sącz (reprodukowany w katalogu
wystawy)
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Marcin Kowalik
(ur. 1981)

Kościół w Szczebrzeszynie ll, 2015
akryl, płótno, 130 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Marcin
|Kowalik 2015 |„OBRAZ OJCA W |KUCHNI/KOŚCIÓŁ
|W SZCZEBRZESZYNIE/SERPARACJA PRZESTRZENI”
|AKRYL 80 X 130 cm'
Artysta malarz, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP
w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Uczestniczył w ponad
50 wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie). Prace
Marcina Kowalika można oglądać w kolekcji Muzeum Narodowego
w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, laureat Nagrody
Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi” i Założyciel Fundacji
„Obraz w pigułce”.

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 500 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Meanings”, Galeria Laboratorium Sztuki, Kraków
2016 – wystawa indywidualna „Zbieżne”, Galeria Messier 42, Kraków

Malarstwo Marcina Kowalika to przede wszystkim intelektualna gra miedzy widzem a obrazem. Od wielu lat konsekwentnie
buduje struktury swojej malarskiej wyobraźni. Warstwa tematycznych zainteresowań Kowalika zamyka się w kilku cyklach,
które nieprzerwanie realizuje: „Przestrzeń podróży”, „Pejzaż w pudełku”, „Nieznane królestwo”, „Back to Basics”, „Faza
lustra”, „Zbieżne”. Od strony formalnej jego obrazy można określić mianem przestrzennych, często iluzyjnych struktur
geometrycznych, w których osadzony jest bardzo wyrafinowany kolor. Obraz to źródło poszukiwań. Podczas malowania
Kowalik nieustannie bada oddziaływanie elementów obrazu. Stawiając się w pozycji widza prowadzi nieustającą, malarską
dyskusję z tym, co powstaje na płótnie.
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Robert Listwan
(ur. 1974)

MADE IN HEAVEN, 2017
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: ' "MADE
IN HEAVEN" 2017 Robert Listwan'
Artysta malarz, obecnie mieszka i tworzy we wsi Kieźliny. W latach
1995–2000 studiował malarstwo i grafikę w Gdańskiej ASP pod
kierunkiem Henryka Cześnika i Tomasza Bogusławskiego. W 1993
otrzymał stypendium krajowe, a w 1994 stypendium we Francji.
Autor kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw
zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 2017 – „Connect”,
Albin Upp Gallery, Oslo (Norwegia); 2017 – „Mam dzisiaj dobry
dzień”, Galeria Wozownia, Toruń [razem z Małgorzatą Wielek-M];
2016 – „Jutro będę kimś innym” Scena Margines, Olsztyn; 2014 –
„Adrenaliny”, Galeria Fibak, Warszawa; 2012 – „Unplugged” BWA
Olsztyn; 2010 – „Flat number fifty“ Stadens Museum for Kunst,
Kopenhaga (Dania); 2010 – „Flat number fifty“, Galeria 69, Dorotowo; 2010 – „Flat number fifty“, GAP Gallery, Barcelona (Hiszpania).
Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą oraz w zbiorach
Muzeum Warmii i Mazur.

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

(…) Od odmalowywania ciemnej strony portretowanych osobowości nie stroni również Robert Listwan, redukując twarze modeli do płaskich plam zimnej bieli i szarości lub do pustych ekranów, na których niczym z projektora, wyświetla
abstrakcyjne kształty, rozedrgane warstwy napisów, dezorganizujące czytanie i sugerujące stan emocjonalny portretowanych postaci. Szablonowo przedstawiane popiersia uzupełnia o tytuły filmowe, strzępki zdań zasłyszanych w telewizji
czy przeczytanych w prasie, nierzadko odnoszących się do wydarzeń w kraju czy na świecie, które, jak przyznaje, coraz
bardziej go angażują i wzmagają poczucie niepokoju wyrażane na płótnach.
Obrazy Roberta Listwana przypominające momentami zdjęcia profilowe na portalach społecznościowych, są mocno
osadzone w bieżących realiach, kulturze tzw. „scrollowania”, przeglądania blogów, „zup”, internetowych tablic komponowanych z tych samych książkowych cytatów, „repostowanych” jak echo (z Witkacego, Ciorana, Żulczyka, Coelho itd.),
multiplikowanych wizerunków Audrey Hepburn, kadrów ze starych filmów, zdjęć szczupłych, melancholijnych dziewczyn.
Zmieniają się tylko kolorowe filtry, podpisy w memach, a zostają te same wielkie marzenia o życiu „glamour”, chęć wykreowania się na nowo, świadomość, że jest się oglądanym i ocenianym.
Ewelina Bobińska
tekst do wystawy „Mam dzisiaj dobry dzień”, Galeria Wozownia, Toruń 2017 [razem z Małgorzatą Wielek-M]
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Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

Blue, 2017
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygn. na licu: 'Sz 17' oraz
opisany na odwrocie: ""JAN SZCZEPKOWSKI 2017 |-BLUE|Szczepkowski'
Artysta malarz. Pochodzi z Sanoka, gdzie do dziś mieszka i pracuje.
Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (najbardziej
znanym przodkiem artysty jest z pewnością jego imiennik, jeden
z najsłynniejszych przedwojennych rzeźbiarzy polskiego okresu art
déco). W 2003 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni
profesora Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat kilku nagród artystycznych, m.in.: 2013 – Nagroda Dyrektora BWA Rzeszów („Jesienne
Konfrontacje”); 2011 – II miejsce, 11 Biennale Plastyki Krośnieńskiej,
BWA Krosno; 2009 – I miejsce, „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba
Roku 2009”, BWA Rzeszów; 2009 – Nagroda Prezydenta Przemyśla, Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl. Uczestnik
szeregu wystaw zbiorowych i autor kilku wystaw indywidulanych:
2018 – „Malarstwo”, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn; 2017 – „Artes
Liberales”, Galeria Wspólna, Bydgoszcz 2017; 2017 – „Nieruchoma
kurtyna”, Pragaleria, Warszawa; 2017 – „Voyage”, Galeria ToTu,
Rzeszów; 2015 – „Taumaturgia", Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015- „Partial Exposure", POSK, Londyn; 2015 – „Malarstwo”,
Muzeum Historyczne, Sanok; 2014 – „Malarstwo”, Galerie Mont
des Arts, Bruksela; 2014 – „Realizm niemożliwy”, Galeria Domus
Aurea, Lublin; 2014 – „Muzeum znaczeń”, CSW Solvay, Kraków;
2014 – „Powracający cień”, BWA, Krosno; 2013 – „Obszar cienia”,
Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków 2013; – „Powracający cień”,
BWA, Sanok 2013.

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 6 500 zł

(…) Malarstwo Jana Szczepkowskiego uwodzi na wiele sposobów. Jego świat malarski przesiąknięty jest specyficzną
atmosferą tajemnicy, świata sprzed lat, ale jakby złożonego
od nowa, w nieznany dotąd sposób. Szczepkowski żongluje
figurami, postaciami żywcem wyjętymi z przedwojennych
fotografii lub reklam z lat 50. XX wieku. To rodzaj malarskiego kalejdoskopu, a układanka z każdym obrotem zmienia
znaczenie, tworzy się nowy sens (…) Pytany o inspiracje,
Szczepkowski bez wahania wymienia w pierwszym rzędzie
erotyzm. Faktycznie, obrazy artysty w przeważającej mierze
dotykają problemu relacji międzyludzkich, u podłoża których
leży napięcie erotyczne.
Marcin Krajewski
Taumaturg z Sanoka [fragm.], „Arteon”, nr 10 (198),
vPoznań 2016, s. 23
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

K27, 2018
akryl, płótno 140 × 100 cm, opisany na odwrocie:
'A. Bakalarz |2018 |"K27"'
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 indywidualna „Między
farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 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.

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 14 000 – 21 000 zł

(…) 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.
(…) 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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Sławomir Czajkowski (Zbiok)
(ur. 1982)

From Liberations Serie – Demons, 2016
akryl, płótno, 120 × 120 cm, opisany na odwrocie: 'ZBIOK
|2016 |FROM |LIBERATION SERIE |UNTITLED (DEMONS) '
Malarz, projektant, kurator. Jeden z najbardziej aktywnych i uznanych artystów sceny street artu w Polsce. Absolwent Instytutu Sztuki
i Kultury Plastycznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Brał udział
w licznych projektach i wystawach min. w Brazylii, Chinach, Francji,
Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Współkurator wielokrotnie nagradzanego biennale sztuki miejskiej „Out of
Sth”. Z Karoliną Zajączkowską tworzy duet artystyczny DWA ZETA.
Jest laureatem licznych nagród min. Grand Prix Konkursu Gepperta, był Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w 2011 roku. Mieszka i pracuje w Warszawie.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:
2016 – wystawa indywidualna „Liberation”, Art Agenda Nova, Kraków

(…) Czajkowski łączy fotorealizm z formami sięgającymi w kierunku języka nowej estetyki. Miesza przedstawienia postaci
z glitchem czy pochodnymi obrazu cyfrowego aberracjami. Widać to na pierwszy rzut oka. Tego typu tendencje w malarstwie ujawniają się już od kilku lat. Czajkowski zdaje sobie sprawę, że skok na estetykę umownie zwaną postinternetową to
wampiryzm – czerpanie z czegoś czego sam nie wymyślił, ani nawet nie eksplorował we wczesnym stadium powstawania.
Nie stanowi to jednak przeszkody, sam przyznaje, że to teraz maluje mu się dobrze, naturalnie. O ile osobiste wyzwolenie
nie jest łatwe, nie daje upragnionego szczęścia, spokoju, czy inaczej zwanego wygodnego stanu, to Czajkowski znajduje
je w czymś najprostszym, w procesie malowania, które może być wyzwoleniem, nawet od bycia malarzem.
Alek Hudzik, tekst do wystawy „Liberation”, Art Agenda Nova, Kraków [fragm.]
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Miłosz Wnukowski
(ur. 1986)

Ludojad, 2014
olej, płótno, 150 × 220 cm, sygn. na odwrocie: 'Miłosz
Wnukowski, Ludojad, 2014'
Malarz, twórca obiektów, instalacji, oraz filmów. W 2005 podjął
studia na kierunku Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Jacka Rykały w 2010 roku. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku
asystenta w Katedrze Malarstwa w macierzystej uczelni. W roku
2018 otworzył przewód doktorski w dziedzinie Sztuk Wizualnych.
Do tej pory zorganizował sześć wystaw indywidualnych, uczestniczył
w wielu ekspozycjach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2009 roku
otrzymał stypendium The Elizabeth Greenshields Fundation w Kanadzie. W tym samym roku zdobył Grand Prix Konkursu „Artystyczna
Podróż Hestii”, i otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2015 roku został stypendystą Prezydenta Miasta
Sosnowiec w dziedzinie kultury. Ważniejsze wystawy indywidualne:
2015 – „Skarby Urojone”, Galeria Pusta, Katowice; 2014 – „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2012 – „Trauman
Show”, Galeria Engram, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe:
2017 – „Czarne skrzdła”, Pałac Schoena, Muzeum w Sosnowcu;
2016 – „Premeditations-Secret Meanings”, Maison 44, Bazylea.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

WYSTAWIANY:
2015 – wystawa zbiorowa „Północ – Południe, Galeria Szyb Wilson, Katowice
2015 – wystawa zbiorowa „ŻÓŁTY WSTĘP WOLNY”, Galeria Rondo Sztuki, Katowice
2014 – wystawa indywidualna „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, Galeria Arttrakt, Wrocław
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Zofia Błażko
(ur. 1986)

Suprunowa, 2018
olej, płótno, tondo – śr. 120 cm, sygn. u dołu
monogramem: 'ZB' oraz opisany na odwrocie: 'Zofia
|Błażko |2018 |"Suprunowa" '
Od 2017 r. jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
na której w 2010 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku „Malarstwo” w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego oraz ukończyła
studia I stopnia na kierunku „Fotografia” pod opieką prof. Witolda
Węgrzyna. W 2012 r. została absolwentką studiów podyplomowych
na kierunku „Arteterapia” Akademii Medycznej w Gdańsku. Malarka,
zafascynowana 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 prestiżowej 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 Michela Kikoine'a jednego z założycieli École de Paris.
Doceniona za swoją pracowitość i kunszt artystyczny, jako pierwsza
Polka w historii, uzyskała możliwość zaprojektowania i zrealizowania
dekoracji sześciopiętrowej fasady budynku, który stanowi kolebkę
artystyczną bohemy współczesnego Paryża na 59 rue de Rivoli. Poszukująca nowych 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 zaszczycił sam minister kultury Senegalu – Mbagnick
Ndiaye. W drugim półroczu 2015 r. Zofia Błażko przebywała na
rezydencji artystycznej w Shangyuan Art Museum w Pekinie. Obecnie malarka żyje i tworzy w Warszawie. Ma na swoim koncie osiem
wystaw indywidualnych m. in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane
2016; Galerii Kuratorium – Warszawa 2017. Brała udział również
w osiemnastu wystawach zbiorowych m.in. w: Musée Théodore
Monod D'art Africain – Dakar 2015; Shangyuan 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. miejscu najlepszych
polskich twórców aktywnych na rynku sztuki po 1945 r. w rankingu
„Kompas Sztuki 2017”.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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Stanisław Baj
(ur. 1953)

Rzeka Bug, 2018
olej, płótno, 80 × 100 cm, opisany na odwrocie:
'Stanisław Baj | Rzeka Bug 2018'
Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka
Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał
w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor
ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył
w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się
w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia głównie malarstwo i rysunek. Początkowo
malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi i naturą. Od lat
80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz
malarstwo portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem
symboliczne, zwłaszcza liczne portrety matki artysty oraz zakola
dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki, znawców przedmiotu, jego malarstwo jest
znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale artystę – człowieka,
znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława
Baja, pozostaje mu wierny.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Malarstwo Baja nie operuje żadną wtórnością, skrzywieniami dla stylizacji, nie zdradza zapatrzeń cudzych i nie ujawnia
nachalnych nawiązań i komentarzy do kultury artystycznej. Baja określić do końca nie sposób! On zawsze wymyka się
interpretacji. Jego woda niesie z reguły element wzięty niby z kaligrafii japońskiej - kreskę, zawierającą sugestię pęknięcia,
jakiś sznyt obcowania z nieokreślonością. To "pacnięcie" pędzla jest wyabstrahowane, bez powiązań, całkiem nie a propos;
więc podatne dowolności pojmowania. Artysta być może wyraża nim ja subiektywne i sytuacyjne. Ten znak występuje jako
sygnatura, autograf. Stanowi podsumowanie kompozycji, puentę. Wyraża napięcie kulminacji aktu twórczego, odbija siłę
koncentracji - w ogóle symbolizuje gest malarski.
Magdalena Sołtys
„Stanisław Baj – Wszystko płynie / Everything Flows” [katalog wystawy], Galeria aTak, Warszawa 2011
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Rafał Borcz
(ur. 1973)

Wisła, 2018
olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. p.d.: Borcz oraz na
odwrocie: Rafał Borcz, „Wisła” 2018
Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Obronił dyplom
w 1999 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Obecnie Doktor
habilitowany, prowadzący Pracownię Rysunku ma Wydziale Malarstwa swojej macierzystej uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw
indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu zbiorowych. Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Źródłem jego artystycznej inspiracji jest bieszczadzka przyroda. Wybrane nagrody, wyróżnienia, stypendia: 2013 – 2 wyróżnienia przyznane przez Artinfo.
pl oraz „Gazetę Wyborczą – Katowice” na 41. Biennale Malarstwa
Bielska Jesień – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2011 – Nagroda prezesa ZPAP o. Katowice oraz wyróżnienie przyznane przez
Poland-Art na II Triennale Malarstwa „Animalis” – Miejska Galeria
Sztuki MM, Chorzów; 2007 – Nagroda Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego – 21. Festiwal Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie; 2006 – Nagroda Publiczności w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” BWA, Bielsko Biała; 2005 – Wyróżnienie
regulaminowe w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2005 –
Stypendium Fundacji Grazella.

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 5 500 – 8 500 zł

Zjawiskowość świata
Rafał Borcz doskonale pamięta datę, która rozpoczęła nowy rozdział w jego twórczości. Kilka dni przed sylwestrem
roku 2009 udał się w pierwszą samotną, zimową podróż do Zatoki Węża, która zmieniła go na zawsze. Od tamtej pory
zaczęły powstawać ascetyczne, wyciszone krajobrazy z olchami, które maluje do dziś. Jezioro zasnuwa mgła, powietrze
jest gęste. Zachodzące lub wschodzące słońce odbija się w wodzie. Piony cienkich, delikatnych drzew spotykają się z poziomami horyzontu i linii brzegowej. Krajobraz tchnie ciszą, spokojem, wymaga skupionego odbioru, wzbudza w widzu
melancholię i niezrozumiałą tęsknotę za czymś nieokreślonym (…) Precyzyjne linie, którymi malarz kreśli sylwetki drzew
i gałęzi, rozwidlają się, rozchodzą w różne strony, stają się coraz cieńsze, aż w końcu zaczynają przypominać pajęczynę
lub siatkę spękań na szkle. Dokładne przyjrzenie się im z bliska może dać widzowi wyobrażenie o sposobie pracy artysty.
Borcz maluje powoli. Zanim powstanie obraz, tworzy dziesiątki szkiców i rysunkowych kompilacji. Dopiero wtedy, gdy jest
zadowolony z wyłaniającej się kompozycji, przenosi ją na małe płótno, które nadal traktuje w kategoriach projektu. Dużo
później rozpoczyna pracę nad właściwym, dużym formatem. Artysta starannie i z dbałością o najdrobniejszy szczegół
maluje układy linii, bo wierzy, że zwłaszcza w wypadku malarstwa minimalistycznego, malarstwa ciszy, detal musi się
odznaczać wyjątkową subtelnością i precyzją opracowania, aby przykuć uwagę widza i nie pozwolić mu na nudę (…)
Marcin Krajewski, Wizja świata [fragm.], „Arteon”, nr 1 (213), Poznań 2018, s. 35
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Andrzej Bator
(ur. 1951)

Żarliwość uczuć, 2017
akryl, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie:
'ŻARLIWOŚĆ UCZUĆ |100x100/AKRYL/2017 ROK
|ANDRZEJ JAN BATOR [sygnatura] '
Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dyplom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego,
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku malarstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych
i prywatnych.

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa zbiorowa „Powidoki 3. Bator, Galewski, Majewski”, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódź

Kreska, linia jest podstawowym elementem wypowiedzi plastycznej i twórczej, która szczególnie w rysunku odgrywa
ważną rolę. Jest śladem artystycznej wrażliwości, określa kontur, tworzy walor. Mnie interesuje linia i wszystko co wokół
niej się dzieje. Bawię się kreską, linią. Staram się rozwinąć sferę linii i kresek tworzonych na płaszczyźnie, a także kresek,
które pojawiają się same – wyłaniające się z tła i współtworzące formy.
Podobnie jak w obrazach gdzie zestawione kolory wywołują odcienie innych barw, w rysunkach kreślone linie wywołują
wrażenie dodatkowych linii, a wszystko to buduje ciekawe i zaskakujące miraże. W moich rysunkach i obrazach tło nie
jest płaszczyzną, na której rozgrywa się plastyczna wrażliwość. Płaszczyzna współtworzy dzieło i jest jednym z elementów twórczej wypowiedzi. Ta analogia istnieje w rysunkach i w malowanych obrazach. Jest to obszar moich fascynacji
i zainteresowań.
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Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 128, 2018
technika mieszana, płótno, 100 × 140 cm, opisany na
odwrocie: ' "Apeiron 128" |Acryl 100x140 cm. |2018r.
|Franciszek Ledóchowski'
Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem,
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go problem wielorakości perspektyw postrzegania świata. Posługując się
różnymi stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) stara się wyrazić złożoność widzenia czy lepiej nadawania znaczenia
zdarzeniom czy obrazom. Jego malarstwo pozwala się tłumaczyć na
wiele sposobów nie preferując żadnego z tłumaczeń czy żadnego
widzenia jako jedynego, właściwego. Wielokrotnie wyróżniany był
na konkursach artystycznych, m.in.: 2012 – Konkurs Fundacji im.
Franciszki Eibisch, 2012 – I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
– „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”,
Poznań; 2012 – „Triennale z Martwą Naturą”. Wybrane wystawy
indywidualne i zbiorowe: 2016 – wystawa indywidualna „APEIRON”,
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa
malarstwa, Galeria MiTo, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa
malarstwa, Galeria Elektor, Warszawa; 2012 – zbiorowa wystawa
malarstwa, Galeria Opery, Kair (Egipt); 2011 – „Hangart”, Galeria
Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Pałac Pod Blachą, Warszawa.

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 5 000 – 7 500 zł

MG: Mimo wszystko, można chyba powiedzieć, że na polu
pełnej abstrakcji zaczynałeś od zera?
FL: Te wszystkie eksperymenty, które robiłem z narzędziami
i techniką, to była wielka przygoda i czułem się jak alchemik. Zapuszczałem się na zupełnie nowy teren – musiałem
wyjść z konwencji, w której byłem wychowany i odkrywać
„nowe”. Ten moment był jak wyzwolenie się z okowów,
jak skok na bungee. Wiem, że dla części osób malowanie
abstrakcji takich jak moje wydaje się proste. A jest dokładnie odwrotnie. Ja długo musiałem się uczyć malować abstrakcyjnie. Najtrudniejsze jest przejście do działania dużym
gestem na dużym płótnie, czyli do czegoś co jest wbrew
naturze realisty. Aby się przełamać próbowałem nawet
wyzwalającej mocy alkoholu. Na szczęście dla mnie strategiczne rozpicie się nie przyniosło pożądanych rezultatów.
Traciłem koordynację i precyzję.
Ludzi trzeba uświadomić, że malowanie abstrakcji jest bardzo trudne. Że trzeba mieć pomysł na strukturę obrazu, że
potrzeba czasu na opanowanie techniki. Ja bardzo długo
się przygotowałem do abstrakcji. Eksperymentowałem z narzędziami, najpierw różnymi pędzlami i szczotkami. W Hali
Mirowskiej kupowałem różne szczotki do zamiatania w poszukiwaniu optymalnego włosia. Próbowałem łączyć kilka
pędzli, dopiero potem przeszedłem na szpachle budowlane.
W ogóle w sklepach budowlanych bywam teraz regularnie.
Potrzebuję na przykład dużych pojemników na farbę, wiader
i misek różnego rodzaju. W tym malarstwie potrzebne są
wielkie ilości farby, np. 5 litrów, a ponieważ kolory, na których mi zależy są osiągalne tylko dzięki farbom najwyższej
światowej jakości, malowanie abstrakcji to spora kasa.
„Apeiron. Przypadek kontrolowany”, fragment rozmowy przeprowadzonej z artystą przez Macieja Gajewskiego
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Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2016
akryl, płótno, 50 × 40 cm, opisany na odwrocie
Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów
Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014
roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw
indywidualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Muzeum 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.

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

U źródeł malowania. O malarstwie Anny Szprynger
(…) Powtarzając w lekturze płótna sposób tworzenia, zaczynamy rozumieć pojęcie wyciszenia, nie tylko emocji, ale również
i swojego ego. To jest w tym malarstwie niezwykle cenne, bo oczyszczające, a przez to i świeże. Jest coś w tym malowaniu
z kompulsji powtórzenia, z mantry uprawianej pędzlem o grubości 000. Narracja linii staje się tak silna, że odrywa widza
od kontemplacji całości obrazu i każe podążać za tym, co wyczerpywalne, a co odnawia się w kontynuacji, wzmacnianej
pewnością ręki artystki. W pewnym sensie docieramy tu do kategorii czasowości, do ilustracji przemijania. Jedynym bowiem
ekspresyjnym elementem, różnicującym materię kresek jest widziane z bliska wyczerpywanie się pigmentu na pędzlu, co
zmusza rękę weń uzbrojoną do sięgnięcia po kolejną porcję farby. Więcej tu pewności automatu, niż chybotliwej ręki
ludzkiej. Swoistością malarstwa Szprynger jest też i to napięcie, tak ściśle związane z materialnością i konkretem farby,
a fizycznością ręki. Nie znajdując w języku polskim określenia precyzyjnie oddającego owo doświadczenie „wytrzymałości”,
na własny użytek utworzyłem odpowiednik: pojęcie „endurancji” (od angielskiego słowa endurance). Świadomość tego, z
jakim fizycznym wysiłkiem powstają prace Szprynger, daje także sposobność takiego kontaktu z jej pracami, który bierze
w nawias myśli i ogranicza się do oglądu czysto zmysłowego. Bo jest to w istocie zmysłowe malarstwo (…) Nie chciałbym
jednocześnie przesadnie wartościować śladu ręki artystki, a raczej zauważyć to, co w tym malarstwie pochodzi z redukcji
i rezygnacji z tego, co żywiołowe, na rzecz skupienia wyższego rzędu. Nie bez kozery Anna Szprynger mówi o swoim
malarstwie, że jest medytacją; że malowanie pomaga jej utrzymać właściwą kondycję psychiczną. To trochę jakby religijność
poza religią, ze skupieniem zmierzającym do tworzenia zorganizowanych układów, wyrażających wiarę w istnienie czegoś
nadprzyrodzonego, „nie z tej ziemi”, krzyczącego o porządek wyższy, idealny i głodny zhierarchizowanej wersji świata.
Jarosław Denisiuk
U źródeł malowania. O malarstwie Anny Szprynger, katalog „Bez tytułu” powstały związku z wystawami „Prosta nieskończona”,
Centrum Sztuki Galeria EL (2014); „Mapa symptomów. Geometria Anny Szprynger”, Muzeum Narodowe w Gdańsku (2014), s. 17–19
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Nadhoryzont, 2018
akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygn. p.d.: 'Skoczylas S.
2018' oraz opisany na odwrocie: 'Nadhoryzont |Sebastian
Skoczylas |2018'
Ukończył studia magisterskie na wydziale malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 2004 roku obronił dyplom pod
kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego (aneks w Pracowni Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskiego). Wcześniej uczył
się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Obecnie
mieszka i pracuje w Warszawie. Jego prace znajdują się w kolekcjach
w Polsce i na świecie. Wystawy indywidualne min.: 2017 – „Emanacje”, Galeria TA3 w Warszawie; 2015 – „Slow”, Galeria Mito;
2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 2012 – „Układ wyżowy”,
galeria Elektor Mazowieckiego Instytutu Kultury; 2005 – Centrum
Olimpijskie. Wyróżniony w 2004 roku w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibish. Wystawy zbiorowe min.: 2018 – „Abstrakcja”, Galeria
Stalowa w Warszawie; 2017 – „Pejzaż współczesny”, Miejska Galeria
Sztuki w Częstochowie; 2016 – „Quadro Art”, Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi. 201„Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru”,
Muzeum Lubelskie.

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Kolor i światło są dla mnie najważniejsze. Istotą mojego malarstwa jest oddziaływanie na siebie poszczególnych barw,
ich odcieni i półtonów. Najbardziej interesuje mnie to, co powstaje na granicy, na styku płaszczyzn ciepłych i chłodnych,
jasnych i nasyconych, gładkich i chropowatych. To na tych pulsujących krawędziach wyzwala się energia, która następnie wypełnia cały obraz. Eksperymentuję z kolorem, a kompozycja pełni raczej funkcję dopełniającą, uspokaja nieco te
barwne płaszczyzny. Staram się nie pozbawiać obrazu drobnych sprzeczności i kontrastów, ale jako całości nadaję mu
umiarkowany, harmonijny charakter.
Moje malarstwo wyewoluowało z pejzażu i nadal jest echem obserwacji natury. Obrazy zazwyczaj mają strefowy układ.
Tak jak w przyrodzie spotykają się ze sobą różne obszary, powietrze z wodą, czy ziemią. Malując myślę pejzażem, ale nie
odnajduję potem w obrazach konkretnych miejsc, zaistniałych sytuacji, to nie jest dosłowne przełożenie. Chodzi raczej
o wrażenie – moje odczucie krajobrazu i chwili.
Obraz jest wynikiem doświadczeń nie tylko wizualnych, a nawet nie tylko i wyłącznie zmysłowych. Próbuję dotykać metafizycznego wymiaru barwy i światła. Interesuje mnie niematerialny, nieprzedmiotowy charakter występowania zjawiska
koloru. Język abstrakcji wydaje mi się tu najodpowiedniejszy.
Sebastian Skoczylas
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

Chapelle II, 2018
akryl, płótno, 90 × 110 cm, sygn. p.d.: 'CZAJ | KOW | SKI
| 2018.' oraz opisany na odwrocie: '„CHAPELLE II” | cykl
METRO | PIOTR CZAJKOWSKI 2018.'
Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1999 roku
jest nauczycielem akademickim na macierzystej uczelni. Jego aktywność twórcza skupia się w obszarze malarstwa i rysunku. Jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Niemczech,
Belgii, Holandii, Szwajcarii i Rosji.

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Cykl METRO to oryginalna kolekcja obrazów i rysunków Piotra Czajkowskiego, nad którą autor pracuje od 2012 roku.
Zaintrygowany podziemnym światem Paryża tworzy spójne i konsekwentne układy kompozycyjne, literując poszczególne
frazy autentycznych nazw paryskiego metra, z których układa nieskończone ciągi znaczeniowe. Artystę wyróżnia niespotykana materia malarska nadająca jego pracom niepowtarzalny, indywidualny charakter. Premierowa odsłona cyklu „Metro”
odbyła się w Alliance Française w Łodzi w 2013 roku. Artysta swoje prace pokazywał kolejno na licznych prestiżowych
wystawach w kraju i za granicą. Ostatnio między innymi w Paryżu w 2017 w Grand Palais podczas wystawy ART CAPITAL
oraz na Corrousel Du Louvre w 2016. Obrazy i rysunki z cyklu „METRO” znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce,
Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA.
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Daniel Krysta
(ur. 1976)

L23, 2011
technika własna, płótno, 70 × 70 cm, sygn. na odwrocie:
'DANIEL KRYSTA |tyt: "L23" |tech. mieszana na płótnie
|70 × 70 cm |2011'
Ukończył Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu w latach 1999–2004. Dyplom z malarstwa zrealizował
w pracowni prof. Stanisława Kortyki. W latach 2002–2012 otrzymał wiele wyróżnień i nagród w konkursach artystycznych, m.in.:
2012 – wyróżnienie honorowe „Triennale z martwą naturą”, Galeria
Sztuki BWA, Sieradz; 2008 – wyróżnienie w Konkursie Fundacji im.
Franciszki Eibisch, Warszawa; 2007 – Grand Prix na IV Ogólnopolskim
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Gdynia; 2007 – I Nagroda
w I Międzynarodowym Biennale Obrazu, Łódź; 2007 – Nagroda
Marszałka Województwa Podkarpackiego w „Triennale Polskiego
Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje”, Rzeszów; 2005
– wyróżnienie w „37 Biennale Malarstwa BIELSKA JESIEŃ”, BWA Bielsko-Biała. Autor kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu
wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in.: 2016 – wystawa
indywidualna „Ring”, Galeria STALOWA, Warszawa; 2015 – wystawa
indywidualna „Blik”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2012 – wystawa indywidualna „16 decybeli”, Galeria Socato, Wrocław; 2017 – wystawa
zbiorowa „Po drugiej stronie (lustra)”, Galeria sztuki w Zlinie (Czechy); 2017 – wystawa pokonkursowa IV Triennale Malarstwa ANIMALIS, Miejska Galeria Sztuki, Chorzów; 2014 – wystawa zbiorowa
„Układ planetarny”, Galeria Miejska we Wrocławiu; 2013 – wystawa
zbiorowa „Drogi Twórcze”, Galeria Sztuki BWA, Kielce.

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 500 zł

W moim malarstwie podstawowym założeniem jest chęć „wytworzenia” i uchwycenia w obrazie pewnej atmosfery,
która nie tyle miałaby sprzyjać refleksji, co nawet zmuszać do niej. Zależy mi aby obraz odziaływał swoim klimatem,
był konkretny a jednocześnie wmykał się jednoznacznej interpretacji. Moje obrazy o zdecydowanej kompozycji maluję z
wielką uwagą, celowo redukując kolory do niemal wyłącznie naturalnych barw. Materia w moich obrazach jest fizyczna i
obecna, a przedmioty malowane są z wielką dbałością i precyzją. Elementy pojawiające się na moich obrazach zaczerpnięte są wprost z realnego świata, lecz moja uwaga koncentruje się nie tyle na cechach fizycznych tychże przedmiotów,
ile na ich funkcji jaką pełnią lub mogą pełnić w naszym życiu. Szczególnie interesują mnie sytuacje w których przedmiot
staje się dla nas niewidoczny, staje się pośrednikiem w odczuwaniu i przeżywaniu przez nas świata. Jest taki moment,
gdy np. zaczynamy czytać książkę, to bardzo szybko okazuje się, że książka staje się dla nas niewidoczna, nie widzimy jej
choć trzymamy ją w ręku. Tego rodzaju interakcje szczególnie inspirują mnie przy tworzeniu obrazu. Osiągnięcie moich
zamierzeń jest możliwe przede wszystkim poprzez technikę malowania, która decyduje o osiągnięciu zamierzonego
efektu. Lecz wszelkie zabiegi formalne podporządkowane są temu aby móc zbliżyć się do zamierzonego celu, aby obraz
mógł dosłownie zadźwięczeć.
Daniel Krysta, komentarz autorski do indywidualnej wystawy malarstwa „16 decybeli”, Galeria Sztuki Socato, Wrocław, 2012
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Kaja Solecka
(ur. 1974)

Deszcz, 2018
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. l.d.: 'Kaja Solecka' oraz
opisany na odwrocie
Ukończyła Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obroniła w 1998 w pracowni prof. Janusza Tarabuły. Zajmuje
się malarstwem, grafiką, fotografią. Autorka wystaw indywidualnych,
brała udział w wystawach zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Francji, Maroku/m. in. VII Jesienny Salon
Sztuki Ostrowiec Świętokrzyski (2004); 'Into Europe' – New Art for
New Reality, The Bloxham Galleries, Londyn (2004); 'Valentine Show',
The Bloxham Galleries, Londyn (2005); III Ogólnopolskie Biennale
Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto 2005; 'Art Forward' Enduring Power of Paint, The Bloxham Galleries, Londyn; Chelsea Harbour Design Center – „Focus 2006”, Londyn; IV Triennale z Martwą
Naturą, Sieradz (2006); II Ogólnopolskie Biennale Miniatury Cyfrowej,
Płock; Sport w grafice – Gdynia 2009; 'Doors of Perception' – The
Annexhibition, Crinan (2014); Rynek Sztuki Młodych, NCK, Kraków
(2015); VII Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2015); 'Presence et
Tolerance', Musee Municipal, Agadir, Moroko (2016); Salon International de l'Academie Europeenne Des Arts-France, Paryż (2016),
Kobalt, Muzeum Miejskie w Żywcu (2017). Obrazy prezentowane
na Międzynarodowych Targach Sztuki – AAF International Art Fair
w Nowym Jorku (2007, 2008, 2010), Londynie (2007, 2008, 2010),
Amsterdamie (2008); 20/21 International Art Fair, The Royal College
of Art w Londynie (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

(…) Wystawa monotematyczna skupiona na postaci kobiety uzyskuje swoją dynamikę, oscylując pomiędzy tym, co można
zobaczyć, a tym co musi pozostać ukryte.
Świat zewnętrzny, otwierając i eksponując wewnętrzny świat przedstawionej postaci, staje się monochromatycznym
tłem, tym co niewidoczne. Jednocześnie jest odbity lub wręcz wyryty jak skaryfikacja na skórze modelki, dzięki czemu
kontury postaci stają się granicą pomiędzy światami, a w zależności od użytej optyki, widzimy płaską powierzchnię ciała
lub głębię przestrzeni wewnętrznej.
Przedstawienie modelki w tej jednolitej kolorystycznie przestrzeni wywołuje atmosferę bezczasowości, zawieszenia, stanu
„przed snem”. Przeniesiona w odmienną sferę postać istnieje we własnym, autonomicznym świecie. Zdaje się być ukryta
pod dynamiczną, niespokojną tkanką malatury, a równocześnie wyeksponowana wypełnia przestrzeń obrazu, wchodząc
w relację z fakturowymi, organicznymi strukturami. Pomarszczona powierzchnia farby przypominać może skórę, cielesną
powłokę, skrywającą pod sobą uśpione, zagadkowe motywy (…)
Joanna Krupińska-Trzebiatowska
tekst do wystawy „Przed snem”, Galeria Wirydarz, Lublin 2018 [fragm.]
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Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Keren, 2018
tempera żółtkowa, płyta, 70 × 100 cm,
sygn. p.d.: 'KK|MMXVIII'
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 Brytania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną
symboliką i językiem wyrazu.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Już na początku drogi artystycznej malarka wybrała technikę tempery żółtkowej. Jest to proces niezwykle wymagający,
pracochłonny, wręcz misterny, nagrodzony jednak wspaniałymi efektami końcowymi. Tempera wybierana był najczęściej
przez artystów do XV wieku, później wyparło ją malarstwo olejne. Do łask powróciła w XIX stuleciu. Jak mówi Katarzyna
Kołtan, jej praca to prywatny hołd dla twórczości Mistrzów: „Budowanie obrazu tą techniką to żmudny proces. Tempera
zmusza do pokory, ale jednocześnie daje czas na wewnętrzną refleksję” – wskazuje malarka. „Malarstwo tą techniką jest
kapryśne, pełne pułapek technicznych. To jednak cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portretowanych przeze mnie kobiet” – akcentuje.
Co ważne, artystka sięgając po jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu, zdecydowała mieć pełną kontrolę nad
całym procesem twórczym. Sama przygotowuje emulsję, w której zgodnie z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest
żółtko jajka. Dodaje do niej sypkie pigmenty. „Nie kupuję gotowych farb. Jakość przygotowanej własnoręcznie tempery
jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką szmatką to nada jej piękny satynowy
połysk, dlatego też nie werniksuję swoich prac. Tempera którą stosuję nie wymaga tego” – podkreśla Katarzyna Kołtan.
Tempera znosi upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne czy akryle. Podkłady, na których powstają obrazy, wykonywany są również ręcznie – specjalnie na jej zamówienie. Grunt powstaje również ręcznie, specjalnie
pod temperę, aby zapewnić pracom trwałość i piękno.
Tyle technika. Równie ważne są historie, które z jej pomocą Katarzyna Kołtan opowiada: „Trudno jest mówić o własnej
twórczości, bo moje prace to zapis emocji. Malarstwo jest procesem bardzo intymnym. Wolę, żeby za mnie „mówiły” moje
obrazy, a opowieść przecież każdy może usłyszeć inną…” – mówi. Kobiety artystka przedstawia na ogół w kluczowym dla
nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. „Jest to magiczny moment, chwila kiedy
zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć znaczenie. To moment decyzji. Punkt zwrotny. Za nim wszystko
jest już inne” – dodaje malarka.
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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figury intymne, 2013
olej, płótno, 130 × 100 cm, sygn. p.d.: 'mkg' oraz opisany
na odwrocie: 'figury intymne |razem czy osobno 2013
|Magda Kwapisz Grabowska'
Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem
w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa
prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach
w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym
konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w skład
jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum, New York. W 2015
ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universitat der Kunste
w Berlinie.

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 – 7 000 zł

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można umieścić w grupie realizacji o charakterze neofiguratywnym,
gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to jednak malarstwo w bezpośredni sposób odnoszące nas do
rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są
różnorodnym zabiegom stylistycznym, takim jak deformacja, syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest tu do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia,
swoistym znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało artystycznej ingerencji malarki. Sposób
malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie odnosi nas do twórczości Teresy Pągowskiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne są we wcześniejszych obrazach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie artystka
rozwija już indywidualny, bardziej dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze współistniejące
ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę. Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane na tle bliżej nieokreślonej
przestrzeni, niedopowiedzianego kontekstu. Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że
kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji.
Kama Wróbel
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Michał Misiak
(ur. 1973)

S-39, 2009
olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: 'MM
|MICHAŁ MISIAK 2009 |„S-39” |OLEJ |100x100 cm'
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem uzyskany w 1999 r.
w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego, aneks graficzny w pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego). Obecnie prowadzi
Pracownię Struktur Działań Przestrzennych i Barwy na Wydziale Architektury Wnętrz na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem,
grafiką, rysunkiem i fotografią. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat kilkunastu nagród i wyróżnień. Prace
prezentował w ramach 24 wystaw indywidualnych oraz ponad 120
zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Od 2004 r. uczestniczy
w plenerach artystów posługujących się językiem geometrii dr Bożeny Kowalskiej. Jego prace znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej
Elektrownia w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Międzynarodowego
Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz
w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji,
Szwajcarii, USA i na Ukrainie.

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

Praca nad obrazem jest dla mnie rodzajem medytacji. Interesuje mnie stworzenie zjawiska wizualnego, w którego postrzeganiu wyczuwalne będzie przekroczenie bariery materii. Obrazu jako zaledwie inicjatora procesu, w którym widz
będzie miał szansę doświadczyć również czegoś, co jest poza rzeczywistością empiryczną. W tym sensie moje własne
doświadczanie samego procesu kreacji – monotonnej, powtarzalnej, wielogodzinnej pracy w skupieniu – jest dla mnie
ważniejsze niż sam efekt w postaci obrazu jako obiektu. Wtedy pojawia się szansa, że doświadczenie to stanie się także
udziałem odbiorcy.
Michał Misiak, komunikat prasowy Capital Park „Sztuka Michała Misiaka w Royal Wilanów”, Warszawa 2015
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Alicja Jaworska
(ur. 1991)

Sztorm, 2013
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu, dyplom w pracowni malarstwa pod kierunkiem
prof. nadzw. Łukasza Huculaka w 2016. Mieszka i prowadzi autorską pracownię malarską we Wrocławiu.

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Przestrzeń i nasz sposób postrzegania jej są ze sobą mocno związane. To źródło emocji, które mogę wykorzystać w pracy
twórczej: ogromne rozległe równiny, przejrzyste i monumentalne lodowce – wszystko to daje wrażenie ogromu i potęgi
natury. Próbuję ją zamknąć „uczłowieczyć”, uczynić kontekstem dla kultury. Możliwości przedstawiania jej jest wiele – nasza
cywilizacja transformuje bezkresne obszary w miejsca. Moje malarstwo jest przesiąknięte elementami pejzażu. Czasami
staram się syntetyzować kształty, które mnie zainteresowały, szukam sposobów na sporządzenie planu, schematu opisującego jakiś teren, obiekt czy zjawisko. Pod wpływem wnikliwej analizy część malowanych przeze mnie elementów ulega
redukcji. Powstaje obraz o uproszczonej formie, zawierającej jedynie pewną, ważną – w moim odczuciu, cechę malowanego
obszaru. Część malowanych przeze mnie miejsc czy obiektów uwidacznia się jako różnej wielkości formy geometryczne.
Alicja Jaworska

80–81

38

Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Sopot marina, 2018
akryl, płótno, 80 × 120 cm, opisany na odwrocie: 'SOPOT
MARINA |TOMASZ |KOŁODZIEJCZYK |2018'
Urodzony w Szczecinie. W latach 1997–2003 studiował na wydziale
Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Dyplom w 2003 r. z wyróżnieniem
w pracowni prof. M. Olszewskiego. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Stypendysta Ministra Kultury 2001/2002. Wybrane wystawy: 2015
– „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, Sopot;
2014 – Wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Saltzburg, Austria;
2014 – Wystawa malarstwa „Przystań na chwilę…”, Galeria Next,
Bydgoszcz; 2014 – Wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 –
„Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2012 – „Ein tag am meer”
Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria.

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 500 – 7 000 zł

Moje malarstwo, trochę tak jak ja, jest minimalistyczne, prostolinijne, refleksyjne, uczciwe. Męczy mnie chaos współczesnego życia. Czuję, że ten nieporządek muszę okiełznać, zredukować i uprościć. W sposób naturalny dokonuje się to w
mojej głowie. Cisza i spokój w moich obrazach jest czymś, do czego dążę. Żywioł, którym jest woda w moich pracach,
jest uspokojony, nie ma w nim wstrząsów. To moja odpowiedź na krzyk, który nas otacza. Taką specyficzną atmosferę
zawieszenia mają na przykład obrazy Hoppera. Lubię je, choć moim zdaniem mają w sobie wiele naiwności, którą jemu
udało się jednak przekuć w atut. Czuję się w pewnym sensie malarzem klasycznym, to znaczy pochylam się nad kompozycją, walorem, kolorem. Intuicyjnie przestrzegam złotego podziału i staram się panować nad elementami obrazu, żeby
był rzetelny. Świat, który przedstawiam jest w pewnym stopniu wyimaginowany, nie do końca są to konkretne miejsca. I
choć korzystam również z pomocy takich mediów jak aparat fotograficzny czy komputer, nie dopuszczam do tego, aby
maszyna wyręcza mnie w myśleniu. Irytuje mnie w malarstwie bezrefleksyjne przenoszenie na płótno zdjęć przefiltrowanych
przez Photoshop. Sam fragmenty rzeczywistości zbieram jak puzzle po to, aby później je przetwarzać.
Tomasz Kołodziejczyk
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Robert Motelski
(ur. 1977)

Gwiazdy 23 sierpnia 23:52, 2018
akryl, płótno, 90 × 130 cm, sygn. na odwrocie: 'Robert
Motelski 2018'
W 1997 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Warszawie. 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 zainteresowania artystyczne skupiają się na studiowaniu pejzażu i na
nowatorskim sposobie jego prezentacji.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Inspiracje do obrazów znajduję podczas wyjazdów. Pomysły i wrażenia analizuje później w pracowni. Syntetyzuję formę,
usuwam zbędne elementy, wybieram to co najważniejsze. Chciałbym aby moje prace ukazywały siłę zawartą w naturze.
Zestawiam bardziej ekspresyjnie malowane elementy z płaszczyznami koloru. Duże znaczenie przywiązuję do kompozycji.
Robert Motelski
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Ivo Nikić
(ur. 1974)

Bez tytułu, 2016
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie
W 2003 obronił dyplom z malarstwa na warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Jego
twórczość obejmuje malarstwo, fotografię, instalacje, obiekty, video
i akcje w przestrzeni miejskiej. Interesuje go pejzaż miejski, cielesność, muzyka, „brud wewnętrzny”, odpadki i estetyczne zgrzyty.
Czerpie ze street-artowej stylistyki – szablony i farby w spreju – którą łączy z techniką laserunku i malarstwem fakturowym; czasem
maluje farbami magnetycznymi w celu mocowania dodatkowych,
mobilnych elementów do płaszczyzny obrazu. Inspiruje się wykorzystywaną w muzyce techniką samplowania. Zaskakuje zestawieniami
motywów, nonszalancją estetyczną, poczuciem humoru. Stwarza
atmosferę grozy. Z mroku wydobywa rozmaite kształty, plamy które
są śladami cielesnej egzystencji człowieka. Bawi się skojarzeniami,
rozmontowuje Świat na części, kwestionuje gotowe rozwiązania,
przewartościowuje kategorie piękna i brzydoty. Ivo Nikić od 2001
roku współtworzy (razem z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszewskim) grupe szu szu. W 2006 roku był stypendystą Artist-In-Residence
w Bernie w Szwajcarii. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju (m.in. CSW Zamek Ujazdowski, BWA
Zielona Góra, Galeria Studio, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus
Łódź Biennale) i za granicą (m.in.: Humboldt Berlin, Umspannwerk;
Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Izraelu;
Rotor w Grazu, Tokyo Fashion Week).

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Temptatio, 2018
olej, płótno, 80 × 90 cm, sygn. p.d.: 'Urszula |Tekieli
|2018' oraz opisany na odwrocie: '„Temptatio” 2018
Urszula Tekieli, nr kat. 386/12/18'
W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie
projektowania graficznego. Wcześniej uczęszczała do Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Zainteresowania artystki
oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz
powojennych. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Jej obrazy
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Wystawy indywidualne: 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula
i Kazu”, Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Sopocki
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 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; 2011 – „100 + 1
Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2003 – „Impresja”, Galeria Pod Śrubką, Żywiec.

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Moje malarstwo jest wyrazem fascynacji stylem Art Deco i szeroko pojętą sztuką międzywojenną. Bliska jest mi również
estetyka dawnej Japonii (kultura ukiyo oraz szkoła malarska RINPA), która jest dla mnie źródłem ciągłych inspiracji.
Urszula Tekieli
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Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Walk Through Exits Only, 2016
technika mieszana, płótno, 120 × 100 cm,
sygn. na odwrocie:
W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Lecha Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel mianowany
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 współuczestniczył 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. otrzymał 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 Anniversary” – 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, Downstairs 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, Dortmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace
Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom
aukcyjny Rempex, Warszawa.

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

(…) Pewnego dnia przestałem malować figuratywnie i zacząłem rysować linie i trójkąty. To jest pewien proces, konsekwentne rozwijanie jakiejś myśli. Pamiętam wiele rozmów z moim przyjacielem Krzyśkiem Syruciem o tym, że fajnie by
było stworzyć graffiti bez graffiti. Namalować sam styl, wyciągnąć całą energię, esencję. Pozbyć się balastu liternictwa
czy figuracji, bo zaczyna to być nudne i oczywiste. Rozwinąć to bardzo intymnie, emocjonalnie, zmieszać z całym swoim
doświadczeniem malowania sztalugowego, by stało się to szerszym wyrazem (…)
(…) Maluję kilka obrazów na raz, moja pracowania jest jak fabryka. Z reguły rozwijam jeden pomysł w kilku wariantach
i kombinacjach. Praca zawsze ma kilka etapów. Pierwszy jest bardzo emocjonalny. Buduję plamy szerokimi pędzlami,
szukam napięć w kolorach. Dużo szkicuję, ale obrazu raczej szukam intuicyjnie, daję się prowadzić. Kolejnym etapem jest
odstawienie pracy na jakiś czas, by się to poukładało – we mnie i w obrazie. Następnie wielomiesięczny proces szukania
kompozycji, budowania głębi, cały ten geometryczny detal. Czasami mam pomysł od początku i udaje mi się go zrealizować niemal w stu procentach. Czasami mam mglisty pomysł na to, jak będzie wyglądała cała seria obrazów. Czasami
wszystko się zmienia, nawet nie wiem kiedy. Nie mam na to jakiejś spójnej strategii, ale ciągle nad tym pracuję (…)
Pomiędzy ścianą a pracownią, fragmenty rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Michalinę Domoń,
„Artysta i sztuka”, nr 24, 2017/2018, s. 43-44
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Krzysztof Nowicki
(ur. 1988)

Św. Sebastian, 2017
olej, płótno, 140 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 'Krzysztof
|Nowicki'
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 konkursów „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 Artystów, Gdańsk; 2016 – wystawa pokonkursowa „A co ty robisz dla
malarstwa?”, wystawa 12.konkursu Gepperta, galeria awangarda
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.

cena wywoławcza: 2 700 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Skażenie
(…) Patrząc na nowe realizacje artysty z perspektywy jego wcześniejszej twórczości można dojść do wniosku, że stanowią
one w pewien sposób negatyw starszych prac, które obnażały szkielet dawnego malarstwa. Pod względem formalnym
kojarzyć się mogły z grafiką komputerową i chociaż proces cyfryzacji dawnego malarstwa odgrywał pewną rolę w procesie
ich powstawania, to transformacja kilkusetletnich wzorców polegała nie tyle na nałożeniu na nie współczesnego, geometryzującego filtra, co raczej na docieraniu do ich zarodka, tak, aby znane nam kompozycje ukazać in statu nascendi,
zgodnie z dawną praktyką artystyczną, wedle której pracę nad dziełem malarskim poprzedzały liczne i pieczołowicie
prowadzone studia nad kompozycją, konstruowaną w oparciu o struktury geometryczne – czasem podstawowe, czasem
niezwykle skomplikowane. Postacie z obrazów Krzysztofa Nowickiego stawały się zatem obdartymi z ciał wersjami swoich
pierwowzorów.
Tym razem artysta obiera odwrotną strategię i zamiast docierać do początku – rzutuje historyczne artefakty w przyszłość,
w ich przyszłość, ukazując w skondensowany sposób to, co dzieje się z nimi w trakcie upływu czasu i jaki ma to wpływ
na naszą percepcję sztuki wcześniejszych epok.
Punkt wyjścia stanowi tu spostrzeżenie, że obiekt, który oglądamy współcześnie, nie jest tożsamy z tym, który wyszedł
spod ręki malarza doby nowożytnej; nasza percepcja jest skażona tyloma różnymi zanieczyszczeniami, że sam pierwotny
obraz zaczyna stopniowo zanikać pod ich naporem. Aż w końcu nie widać już nic (…)
Joanna Kaźmierczak
tekst do wystawy „Skażenie”, Kolonia Artystów, Gdańsk 2018 [fragm.]
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Tomasz Kopcewicz
(ur. 1974)

Star, 2015
olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: '05.015
|T: KOPCEWICZ "STAR"/"BAD TRIP IN THE MINE"
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom w Pracowni Malarstwa
prof. Włodzimierza Łajminga (2002 r.) oraz Pracowni Intermediów
prof. Witosława Czerwonki. Od 2002 r. rezydent Gdańskiej Kolonii
Artystów na terenach postoczniowych, gdzie współtworzył artystyczną grupę „Znajomi Znad Morza”. Zajmuje się malarstwem i realizacją
prac wideo. Od 2013 działa z fotografem Michałem Szlagą w ramach
wspólnego projektu „Odyseja”. W 2005 roku otrzymał wyróżnienie 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2005” w Bielsku Białej.
Obecnie mieszka w Warszawie. Wybrane wystawy indywidualne:
2017 – „The Trip”, Kolonia Arystów, Gdańsk; 2016 – „The Trip”, Open
Gallery Monika Krupowicz, Szczecin; 2016 – „The Trip”, Stolarska/
Krupowicz Gallery, Warszawa; 2015 – „Odyseja”, Państwowa Galeria
Sztuki, Sopot; 2014 – „Wczoraj – Dziś – Jutro”, Kolonia Artystów,
Gdańsk; 2013 – „Winter in Sneakers”, Fundacja Profile, Warszawa;
2012 – „Malarstwo”, Widzimisie Gallery, Siedlce; 2011 – „Trouble is
Our Business”, Fundacja Profile, Warszawa; 2011 – „On The Way”,
Galerie Sandhofer, Insbruck; 2008 – „On the way”, Nadbałtyckie
Centrum Kultury, Gdańsk. Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych,
m.in.: 2017 – „Rośliny kochają inaczej”, Stolarska/Krupowicz Gallery,
Warszawa; 2016 – 10. Triennale Małych Form Malarskich, Toruń;
2016 – „Znad Morza”, Koalicja miast dla kultury, Wrocław; 2015 –
„Egzotyczne?”, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „The Trip”, Kolonia Artystów, Gdańsk
2016 – wystawa indywidualna „The Trip”, Open Gallery, Szczecin
2016 – wystawa indywidualna „The Trip”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa
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Joanna Mlącka
(ur. 1981)

Niebieska tabletka, 2013
olej, płótno, 90 × 105 cm, sygn. na odwrocie: '„Niebieska
tabletka” z cyklu Grawitacja, Joanna Mlącka, Rudzienko
2013'
W 2017 roku obroniła pracę doktorską pt. „Obiekty Intencjonalne”
w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. W latach 2005–2010 studiowała 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 studiowała na Vysokiej Škole Výtvarných Umení w Bratysławie. Otrzymała
nagrodę imienia Prof. Józefa Szajny oraz wyróżnienie Ewy Tomaszewskiej 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 stołecznego 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”.

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 500 zł

WYSTAWIANY:
2014 – wystawa zbiorowa „Artists in house”, Trispace Gallery, London
2013 – wystawa indywidulana „Grawitacja”, Galeria (-1), Centrum Olimpijskie, Warszawa

Najnowsze prace Joanny Mląckiej, prezentowane na wystawie pt. „Grawitacja” są niezwykłą próbą przełożenia języka
literackiego na malarski. Autorka nie ukrywa, że sięgając do powieści Milana Kundery, w subtelny i nienachalny sposób
koresponduje z jego spostrzeżeniami na temat problemów, z jakimi zmaga się każdy człowiek. Można nawet stwierdzić,
że jej obrazy są formą swoistych listów do pochodzącego z Czech pisarza. Joanna Mlącka maluje wieloznaczny i inspirujący
do własnych podróży wewnątrz siebie świat. Na tyle uniwersalny i pojemny, że dostępny dla każdego.
W swoich opowieściach o człowieku, Joanna Mlącka nie wchodzi w obszar dosłowności. Czasem nawet trudno domyślić
się, że malując przedmioty znane z otaczającego świata, odnosi się do tego, co na wskroś ludzkie, niejednokrotnie stanowiące naszą zewnętrzną powłokę. To, co interesuje artystkę, jest ukazywane poprzez symbole, które są zatrzymywane
na zawsze w jej obrazach. Wystarczy tu przywołać chociażby „Niebieską tabletkę”, obraz podejmujący temat ludzkiego
przeznaczenia. Autorka, używając znanego wszystkim symbolu, zestawionego z pozornie niewinnym medykamentem,
stawia pytanie o granice ludzkiej wolności i konsekwencje naszych decyzji (…) Także w innych obrazach artystka dowodzi, że z namysłem i głęboką wrażliwością potrafi zatrzymać się nad losem człowieka, uchwycając paradoks, który
metaforycznie wyraża w tytule swojej wystawy, poprzez grawitację, siłę tragiczną. Tą, która z jednej strony porządkuje
i daje poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej ogranicza i przywiązuje. Podobnie jak ludzkie bytowanie, któremu towarzyszy
zarówno lekkość, jak i ciężkość.
Obrazy Mląckiej wyraźnie pokazują, że ich autorka jest nie tylko uważną obserwatorką, ale także kolekcjonerką ludzkich
przeżyć. W odważny, czasem bezpośredni, ale niedosłowny sposób, przenosi je na płótno swoich obrazów. Pod powłoką
oczywistości otrzymujemy zachętę do spojrzenia w głąb siebie. I jesteśmy trochę jak Teresa, ożywiona w jednej z powieści
Kundery. Jej śladem, ale zamiast w lustrze, odbijamy się w obrazach artystki i patrzymy w głąb swojej duszy. Teresa widziała
tylko nędzne ciało. Aby zobaczyć coś więcej, warto przejrzeć się w pracach Mląckiej.
Rafał Skwiot, tekst do wystawy „Grawitacja”, Galeria (-1), Centrum Olimpijskie, Warszawa 2013 [fragm.]
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Jakub Ciężki

FOT. ADA ZIELIŃSKA
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(ur. 1979)

Parkiet I, 2015
lakierobejca, emalia akrylowa, akryl, płótno,
150 × 170 cm, opisany na odwrocie
W latach 1988–2003 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, gdzie obecnie
pracuje na stanowisku adiunkta. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Malarz, zafascynowany małą architekturą i realistycznymi abstrakcjami. Otrzymał
stypendium Ministra Kultury „Młoda Polska 2013”. Laureat Grand
Prix w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch w Warszawie (2004)
oraz Grand Prix 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011”. Jego
prace zostały sprzedane w londyńskim Domu Aukcyjnym Sotheby’s
(listopad 2014). Pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych
w kraju i zagranicą.

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 17 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „There Is No If”, Punkt Odbioru Sztuki, Łódź
2016 – wystawa pokonkursowa „II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego”, Galeria
BWA, Bydgoszcz
2015 – wystawa indywidualna „Kary cielesne”, Propaganda, Warszawa

Ciężki maluje specyficzne martwe natury. Pociągają go industrialne pejzaże – portretował kaloryfery, skrzynki na listy,
wannę, drabinki z placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, rusztowania, dachy. Wyjęte z kontekstu, często przedstawione na
monochromatycznym tle pokazują proces odchodzenia od konkretnego przedmiotu w stronę abstrakcji. Poprzez syntetyzm, skalowanie, kadrowanie, kompozycję, w której dominantami stają się rytmy, kierunki i energia tła, Ciężki odbiera
swoim przedstawieniom walor reprezentacji. Zgeometryzowane i „architektoniczne” obrazy wywołują napięcie, grają ze
świadomością widza, pokazując mu, co można odnaleźć pod powierzchnią rzeczy.
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Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Hypnos I, 2018
ceramika wielokrotnie palona, szkliwo i szkliwo ziemne,
92 × 43 × 22 cm (79 × 43 × 22 cm bez podstawy),
sygn. po wewnętrznej stronie szyi monogramem
autorskim i opisem numerycznym 1/1/2018
W latach 1994–1999 uczęszczał do PLSP im. Artura Grottgera w Tarnowie gdzie ukończył dział Meblarstwo Artystyczne. W roku 2004
obronił dyplom na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP w pracowni
rzeźby Jerzego Nowakowskiego. W latach 1997–2003 uczestniczył
w działaniach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby – „Ruchome Święto”. W roku 2007 otworzył swoje pierwsze studio rzeźby
i malarstwa, w którym wykonał wiele zamówień kontraktowych dla
osób prywatnych, filmu, reklamy, muzeów I kościołów. Jest autorem
wystroju rzeźbiarskiego, designu i wykonania mebli ołtarzowych dla
Kaplicy Św. Krzyża w zespole drogi różańcowej w Hlinik nad Hronom,
Słowacja (2011–2013). Figur kruka i smoka do Ruchomego teatru
z baśniami krakowskimi według projektu Awiszaja Hadari (Muzeum
historyczne miasta Kraków pod płytą rynku krakowskiego, 2012).
W roku 2013, wraz z drugim inwestorem powołał do życia projekt
Dydodecor, który ma na celu promocję marki dla rzeźby kameralnej
w oparciu o tradycje i technologie wykorzystywane w manufakturach
porcelany. W swojej twórczości sięga do tematów z świata szeroko
pojętej kultury, którymi balansuje pomiędzy stylistyką klasyczną i pop
kulturową, traktując je problemowo, społecznie lub z dowcipem
i lekkością. Ważniejsze nagrody: 2015 – Pierwsza nagroda ex-aequo
dla rzeźby „Słodka jak cukierek” w konkursie Rozdroża Wolności.
Gdańsk. Realizacja. Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku; 2014
– Nagroda w plebiscycie publiczności dla najciekawszej realizacji
w konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk; 2014 – Pierwsza nagroda
dla instalacji artystycznej „Ułóż sobie wolność”: w Międzynarodowym Konkursie Rozdroża Wolności, Gdańsk. Ważniejsze wystawy:
2015 – „Pół żartem-Pół serio”, Mariusz Dydo- Emilia Gąsienica Setlak, Galeria sztuki współczesnej „Miasto Sztuki”, Kraków; 2013 –
„Żubromachia”, Galeria Lipowa 4, Kraków; 2010 – „Chopin, dialog
przestrzeni”, Filharmonia Krakowska, Kraków; 2008 – „W Ogniu
Tworzone… Ceramika krakowska po 1945 roku”, Muzeum Narodowe w Krakowie.

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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Justyna Baśnik Andrzejewska
(ur. 1992)

Geometria cienia 23, 2018
olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. na odwrocie
W latach 2012–2017 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (wcześniej ukończyła Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli). Stypendystka MKiDN
(2016–2017); Prezydenta Miasta Wrocław (2014–2017); Rektora ASP
we Wrocławiu (2013–2017). W 2017 roku otrzymała Nagrodę Kolekcjonera podczas trwania przeglądu młodej sztuki „Świeża Krew”
w Galerii Sztuki Socato we Wrocławiu; w 2014 była nominowana do
nagrody VIII Triennale Rysunku Współczesnego w Muzeum Kresów
w Lubaczowie oraz otrzymała II Nagrodę w I Międzynarodowym
Triennale Rysunku Studenckiego. Wybrane wystawy indywidualne:
2017 – „Iluzoryczność form przestrzennych”, Galeria Sztuki Socato,
Wrocław; 2016 – „Struktura Czasu”, Galeria Łącznik, Wrocław. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „Świeża Krew” Przegląd Młodej
Sztuki, Galeria Sztuki Socato, Wrocław; 2017 – II Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, Galeria Rondo,
Katowice; 2016 – Osten Biennial Of Drawing, Skopje, Macedonia;
2016 – 9 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa; 2016
– „Konfrontacje Sztuki”, Galeria Test, Warszawa; 2016 – XIII Survival
– warsztat pracy, FAT HACO, Wrocław; 2016 – Festiwal Podwodny
Wrocław, Wrocław; 2016 – Rysować Naturalnie, Wozownia, Toruń;
2015 – V Międzynarodowy konkurs im. Andriollego, NOK Nałęczów;
2015 – Walter Koschatzky-Kunstpreis, Wiedeń, Austria; 2015 – The
4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition,
Bangkok, Tajlandia; 2014 – VIII Triennale Rysunku Współczesnego,
Muzeum Kresów, Lubaczów; 2014 – I Międzynarodowe Triennale
Rysunku Studenckiego w Katowicach, Galeria Rondo Katowice.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Uważa się że oko jest jednym z najbardziej skomplikowanych mechanizmów jakie istnieją w przyrodzie. Dzięki długiemu
procesowi ewolucji, natura wyposażyła nasz wzrok w mechanizmy, które umożliwiają nam radzenie sobie w rzeczywistości,
która nas otacza. Ponoć jest to nasz najcenniejszy zmysł. Nieustannie dostarcza nam ogromne porcje informacji, jednak
czasem okazuje się niesłychanie zwodniczy.
Intryguje mnie budowanie dzieł iluzyjnych. Dużą inspiracją są dla mnie złudzenia optyczne. Nie czerpię z nich bezpośrednio, lecz zapożyczam samą idee. Trzymanie się zasad geometrii, pozwala na obnażenie naszych wzrokowych ograniczeń
w sposób nadzwyczaj wyraźny. Moim założeniem jest tworzenie prac, cechujących się minimalizmem kształtów, często
intuicyjnym wyczuciu proporcji i kompozycji. Staram się posługiwać językiem wizualnym, który poddawałby w wątpliwość
to, co widzimy. Nie chcę drażnić wzroku odbiorcy w sposób bezpośredni, lecz jedynie subtelnie sygnalizować istnienie
pewnych nieścisłości, jakie przysparza nam ów zmysł.
Justyna Baśnik Andrzejewska
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Krzysztof Rapsa
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2018
technika mieszana, płótno, 40 × 30 cm,
sygn. p.d.: 'Rapsa'
Mieszka i tworzy w Koszalinie. Artystyczna przygoda z kolorem
prowadzi go przez szereg wystaw w kraju i za granicą. W Seulu
został okrzyknięty „poetą koloru”, a najbardziej znaczące czasopisma i magazyny o sztuce zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje
zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa Rapsy
w Galerii Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu spowodowały, że stał się on najbardziej znanym współcześnie tworzącym
polskim malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień
m.in. nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Europejskim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; nagrodę Era – Art
na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej
w Gdyni; nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina „Artysta Roku”; Gran
Prix Publiczności, EXPO MILANO 2015 Galeria Hernandez, Mediolan.
Twórczość Krzysztofa Rapsy została zaprezentowana w Teatrze Narodowym w Restauracji Sun & Moon podczas Global Cross Culture
Exchange 2015 Poland - Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego artystyczna podroż po galeriach świata. W 2014 roku swoją twórczość
prezentował w Galerii Samsunga i Galerii Foret w Seulu; w Muzeum
w Dageu i Muzeum Mosan; w Qatar Fine Arts Society w Doha (Katar). Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania wierszy
i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rapsodia”. To
projekt łączący malarstwo , poezję i muzykę, gdzie poeci z rożnych
krajów świata inspirowani obrazami polskiego abstrakcjonisty napisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Polski muzykę do poezji
inspirowanej obrazami polskiego malarza. Zagraniczna premiera albumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 30 kwietnia 2015r. w Mediolanie
podczas indywidualnej wystawy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO
MILANO 2015 w Galerii Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana
została w filmie „Na szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patronatem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obrazy Krzysztofa Rapsy
użyte zostały przy realizacji produkcji filmowym i telewizyjnych, m.in .
przez telewizję koreańską TV KBS czy przez liczne wydawnictwa. Jest
autorem okładek wydawnictw literackich. Jego prace znajdują się w
zbiorach muzeów, galerii sztuki współczesnej i kolekcji prywatnych
w kraju i zagranicą.

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 100 – 1 800 zł

Abstrakcja pozwala mi zwiedzać świat mojej wyobraźni, mój wyimaginowany świat form i kolorów. Lubię go malować,
tworząc kameralną relację między mną a obrazem. Jednak dopiero wtedy, gdy docierają do mnie zadziwiające emocje i
interpretacje widzów, czuję się artystą, a widzowie stają się współtwórcami mojej sztuki.
Krzysztof Rapsa

Realistycznie ukazuje metaforę, która sięga daleko poza odzwierciedlanie wizerunku. Potęgą i urokiem Krzysztofa Rapsy
jest przeciwstawianie splotów języka dynamiki i liryzmu w postaci najwyższej jakości estetyki kolorów. Dlatego znajduje
się on w gronie wielkich artystów świata.
Ryu Seok Woo, krytyk i redaktor naczelny „The Art Magazine Misoolsidae”, Seul

Krzysztof Rapsa jak w wierszu Zbigniewa Herberta „lekkim krokiem przechodzi od plamy do plamy”, zamyka swój świat
w wielobarwiu, ale i wielokolorowości. A sam artysta jest kolejną gorąca bestią w sztuce, której żywiołem jest kolor.
Justyna Hofman-Wiśniewska, krytyk sztuki, Warszawa
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. 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. Na zakupione obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta,
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę,
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy
profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● – obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z 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 równowartość
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia
młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy
sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner
rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do
licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji
obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane
obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania
przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub
zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed
rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak
na specjalne życzenie uczestnika aukcji 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.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. 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

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje
to 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 odpowiednich
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 uzasadniają odstąpienia
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że 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 opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient 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. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. 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.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje
również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.

3) D
 la wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji,
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków
prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)	odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)	odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)	naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.

3)	Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)	Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)	Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)	Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)	ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o opłatę aukcyjną,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). 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 oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
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 tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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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, przesłać faksem: 58 341 54 56 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 _______________________________________________________
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, pocztą lub
faksem: 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 WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, 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 droite-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) z apoznałem/-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) w
 yrażam 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

Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon
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