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Szanowni Państwo
Trzymacie Państwo w rękach katalog 15. Aukcji Sztuki XXI wieku. Aukcje z tej serii wpisały się
już w obraz najnowszej sztuki i stały się rozpoznawalną marką na polskim rynku sztuki. Jest to
spowodowane starannym i przemyślanym doborem prac, które zawsze wyróżniają się wysokim
poziomem artystycznym. Nie inaczej jest w wypadku naszej aktualnej oferty aukcyjnej. Wśród
48. wystawionych prac, kilka zasługuje na szczególne wyróżnienie i dlatego pozwolimy sobie
pokrótce je Państwu przybliżyć.
Z pewnością polecamy Państwa uwadze pracę Natalii Bażowskiej (poz. 9), artystki z Katowic.
Bażowska w naszych katalogach pojawia się po raz pierwszy, jednak osobom, które śledzą polską
scenę artystyczną jej nazwisko z pewnością jest już dobrze znane. Uogólniając, w obrębie jej artystycznych zainteresowań jest człowiek, natura lub/i ich wzajemne relacje. Prezentowany w niniejszym katalogu obraz „Połączeni” pochodzi z cyklu „Id”, którego przewrotny tytuł z jednej strony
nawiązuje do najbardziej pierwotnej sfery podświadomości człowieka, a z drugiej do angielskiego
skrótu „ID” oznaczającego Identity (tożsamość). Taka gra słów w wykonaniu Bażowskiej otwiera
przed widzem szerokie pole do własnej interpretacji i rozważań na temat relacji międzyludzkich.
Sama biografia artystki jest równie fascynująca jak jej sztuka. W 2005 roku ukończyła medycynę na
Śląskim Uniwersytecie Medycznym, jednak po dwóch latach zrezygnowała z tej profesji i rozpoczęła
studia z malarstwa na katowickiej ASP (w międzyczasie w 2010 roku obroniła doktorat z psychiatrii).
Był to ruch niezwykle odważny, ale również „ryzykowny”. Jednak już w czasie studiów jej sztuka
została zauważona i wyróżniona I Nagrodą przez jury konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz
I Nagrodą Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża krew”. Bażowska do dziś jest bardzo aktywną artystką
wystawiającą swoje prace w Polsce i zagranicą. Wartym podkreślenia jest również to, że dwie z jej
prac zasiliły w ostatnim czasie zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Innym artystą, którego mamy przyjemność zaprezentować w naszym katalogu po raz pierwszy
jest Wawrzyniec Reichstein (poz. 14). Artysta pochodzi z Poznania, gdzie ukończył ASP (obecnie
UAP). Przez lata skupiony był głównie na pracy dydaktycznej na macierzystej uczelni i w poznańskim Liceum Plastycznym. W katalogu prezentujemy wielkoformatowy obraz artysty zatytułowany
„Scratch-Viral”. Praca pochodzi z cyklu „Online-Offline”, w którym artysta zwraca uwagę odbiorcy
na aktywność ludzi, która od jakiegoś czasu nie dzieje się już wyłącznie w świecie rzeczywistym,
ale również tym wirtualnym. Abstrakcyjne formy na obrazie możemy odczytywać jako metaforę
naszej działalności „online” i „offline”. W niektórych miejscach się stykają lub przenikają, a czasem
zdecydowanie odcinają się od siebie. Tytuł obrazu nawiązuje również do virali – treści „wirusowych”
w Internecie, które za pomocą samych użytkowników sieci są szybko rozprzestrzeniane dalej (często wykorzystywane są przez firmy reklamowe do rozpowszechnia wiedzy o danych produktach,
przez samych potencjalnych konsumentów). Jedną z podstawowych cech charakterystycznych
virali jest ich atrakcyjna forma wizualna, która ma przyciągać widzów. Nie mamy wątpliwości, że
obraz Reichsteina spełnia to kryterium i sam w sobie staje się „malarskim viralem”, ponieważ stoi
za nim nie tylko interesująca warstwa znaczeniowa, ale również fakt, że prezentowany obraz to
po prostu świetnie malowana abstrakcja.
Po półrocznej przerwie aukcyjnej na karty naszego katalogu powraca Sandra Arabska (poz. 26),
której chyba nikomu z Państwa, nie trzeba bliżej przedstawiać. Artystka znana jest ze swoich
wielkoformatowych aktów, prezentujących kobiecie sylwetki w dynamicznych, odrealnionych pozach (ukazanych najczęściej jako wznoszące się lub opadające). Obraz, który mamy przyjemność
wystawić, w warstwie formalnej jest dla Arabskiej bardzo typowy, jednak motyw przewodni tej
pracy skupia się już na czymś zupełnie innym. Bohaterem jej obrazu jest morze, próżno szukać tu
jakichkolwiek ludzkich figur. Płótno malowane jest z charakterystyczną dla artystki lekkością, utrzymane w tonacji mocnych, nasyconych czerwieni (z których korzystała czasem również w wypadku
aktów). Pomimo, że autorka sięga po motyw przedstawiający to jednak przy dłuższym oglądzie,
obraz sprawia niemal abstrakcyjne wrażenie. Arabska od zawsze w swoich pracach skupiała się
na emocjach, a malowane przez nią kobiece sylwetki miały stanowić pretekst do ich wyrażania.
Podobną sytuację możemy zaobserwować przy prezentowanym płótnie – tym razem to jednak
poprzez morze artystka chce podzielić się z nami swoją wrażliwością.
W katalogu 15. Aukcji Sztuki XXI wieku odnajdziecie Państwo jeszcze 45 świetnych prac polskich
artystek i artystów. Niestety nie jesteśmy w stanie w tym krótkim wstępie zaprezentować wszystkich,
dlatego gorąco zachęcamy do wnikliwego przestudiowania niniejszej oferty. Zapraszamy również
do rozmów i odwiedzin Galerii Modern w Sopocie. Z przyjemnością oprowadzimy Państwa po
wystawie przedaukcyjnej i opowiemy więcej o prezentowanych pracach.
Życzymy Państwu samych owocnych licytacji!
Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska
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Agata Kosmala
(ur. 1973)

Złożoność uczuć, 2019
olej, akryl, szlagmetal (srebro, złoto, miedź), szare płótno,
120 × 120 cm, sygn. p.d.: 'A.Kosmala | 2019 r.' oraz
opisany na odwrocie: '„Złożoność uczuć” Agata Kosmala,
2019 r.'
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom
w 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Wystawy indywidualne: 2018
– „dreamwalk”, BWA Sanok; 2018 – „Zimny księżyc”, Pragaleria,
Warszawa; 2018 – „W przestrzeni portret własny”, Galeria na Grodzkiej, Głogów; 2017 – „Ślady”, Galeria Gardzienice, Lublin; 2017 –
„Chodź opowiem Ci…”, BWA Sandomierz; 2017 – „Linia graniczna”,
Galeria Arttrakt, Wrocław; 2015 – „Transparentność”, Czapski Art
Foundation, Nowa Gazownia, Poznań; 2015 – „Pomiędzy”, Food Art
Gallery, Wrocław; 2014 – „Woliery 10”, Muzeum Współczesne Wrocław; 2010 – „Piktogram”, Galeria na Solnym, Wrocław; 2008 – „Samotność rzeczy – stół”, Galeria Formaty, Wrocław; 2008 – „W złotej
klatce”, Galeria Pod Plafonem, Wrocław; 2008 – „Szelest”, Galeria
Kyoto, Wrocław. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – II Przegląd
Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda, Galerii Szyb Wilson, Katowice; 2017 – Młode kolekcje sztuki, Jeden organizm, jeder Organismus,
Alte Feuerwache Loschwitz Galerie, Drezno; 2017 – Salon Letni,
Galeria Arttrakt, Wrocław; 2017 – „EKO-MATERIA”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej w Oliwie, Gdańsk;
2017 – „8 Kobiet”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa; 2016 –
„Zabiegi uwrażliwiające”, Zamek Topacz; 2016 – Group Show, Zamek

Sulisławice, 2016 – Salon Jesienny, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2016
– „Barwy Morza”, wystawa pokonkursowa”, Dar Pomorza, Gdynia,
2016 – Salon Zimowy, Galeria Arttrakt Wrocław; 2015 – wystawa
zbiorowa, Czapski Art Foundation, Nowa Gazownia, Poznań; 2014
– „Muza, wystawa pokonkursowa”, Centrum Sztuki Kartonovnia,
Warszawa; 2014 – Prix de Peinture de L’Ebouillanté 2014, Salon de
Thé, Paryż; 2014 – „Barwy Morza”, wystawa pokonkursowa, Dar
Pomorza, Gdynia; 2014 – „Polish Female Artists, The traditional and
modern paths of art”, Galeria Narodowa w Erywaniu; 2014 – 3rd
International Art Exhibition, Nyíracsád; 2013 – Prix de Peinture de
L’Ebouillanté 2013, Salon de Thé, Paryż; 2013 – Art Brownie ZOO
2013, Toronto; 2013 – Ogrody 2013, wystawa pokonkursowa, BWA
Zamek Książ, Wałbrzych; 2011 – „Po setce – 100 lecie ZPAP”, Galeria
na Solnym, Wrocław

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Obraz jest częścią najnowszego cyklu „To co czujemy, a nie widzimy". To malarstwo gestualne podkreślające emocjonalny
ładunek plamy barwnej, złożone z różnorodnych poziomów intensywności koloru. W obrazie jest lekkość i delikatność,
powietrzne świetliste horyzonty przechodzą w spękane zamglone oranże. Niepokój i mrok rozcina obraz na pół. Wielowarstwowość i przenikanie barwnych płaszczyzn odzwierciedla złożoność ludzkich relacji i uczuć. Doświadczamy podróży
przez własne zagmatwane emocje, falowania stanów od najczystszych po najmroczniejsze, gdzie nic nie jest jednoznaczne.
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Małgorzata Kosiec
(ur. 1975)

DARK KNIGHT, 2017
olej, płótno, 92 × 73 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'MAŁGORZATA | KOSIEC | DARK | KNIGHT | 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:
2018 – wystawa indywidualna „Alchemia”, Płocka Galeria Sztuki BWA, Płock
2018 – wystawa indywidualna „Phantoms”, Konduktorownia, Częstochowa
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Agnieszka Nienartowicz
(ur. 1991)

Dagmara, 2014
olej, płótno, 80 × 60 cm (w oprawie 103 × 83 cm), sygn.
na odwrocie: '"DAGMARA" Agnieszka Rzońca 2014'
Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W 2016 w roku obroniła pracę dyplomową w pracowni prof. Macieja
Świeszewskiego. W latach 2011–2013 studentka Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Kilkukrotna stypendystka: MKiDN, Rektora ASP w Gdańsku Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Autorka pięciu
wystaw indywidualnych (ostatnie w Galerii Sztuki Współczesnej BCK
w Brzegu w 2015 i tego samego roku w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie). Laureatka i finalistka konkursów w Polsce
i za granicą, m. in: finalistka London Contemporary Art Prize 2018
w Londynie, w 2017 zdobyła wyróżnienie w IV Triennale Malarstwa
ANIMALIS w Chorzowie, w 2015 zdobyła nagrodę „Certificate of
Exellence” w konkursie Palm Art Award w Niemczech. Uczestniczyła
w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych –
ostatnio w wystawie malarstwa „Artists for Peace” w Galerii Sztuki
Berkeley’s Worth Ryder w Kalifornii USA czy w „Visions of Space
and Form” w Galerii Sztuki Johna Natsoulas'a w Davis w Kalifornii
w USA. Wywiad z nią ukazał się w numerze grudzień 2017 – luty
2018 kwartalnika „Artysta i Sztuka”. Publikowała również w numerze styczniowym 2018 międzynarodowego czasopisma „The
Guide Artists”, a wydaniu amerykańskiego magazynu PoetsArtists,
podsumowującym rok 2017 i najciekawsze jego dzieła, jej obraz
„Uwielbienie” znalazł się na okładce magazynu. Obrazy malarki znalazły się w książce „Guía de arte LEONARDO 2017” hiszpańskiego
wydawnictwa Galería Artelibre. Jej prace znajdują się w kolekcjach
w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii.

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W malarstwie moim głównym zainteresowaniem jest człowiek i pierwiastek sprawiający, że jest on istotą żywą. Pełna
sprzeczności dwoista ludzka natura, rozciągająca się między skłonnością do upadku, a chęcią do czynienia dobra, zmusza do refleksji, poszukiwań prawdy i stawiania pytań: dotyczących cielesności, psychiki, duszy i ducha. Zgłębiając status
człowieka w bliskim mu świecie, niejednorodność jego natury, własność jego bytu, wnikam w jego wewnętrzny świat.
Gram formą, ujmując w obrazie ludzkie ciało w konkretnej przestrzeni, czy zestawione z konkretnymi atrybutami, niekiedy
banalnymi lub nawet wyjętymi ze świata absurdu. Charakterystycznym elementem części obrazów są wkomponowane
w nie fragmenty dzieł z minionych epok - w formie tła, atrybutu czy jako składnika zespolonego z samą postacią. Wybrane
dzieła mimo iż są tylko przedmiotami, wydają się być żywe poprzez fakt posiadania w sobie świadectwa myśli ich twórców
oraz czasów, w jakich powstawały. Przywłaszczając sobie odłamki tych prac, nawiązuję pewnego rodzaju dialog z ich
autorami, przenosząc nierozerwalną przecież od tych obrazów myśl na jej własne płótno. Jednocześnie, umiejscawiając
dzieła te w zupełnie nowym kontekście, pozbawiam je ich pierwotnego znaczenia, przekształcam w artefakt; wprowadzam
niejednoznaczność. Napięcia, dwuznaczności czy niepokojące zestawienia, które tworzę, są jakby na wzór tego, jaki jest
otaczający nas świat – każdy widzi w nim to, co chce zobaczyć, ocierając się wciąż o niezmienną Prawdę.
Agnieszka Nienartowicz
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Agnieszka Borkowska
(ur. 1978)

The summer is coming, 2019
olej, płótno, 60 × 70 cm, sygn. l.d.: 'AGNIESZKA
BORKOWSKA' oraz opisany na odwrocie: 'AGNIESZKA
BORKOWSKA | THE SUMMER IS COMING'
Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą
(Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Rosja, Chiny) oraz w MN w Gdańsku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane
wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot;
2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen (Niemcy);
2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria; 2010
– wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary
Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale
Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Spišská Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu
„Obraz roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Swoistym znakiem odautorskim prac Agnieszki Borkowskiej stała się postać kobiety. Bohaterka jej obrazów jest młoda,
reprezentuje współczesny typ urody. Jest zazwyczaj zatopiona w swoich myślach, skupiona, sprawia wrażenie nieobecnej
i tajemniczej. Przedstawiona w nieokreślonym wnętrzu, często w zbliżeniu, koncentruje na sobie całą uwagę widza, który
wzrokiem, niczym wytrawny podglądacz, wkracza w jej intymną przestrzeń. Obrazy Borkowskiej nie mieszczą się ani
w kategorii scen rodzajowych, ani portretu, bowiem artystka koncentruje całą uwagę na oddaniu emocji i myśli swoich
bohaterek, ich rozterek, pragnień, lęków. Na wielu pracach kobieta przedstawiona jest w układzie antytetycznym, kojarzonym z motywami dekoracyjnymi charakterystycznymi dla starożytności czy renesansu. Dzięki takiemu zabiegowi postacie
stają się mniej oczywiste, zyskują dekoracyjny charakter, a przez to zaczynają być traktowane w sposób przedmiotowy.
Z drugiej strony artystka przedstawiając tą samą postać, jednak zwróconą w przeciwną stronę, odnosi się do dwoistej
natury kobiet, zwraca uwagę na niejednoznaczne postawy, rozterki, które targają kobietami przed podjęciem ważnych
życiowych decyzji to wszystko wskazuje z kolei na przedmiotowe podejście do bohaterek obrazów. Borkowska żongluje
tu popularnym, dominującym i utrwalonym w sztuce przez wieki obrazem kobiety, sprowadzonej do atrakcyjnej formy
przeciwstawiając mu obraz osoby posiadającej własną tożsamość i wolę, stwarzając postacie o refleksyjnym charakterze.
Wiele z prac Borkowskiej ma niewielki format, co podkreśla ich intymny charakter. Artystka w każdym obrazie wpuszcza
nas do osobistego świata kobiety, stawia nas sam na sam z jej myślami i emocjami. Jednocześnie każdy obraz, każda
postać niesie ze sobą fragmenty uniwersalnych prawd o kobiecości, którą Borkowska próbuje definiować. Artystka nie
odwołuje się jednak do społecznych i kulturowych ról i klisz, lecz porusza się w sferze emocji, zmysłów i intuicji. Czyni
to w sposób subtelny, pozostawiając nam dużą swobodę w zbudowaniu indywidualnego obrazu.
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Ewa Goral
(ur. 1984)

Las, 2015
akryl, olej, płótno, 100 × 130 cm, opisany na odwrocie:
'EWA GORAL | 2015'
Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiego ASP. Zajmuje się
malarstwem i projektowaniem graficznym. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – „Plant Consciousness”, Regent’s University, Londyn, UK; 2015 – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki, Kraków;
2013 – Unit24 Gallery, Londyn, UK; 2012 – Galeria 81°, Warszawa;
2012 – Idea Fix, Kraków; 2011 – Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2018/19 – Galeria Arttrakt, Wrocław;
2018 – Galeria Arttrakt, Wrocław; 2018 – Galeria Szyb Wilsona,
Katowice; 2017 – Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 –
Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 – Zealous X, RichMix,
Londyn, UK; 2016 – Gruning Gallery, Krakow; 2016 – Bohema Nowa
Sztuka, Warszawa; 2015 – SoContemporary Gallery, Londyn, UK;
2015 – Café 1001 Brick Lane, Londyn, UK; 2014 – Espacio Gallery,
Londyn, UK; 2012 – Silence is a Lie, Urban Art Exhibition, SEZ, Berlin/
DE; 2012 – Art. Inn, Warszawa; 2008 – Polish deConstruction Show,
Londyn, UK; 2003 – BWA Gallery, Bielsko Biała

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7000 zł

WYSTAWIANY:
2016 – wystawa zbiorowa „FLOW ZONE”, Galeria Gruning, Kraków

Choć darzę szacunkiem klasyków sztuki botanicznej – inspiruję się pracami takich artystów jak Ernst Haeckel czy Albertus
Seba – to osobiście wybieram swobodę skojarzeń. Lubię patrzeć jak „moje rośliny”, dziwaczeją, upiornieją, mnożą się na
potęgę i zmieniają kolory. Zielony może być zastąpiony przez dowolny kolor, a kształt podpatrzony w terenie, na płótnie
zamienia się w swoją spotworniałą hybrydę. Natura uosabia tajemnicę i energię przekraczającą naszą wiedzę i wyobrażenia
o znaczeniu natury w porządku ludzkich interesów i oczekiwań. Na moich obrazach obok wątków mrocznych współistnieje
estetyczna lekkość i specyficzne poczucie humoru. Zamiast typowej dla Zachodu manii destylowania elementów rzeczywistości i doznań (albo śmiech, albo strach), wolę charakterystyczne dla Wschodu pogodzenie z niejednoznacznością świata.
Kształty przenikają się i ewoluują swobodnie zamiast realizować domniemane prawa, chaos nie wyklucza porządku. Liczy
się tylko tajemnica życia i wzrostu, rozpięta między korzeniami a słońcem. Między światem biologicznym a fizycznym.
Nad tym wszystkim unoszą się… chichot roślin.
Ewa Goral
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Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Z miejsca, na miejsce, 2019
akryl, płótno, 150 × 150 cm (poliptyk 50 × 50 cm
× 9 szt.), możliwość zamieniana modułów, tworzenia
własnej konstrukcji schodów, sygn.
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: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 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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Marcin Kowalik
(ur. 1981)
8b, 2019
akryl, płótno, 123 × 138 cm, sygn. na odwrocie: 'Marcin
Kowalik "8B" |AKRYL 2019'
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: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Najnowsze prace Marcina Kowalika to obiekty malarskie o nieregularnych, często nietypowych kształtach. Przez zastosowanie takiej formy artysta stara się przybliżyć widzowi/odbiorcy dzieła element malarski. W swojej ponad 20. letniej
intensywnej pracy Kowalik, w malarski sposób, analizuje procesy malarskie; zarówno procesy związane z tworzeniem jak
i odbiorem dzieła. Działanie obrazu (płaskiego) w trójwymiarowej przestrzeni pomieszczenia naznaczone jest bardzo
ważnym momentem przejścia widza z naturalnego postrzegania otaczającej go przestrzeni w przestrzeń malarską. Granicą
dzielącą te dwie przestrzenie jest „Rama”. Przez ostatnie lata twórczości artysta zespalał elementy malarskie, zawarte
w obrazie z tłem oraz krawędziami obrazu. Kolejnym krokiem, który ma pomóc widzowi łatwiej wejść w malarską przestrzeń jest próba pozbycia się ramy i obrazu jako obiektu malarskiego w standardowym prostokątnym rozumieniu na
rzecz wyekstrahowania samego elementu – esencji obrazu. Powstałe w ten sposób minimalistyczne iluzyjno-matematyczne
obiekty wtłaczają widza bezpośrednio w malarski proces myślowy malarza.
Nazy Seyfabad
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Kamil Lisek
(ur. 1980)

Puchatek, 2018
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 'LISEK 2018'
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: 3 400 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

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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Natalia Bażowska
(ur. 1980)

Połączeni, 2015
olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. na odwrocie: 'Połączeni
2015 | [sygnatura]'
W 2012 roku ukończyła Malarstwo na ASP w Katowicach. W latach
1999–2005 studiowała medycynę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w 2010 roku obroniła pracę doktorską z psychiatrii na
ŚUM. Fascynuje ją człowiek, jego psychika i fizjologia. Jednocześnie
obserwacje zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku w połączeniu ze zdobytą wiedzą medyczną umożliwiają jej odnajdowanie
podobieństw pomiędzy światem ludzi a zwierząt. W 2017 roku wyróżniona przez portal artinfo.pl na 43. Biennale Malarstwa Bielska
Jesień, a w 2016 roku została nominowana do Paszportów Polityki.
Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Terytorium Oswojone”,
BWA Olsztyn; 2016 – „Pamięć zewnętrzna”, Blanca Soto Gallery,
Madryd, Hiszpania; 2016 – „12 na minutę”, Międzynarodowe Centrum Kultury Współczesnej Tabakalera, San Sebastian, Hiszpania;
2016 – „Stepowa Dusza”, Rodriguez Gallery, Poznań; 2015 – „Luna”,
CSW Kronika, Bytom; 2015 – „Struktura zmiany”, Art Agenda
Nova, Kraków; 2015 – „Leże”, Miejsce Projektów Zachęty, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 2014 – „Strefa komfortu”,
Kraków, Galeria m² (w ramach „Andels presents”); 2014 – „Przestrzeń otwarta”, Centrum Kultury, Katowice; 2014 – „ID”, Galeria
m², Warszawa; 2013 – „Całe życie w stresie”, Instalacja dźwiękowa
i video, Bunkier Sztuki, Kraków; 2012 – „Rodzisko”, CSW Kronika,
Bytom; 2011 – „Pokój do rozmowy ze zwierzętami”, Rondo Sztuki,
Katowice. Uczestniczka szeregu wystaw zbiorowych w galeriach w
Polsce i zagranicą. Prace w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych.

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

WYSTAWIANY:
2017 – w
 ystawa zbiorowa w ramach 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Moskwie (7th Moscow Biennale for
Contemporary Art) „Clouds Forests”, Tretyakov Galler, Moskwa
2015 – wystawa indywidualna „Struktura Zmiany”, Art Agenda Nova, Kraków
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Sylwester Stabryła
(ur. 1975)

Rozciąganie odprężone, 2013
olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
‘SYLWESTER STABRYŁA |„ROZCIĄGANIE ODPRĘŻONE”
|120 × 100 cm |olej na płótnie |2013 r |[sygnatura] ’
Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej (2002 r.) Dyplom
z malarstwa – prof. Andrzej Gieraga, aneks z grafiki – prof. Krzysztof Wyzner. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i wieloma
innymi niepotrzebnymi rzeczami. Nagrody i wyróżnienia: 2017 –
finalista 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria BWA, Bielsko-Biała; 2017 – Grand Prix w konkursie „Genius Saeculi – Duch
naszego czasu…” w hołdzie Magdalenie Abakanowicz, Galeria r_z/
ORz ZPAP Rzeszów; 2015 – Nagroda specjalna na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat SREBRNY „CZWOROKAT
2015”; 2012 – nominacja do nagrody, Festiwal Polskiego Malarstwa
Współczesnego Szczecin; 2011 – Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie „Materia Medicinalis, Materia Artificialis” Muzeum Farmacji
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków. Wybrane
wystawy indywidualne: 2018 – „Raj Utracony” Przemyskie Centrum
Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu; 2017 – „Kamuflaż”, Miejskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy; 2016 – „Before the Storm”, Galerie
Die Schöne, Wiedeń; 2016 – „Przed Burzą”, Bohema Nowa Sztuka,
Warszawa; 2016 – „Historie Niezależne” BWA Krosno; 2016 – „Dom
dla Kuracjuszek”, Galeria „ToTu”, Rzeszów; 2015 – „Partial Exposure”,
POSK, Londyn; 2015 – „Searching for Reality”, „Die Schöne”, Vienna;
2014 – „Realizm Niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 –
„Stopklatki”, SH Studio, Warszawa; 2014 – „Standbild und andere
Geschichten”, „buch|bund”, Berlin; 2014 – „Nowy realizm”, ArtWay
Festiwal, Praga, Czechy; 2013 – „Kobiety”, Galeria Van Den Berg,
Warszawa; 2012 – „Duzi Chłopcy”, Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay, Kraków; 2011 – „Duzi Chłopcy”, BWA galeria sanocka, Sanok.

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 4 500 zł
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Piotr Szczur
(ur. 1987)

Czerwony most, 2019
olej, płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie: 'PIOTR
SZCZUR, CZERWONY MOST, 120X100 cm, OLEJ/PŁÓTNO,
#paintingsamerica |2019'
Absolwent Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. W latach 2007–2010 student PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
na kierunku Edukacja Artystyczna. Dyplom z malarstwa w pracowni
prof. S. Białogłowicza w roku 2010. W latach 2010–2013 studia
na Wydziale Artystycznym lubelskiego UMCS. Dyplom z malarstwa
w pracowni dr hab. M. Drzewińskiego w roku 2013. Obecnie mieszka
i pracuje w Krakowie. Związany z nieformalną grupa malarzy neoromantyków. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju
i za granicą. Wystawy indywidualne: 2019 – #paintingsamerica, Galeria r_z/ORz ZPAP, Rzeszów; 2018 – „Made in USA/100 paintings”,
Fundacja 2 wymiary, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa; 2018 – „Made
in USA”, Fundacja 2 wymiary, BWA Galeria Sanocka, Sanok; 2015
– „Sprawy w lesie”, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków;
2014 – „XIV”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa. Wybrane wystawy
zbiorowe: 2018 – „Między wyobraźnią a tajemnicą formy. W kręgu
Pracowni Profesora Białogłowicza”, Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay, Kraków; 2018 – „W kręgu Pracowni Profesora Białogłowicza”, Galeria Wydziału Sztuki UR, Rzeszów; 2017 – „Im dalej w las.
Neoromantycy wobec natury”, Fundacja 2 wymiary, Stacja Muranów,
Warszawa; 2017 – „Im dalej w las. Neoromantycy wobec natury”,
Fundacja 2 wymiary, BWA Sanok, Sanok; 2013 – „Szczepkowski-Stabryła- Szczur”, Salon Wystawowy Marchand, Desa Unicum,
Warszawa; 2013 – „Podaj dalej”, UMCS WA Lublin; 2012 – „No
Budget Show 4”, MOCAK, Kraków; 2012 – „Obrazy na zamówienie”,
Galeria u fotografa, Lublin; 2012 – „Oczekiwanie”, Dworzec Główny,
Sanok; 2011 – „Mal-ars-two”, Galeria II piętro, Zamość.

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

(…) Cykl „Made in USA” stanowi zwieńczenie istotnej zmiany w treści i formie obrazów Piotra Szczura, która stopniowo
dokonywała się w ostatnich latach. Artysta, który do tej pory zdążył już zdobyć rozpoznawalność na rynku sztuki oraz
zainteresowanie galerii i kolekcjonerów malarstwa dzięki oryginalnej warstwie wizualnej i tematyce wcześniejszych, figuratywnych obrazów, teraz przenosi swoją uwagę ku malarstwu pejzażowemu, jednocześnie ograniczając ważny do tej
pory związek obrazu z fotografią. Choć Piotr Szczur przedstawia faktycznie istniejące fragmenty krajobrazu, to jednak,
szczególnie gdy wyizoluje się pojedyncze płótna z kontekstu całego zbioru, dostrzec można coraz wyraźniejsze odchodzenie od realizmu. W swoich najnowszych pracach artysta redukuje zbędne elementy przedstawienia, zamyka ogromne
przestrzenie amerykańskiego pejzażu w nowatorskich, nieoczywistych kadrach, buduje świat przedstawiony przy pomocy
żywych, ostrych barw. Czerpiąc inspirację z natury, coraz częściej postrzega ją jako złożony system linii, kształtów i plam
barwnych. W efekcie powstają niejednoznaczne kompozycje, balansujące na granicy sztuki figuratywnej i nieprzedstawiającej. Opisanie Ameryki staje się więc dla Piotra Szczura de facto punktem wyjścia dla niezwykle istotnych i przełomowych
eksperymentów i rozważań nad formą dzieła, które, w coraz bardziej zauważalny sposób, prowadzą go ku abstrakcji.
Wydaje się jednak, że jest to proces instynktowny, choć nieuchronny, a sam artysta poddaje mu się, przyglądając się
ewoluującej formie dzieła z pewnego dystansu.
W obrazach z amerykańskiego cyklu Piotra Szczura widz odnaleźć może często wyłącznie wyizolowane artefakty, wyjęte
z szerszego kontekstu cytaty, wykadrowane fragmenty małej i dużej architektury Stanów Zjednoczonych, takie jak pokryty
napisami billboard witający podróżnych wjeżdżających do Stanu Utah, pojedyncze przęsło Golden Gate Bridge w San
Francisco, samochody, których karoseria błyszczy w słońcu, czy słynny napis na wzgórzach Hollywood. Za pomocą prostego
znaku, niewielkiego wycinku zapamiętanej rzeczywistości, artysta, w niezwykle celny i syntetyczny, choć również bardzo
osobisty sposób przedstawia odbiorcy samo sedno, subiektywne podsumowanie, wykształcającego się szczególnie od
początku XX wieku, krajobrazu kulturalnego współczesnej Ameryki. Właśnie dlatego, obrazy z cyklu „Made in USA” kryją
w sobie tak niezwykle intrygującą wieloznaczność interpretacyjną. Prawie każdy z nich może funkcjonować jednocześnie
jako autonomiczny pejzaż, niezależne przedstawienie konkretnego miejsca ale również znak, symbol Stanów Zjednoczonych jako całości.
Marcin Krajewski
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Katarzyna Gołębiowska
(ur. 1982)

19.30, 2019
akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie:
'Katarzyna Gołębiowska 2019'
Artystka i historyk sztuki. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego.
Na przełomie lat 2007/2008 przebywała na stypendium w Accademii Albertina di Belle Arti w Turynie we Włoszech. Stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008/2009.
Laureatka Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących
się twórczością artystyczną w roku 2016. Obecnie pełni obowiązki
asystenta w Pracowni Obrazu prof. Aleksandry Gieragi na Wydziale Malarstwa i Rysunku macierzystej uczelni. Uczestniczka wystaw
indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych, zarówno w Polsce jak
i za granicą. W 2018 roku swoje prace wystawiała w Rzymie, Łodzi,
Miami i Nowym Jorku, gdzie na 40th Artexpo New York zdobyła
nagrodę The Best New Exhibitor.

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

(…) Uwrażliwienie na narzędzia malarstwa i kolor jako główny język wypowiedzi sytuuje to malarstwo w obszarze abstrakcji, choć horyzontalne rozłożenie barw wywołuje sugestię pejzażu. Intuicję tą potwierdzają tytuły obrazów – godziny
– którym podporządkowane są zestawienia barw odpowiadające kolorystyce i natężeniu światła o konkretnej porze dnia
lub nocy. W przypadku malarstwa Gołębiowskiej nie ma konieczności stawiania pytania o to w jakim stopniu mieści się ono
w abstrakcji, ponieważ artystce bliskie jest myślenie o dotarciu w sztuce do języka, którym można wyrazić niematerialne
i uniwersalne aspekty rzeczywistości – w jej przypadku jest to język malarstwa (...).
dr Karolina Jabłońska, Subtelność materii,
katalog do wystawy „Czasoprzestrzenie” [fragm.], Galeria Nowa, Łódź
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Edyta Duduś
(ur. 1975)

Teraz będę miała ciszę I, 2014
akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d.: 'ed2014' oraz
opisany na odwrocie: 'Edyta Duduś, Teraz będę miała
ciszę I, akryl na płótnie, 90x120 cm, 2014r.'
Doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(2015). Posiada uzdolnienia nie tylko plastyczne, zanim zajęła się
w pełni sztuką ukończyła m.in. studia z zakresu psychologii. W swojej
twórczości zajmuje się człowiekiem, uwikłanym w określoną sytuację
i emocje. Interesuje ją wpływ sztuki na poczucie sensu życia oraz
satysfakcji z życia twórcy i odbiorcy. Nagrody i wyróżnienia: 2016
– finalistka 13. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki BWA
Ostrowiec Świętokrzyski; 2015 – finalistka konkursu Anonymous
Drawing, Berlin; 2015 – nominacja do Nagrody Artystycznej w ogólnopolskim konkursie „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu; 2014 – wyróżnienie w konkursie Postawy
II edycja, Wrocław; 2014 – finalistka II, III i V rundy międzynarodowego konkursu ArtSlant Prize, USA; 2013 – finalistka konkursu
Postawy I edycja, Wrocław. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2016 – wystawa indywidualna, Konfederacja Lewiatan/Galeria
Fibak, Warszawa; 2016 – wystawa zbiorowa, BOSA Galeria Sztuki
Współczesnej, Wrocław; 2015 – wystawa zbiorowa, Galeria Fibak,
Warszawa; 2015 – wystawa pokonkursowa Anonymous Drawing,
Galerie Nord, Kunstverein Tiergarten, Berlin; 2015 – wystawa pokonkursowa Nowy obraz/Nowe spojrzenie, BWA Gorzów Wielkopolski;
2015 – wystawa pokonkursowa Nowy obraz/Nowe spojrzenie, Uniwersytet Artystyczny, Poznań; 2015 – wystawa zbiorowa Czapski Art
Fundation, Nowa Gazownia, Poznań; 2015 – wystawa indywidualna,
Food Art Gallery, Wrocław; 2014 – Mediations Biennale Inn. Pokaz
video art, Poznań; 2014 – wystawa pokonkursowa – 3rd International Art Exhibition in Nyiracsad, Węgry; 2013 – wystawa zbiorowa
– Strangers in Paradise, Amsterdam; 2013 – wystawa pokonkursowa
Prix de Peinture 2013, Paryż; 2013 – wystawa zbiorowa, Galeria
Brenart, Bruksela; 2013 – 13 Przegląd Sztuki FORMA 2013, Rawicz;
2013 – wystawa pokonkursowa „Postawy” I edycja, Akademia Sztuk
Pięknych, Wrocław; 2013 – wystawa indywidualna „Zasłony”, Galeria
Formaty, Wrocław; 2013 – wystawa zbiorowa – Woliery 7, Muzeum
Współczesne, Wrocław; 2013 – wystawa pokonkursowa „Nowoodkryta” – Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

WYSTAWIANY:
2016 – wystawa indywidualna, Konfederacji Lewiatan/Galeria Fibak, Warszawa
2015 – wystawa zbiorowa, BOSA Galeria Sztuki Współczesnej, Wrocław
2015 – wystawa pokonkursowa „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, BWA Gorzów Wielkopolski

(…) Artystka zdaje się mieć szczególny dostęp do filtrowania rzeczywistości, a także koncentrowania uwagi na pierwotnej
prawdzie o człowieku. Dlatego malarka nie wdaje się w rozmowy o modnych, chwilowych zauroczeniach czy bolączkach kulturowych. Jest obok, nieustannie wychwytując i nakłaniając odbiorcę do skupiania uwagi na czymś głębszym,
fundamentalnym, przypominając nam o człowieku, jako nie – jedynym „graczu wszechświata”. Stąd silna u malarki jest
potrzeba, by jedynie zasugerować temat. Jest to również podyktowane wrażliwością i poetycką wyobraźnią autorki,
rzec można strategią komunikacji pośredniej, czyli egzystencjalnej, Kierkegaardowskiej. Bowiem wchodząc w dialog z jej
pracami, ogarnia nas specyficzny klimat, pełen tajemnic i niedomówień. Uruchomione zostają dwie sfery: uczuć i myśli.
Reakcja odbiorcy bywa więc różna, obraz dotyka swą zmysłowością i intelektualną głębią. Wszystko to dzieje się przy
akompaniamencie minimalizmu zastosowanych środków, które jeszcze bardziej wzmacniają treść przekazu.
Dr hab. Jacek Aleksander Prokopski
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Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Scratch-Viral, z cyklu „Online-Offline”, 2014
olej, płótno, 135 × 180 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'WAWRZYNIEC REICHSTEIN |"SCRATCH-VIRAL" z cyklu;
(ONLINE-OFFLINE) |2014 r. |[sygnatura] '
Dyplom na wydziale malarstwa ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2003 r. Otrzymał wówczas nagrodę im. Marii
Dokowicz. Od 2003 r. Pracuje na UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi
zajęcia z malarstwa na Wydziale Grafiki. Od 2015 r. pracuje w Liceum Plastycznym w Poznaniu jako nauczyciel rysunku i malarstwa.
Bieżące prace występują w cyklach: „Nowa powierzchniowość”,
„Refleksy – Refreny”, „Coming residue”, „Online – Offline”. Swoje
prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i zagranicą.

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa indywidualna „ONLINE/OFFLINE”, Galeria Wydziału Rysunku i Malarstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2016 – wystawa indywidualna „Konteksty – refreny”, Galeria Profil, C. K. Zamek w Poznaniu

W nieoczywistości wszystkiego co dotyczy sztuki, to co istotne w moim malarstwie, to stan obrazu jako metaforyczna,
symboliczna przestrzeń, miejsce transformacji różnych realności – wobec widzialnego i niewidzialnego, jak i obraz stający
się egzystencjalną i kulturową sytuacją graniczności. Pytając o obraz dzisiaj, również w kontekście mediów cyfrowych, ciągle
zmieniającego się obrazu, przywołuję formy postaciowania świata wobec tego, co rozpoznawalne, jak i ujawniające się w
efemerycznych odbiciach, zjawiskach, odzwierciedleniach, będących jakby poza twórczą wolą i wyobraźnią, a stających
się światem gestów inicjujących. Jest to nieustający stan relacji i procesu przechodzenia, przemieniania się potencjalności
w realność indywidualnych zobaczeń, w grze o świat i doświadczanie istnienia.
W kontekście ciągle zmieniającego się obrazu rzeczywistości, jego transformacji przez różne media; obraz cyfrowy, media
elektroniczne, rzeczywistość wirtualną, które mają wpływ na nasz byt, postrzeganie i rozumienie rzeczywistości, zadaję
sobie pytanie: jaka to rzeczywistość? jaką rzeczywistość stwarzamy? jaki jest jej obraz?
Wawrzyniec Reichstein
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Magdalena Laskowska
(ur. 1985)

Gorący maj II, 2019
akryl, płótno, 65 × 81 cm, sygn. p.d.: 'Laskowska' oraz
opisany na odwrocie: '"Gorący maj II | 65x81 cm, akryl,
2019 | Laskowska'
Dyplom z Malarstwa na ASP w Warszawie w 2011. Prace
m.in. w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. Fed. Niemiec
a.D. p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki Krzysztofa Musiała
oraz w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ważniejsze wyróżnienia: 2018 – finalistka III. Ogólnopolskiego konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego, Galeria
Miejska BWA, Bydgoszcz; 2018 – finalistka 6. Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika, Miejska Galeria
Sztuki, Częstochowa; 2017 – finalistka 43. Biennale Malarstwa,,
Bielska Jesień'', Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2016 – laureatka
wyróżnienia 1. Pomorskiego Biennale Sztuki Młodych Potok Sztuki,
Sopot; 2016 – finalistka 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2016 – finalistka 10.Triennale Małych Form
Malarskich, Toruń. Wystawy indywidualne: 2019 – „Pejzaż oniryczny”, Galeria Dystans/Fundacja4 Style, Kraków; 2017 -,, Zawsze jest
teraz’’, Galeria 101 Projekt, Warszawa; 2016 -,, W drodze’’ Galeria
Next, Bydgoszcz; 2012 -,, Na skraju rzeczywistości’’, Galeria Ring,
Legnica; 2011 – Malarstwo w Galerii U, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie”,
Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2019 – Affordable
Art Fair (Contempop Gallery), Nowy Jork; 2019 – „SZTUKA TERAZ”,
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie; 2017 – WARSCHAU IST FEMININ!, Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga, Niemcy; 2016 – zbiorowa WARSCHAU IST FEMININ!, galeria Neukollner
Leuchtturm, Berlin; Centrum wystawowe Konsulatu Generalnego
RP, Monachium; Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia, Niemcy; 2016
– zbiorowa 25. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; 2016 – zbiorowa, 1. Pomorskie
Biennale Sztuki Młodych, POTOK SZTUKI, Sopot Centrum, Sopot;
2014 -,, Landschaft, Landschaft...’’, Galeria aTAK, Warszawa; 2013
-,, Sjesta. Pejzaż Południa’’, Galeria aTAK, Warszawa; 2013 -,, Smaki Italii", Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2012 – 24. Festiwal
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin.

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Magdalena Laskowska (...) poznawała historię gatunku ulegając fascynacji dziełami starych mistrzów. Wśród ulubionych
znaleźli się m.in.: Ambrogio i Pietro Lorenzetti, Pieter Breughel, Caspar David Friedrich, a także belgijscy surrealiści René
Magritte i Paul Delvaux. (...) Wyłuskuje z banalnego otoczenia interesujące ją fragmenty. Inspiracji może dostarczyć ciekawy w aspekcie plastycznym układ form, niecodzienny kształt, kontrast żywiołu przyrody i struktur stworzonych przez
człowieka. Wybrany motyw zapisuje przy użyciu aparatu fotograficznego. Zdjęcia traktuje jako rodzaj wstępnego szkicu.
Utrwalone chłodnym okiem obiektywu motywy tracą na płótnie swą jednoznaczność. Wyczyszczone ze zbędnych szczegółów eksponują to co według artystki decyduje o artystycznej i emocjonalnej sile plastycznego przekazu (...) Ulubionym
tematem jej malarstwa jest krajobraz przechodzący kolejne metamorfozy w rytmie pór roku i pod wpływem zmieniającego się światła (...) Wprowadza własny ład w przypadkowy układ form przyrody. W większości prac barwy występujące
w naturze, zastępuje kolor subiektywny – i to on decyduje o klimacie emocjonalnym obrazu.
Maria Teresa Krawczyk, ,,Na skraju rzeczywistości”,
katalog wystawy [fragm.], Galeria Sztuki w Legnicy, 2012
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „YANG!”, 2018
olej, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie:
'BARTEK OTOCKI / Z CYKLU "YANG!" 2018 [sygnatura]'
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); doktorat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
(2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt
w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014
roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Malarz i fotograf, kurator, juror konkursów malarskich. Autor czterech cykli
prac: „Portrety pamięciowe”, „Alchemia Iluzji”, „Czy jest bezpiecznie/
Is it safe?” i „Yang!”. Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych
i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

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

„Yang!” to cykl prac o zróżnicowanej stylistyce będący rodzajem formalnej gry. W motywy abstrakcyjne oraz przedstawiające
każdorazowo wprowadzany jest rodzaj kontrastowego elementu – ciemnej substancji, która poprzez swoje wyobcowanie
sprawia, że obraz pozostaje całością. W niektórych realizacjach celowo pojawia się motyw realistyczny, każdorazowo
jednak balansujący na granicy przedmiotowego rozpoznania.

38–39
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

BTNK, 2019
akryl, płótno, 120 × 90 cm, opisany na odwrocie:
'A. Bakalarz |2019 |"BTNK"'
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: 5 500 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 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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Jacek Jarczewski
(ur. 1962)

Struktury niebieskie 1, 2017
technika własna (haptyczna), 100 × 80 cm,
sygn. na odwrocie: 'J. Jarczewski |2017 |J 2017'
Malarz polski, tworzy autorskie malarstwo haptyczne. Absolwent
PLSP we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby
(obecne ASP Wrocław). Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku
z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce
w pracowniach: prof. S.R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza. Obecnie
profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Technik Malarskich
i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych. Uprawia malarstwo
sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży. Jako kurator zorganizował 16 międzynarodowych i ogólnopolskich, zbiorowych
wystaw plastycznych, 14 konferencji i seminariów naukowych oraz
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział w 43 wystawach
indywidualnych oraz 105 wystawach zbiorowych. Obrazy w zbiorach
prywatnych w: Niemczech, Francji, Holandii, Belgi, Szwajcarii, USA,
Polsce. Zrealizował kilkadziesiąt realizacji witrażowych m.in. cztery
witraże na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja
w Kaliszu, obiektach muzealnych – Centrum Ducha Gór w filii Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie. Pierwsze witraże powstały
dla Domu Kultury w Rawiczu i ozdabiają sale widowiskową od 1988
roku. Jest autorem wydawnictw: książkowych i katalogowych, datowników, stempli i kartek pocztowych. Artysta od początku pracy
artystycznej tworzy autorską technikę malarską nazwaną malarstwem
haptycznym, którego zadaniem jest uruchomienie zmysłu dotyku
w pełnym odbiorze obrazu.

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

(…) Działanie emocjonalne obrazów polega na pewnym przeciwstawieniu „wyestetyzowanego” spokoju i równocześnie
nieustannego ruchu. W zestawieniu kierunków tego ruchu znajdują odbicie nastroje liryczne, dyskretnie uczuciowe albo
dynamiczne, które mogą symbolizować pierwotne, archaiczne siły odwiecznych procesów tworzenia – irracjonalnych,
a jednocześnie podporządkowanych nieznanej nam wyższej logice piękna. Wymiary asocjatywnego odbierania przez nas
obrazów Jarczewskiego są praktycznie nieograniczone: od wrażeń kosmicznych i okołoziemskich do wewnętrznego świata
każdego z nas. Nieustannie wchłaniając nowe emocje i uczucia estetyczne programowane przez artystę poznajemy inną
stronę pełnego paradoksów życia, nieustannie pragniemy uzasadniać wiarę w szczególną siłę piękna…
Prof. Orest Holubets
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Juliusz Lewandowski (Martwy)
(ur. 1977)

Czarownicy z Fromborka, 2019
akryl, płótno, 110 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Juliusz
Lewandowski 2019'
Malarz samouk. Jeden z nielicznych malarzy sztuki erotycznej w Polsce. Debiutował jako autor ilustracji do Lautréamontowskich „Pieśni
Maldorora” i twórczości Markiza de Sade. Ważną częścią jego dorobku malarskiego są wątki autobiograficzne, które stają się pretekstem
do ukazywania uniwersalnych problemów ludzkiej natury. Obecnie
w swoich pracach także porusza tematykę społeczną i obyczajową: maluje m.in. o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wojnie domowej
w Hiszpanii czy Republice Weimarskiej. W charakterystyczny dla
siebie sposób komentuje również aktualną sytuację Polski. Oprócz
wielopostaciowych scen rodzajowych maluje kameralne portrety
z martwymi naturami, które często stanowią klucz interpretacyjny
do anegdoty zawartej w obrazie. Główną inspiracją jest dla niego
tradycja malarstwa figuratywnego XX w. – ekspresjonizm, Nowa
Rzeczowość, kubizm i malarstwo rosyjskie.

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 500 zł

Juliusz Lewandowski przywołuje ciemną i romantyczną przeszłość, którą mógłby rozpoznać Christopher Isherwood. Jego
prace, przywodzące na myśl twórczość niemieckich malarzy – Otto Dixa, George Grosza i Maxa Beckmanna są erotyczne,
przedstawiają też niepokojący obraz społeczeństwa. Wygląda to jak odkrycie skarbnicy dzieł sztuki, które nie zostały
zniszczone przez nazistów.
Christopher Harrity, magazyn Advocate, 10 lutego 2017 (tłum. J.L)

Moim zdaniem jego prace pokazują surową i często niewygodną rzeczywistość ludzkiego pożądania. Te prace konfrontują się z odbiorcami – a przynajmniej konfrontują mnie osobiście z prawdą, że to co najbardziej zwierzęce i żarłoczne
u mężczyzn, nie jest haniebne lub wstydliwe, chociaż ludzie najczęściej zaprzeczają swojej zwierzęcej naturze i odrzucają
wszystko, co jawnie seksualne.
Wyraźna troska w eleganckim ujęciu niewygodnego tematu utrudnia widzom odczuwanie niechęci w stosunku do ukazywanych tematów. Jest to ważny aspekt tej twórczości, ponieważ uważam to za zdrowy punkt widzenia korzystny
dla ogółu, i może zaproponować nową perspektywę osobom, które w większości okoliczności odwróciłyby uwagę, ale
w przypadku tych obrazów, prawdopodobnie nie zrobią tego (…)
Chociaż prace Lewandowskiego są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka jako jego własna i oryginalna twórczość, widoczny jest tu związek malarzami takimi jak Max Beckmann i innymi z tego okresu, co tworzy dodatkowy kontekst dla
tych, którzy go rozpoznają (…) - podkreśla to podobieństwo naszych czasów i zbliżającego się fatum – zagłady mającej
miejsce w czasach Republiki Weimarskiej. I to także jest rzecz, nad którą warto się zastanowić – co się stanie, jeżeli świat
się nie zmieni. To poczucie zbliżającej się katastrofy i zbliżającej się śmierci jest wciąż obecne w erotycznych obrazach
Lewandowskiego, jest to nieuniknione, to integralna część jego twórczości, czy jest to jego świadomą intencją, czy też nie.
Josef Foshee, amerykański ilustrator i przyjaciel artysty, 2017 (tłum. J.L)
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Dawid Zdobylak
(ur. 1993)

Zachód Słońca, 2018
olej, płótno, 60 × 80 cm, opisany na odwrocie:
'[monogram 'DZ 2018'] DAWID ZDOBYLAK |OLEJ NA
PŁÓTNIE |"ZACHÓD SŁOŃCA"'
Studiował malarstwo w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego
i w pracowni rysunku pof. Grzegorza Wnęka w Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił dyplom. Jego prace były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie
Najlepsze Dyplomy 2016/2017. Obecnie doktorant ASP w Krakowie
w pracowni prof. Janusza Matuszewskiego. W latach 2014–2016 był
członkiem krakowskiej grupy artystycznej Jeżeli 19;54 "ąΦę. Wybrane
wystawy: 2019 – wystawa zbiorowa „Istota Rzeczy”, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie; 2018 – wystawa indywidualna
„Melancholia”, Galeria Sztuki ATTIS, Kraków; 2016 – wystawa indywidualna „Infernum”, Mini Galeria, Śródmiejski Ośrodek Kultury,
Kraków; 2016 – wystawa indywidulana „Rysunki”, Galeria 2 piętro,
Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Gdy rozum śpi...”, Klub Kazimierz, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Drogi Figuracji”, Galeria
Lamelli, Kraków; 2015 – wystawa indywidualna „Dawid Zdobylak
– Rysunek i Grafika”, Villa Cuprum Lubin

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

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa zbiorowa „Spojrzenia”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

W pejzażu istotny jest dla mnie pewien nastrój obrazu. To co w pierwszej chwili ujrzałem. Zestawienia kolorów, warunki
atmosferyczne, a przede wszystkim światło, które kształtuje wrażenie. To najważniejsze i najprawdziwsze wrażenie jest
dostępne nam tylko przez ułamek sekundy, gdy ujrzymy pierwszy raz zjawisko i w nasz umysł zapisze się jego istota,
swoisty powidok prawdy pejzażu.
Dawid Zdobylak, „Portret Natury” [fragm.]
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Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 155, 2018
technika mieszana, płótno, 160 × 120 cm, opisany na
odwrocie: 'Apeiron 155 |Acryl 120x160 cm |2018 r.
|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: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Apeiron”, Teutsch Gallery, Warszawa

Moje malarstwo powstaje w napięciu pomiędzy przeciwieństwami. Porządkiem a chaosem, przypadkiem a planem, bogactwem a ubóstwem, ruchem a bezruchem, jaskrawością a bladością, pustką i natłokiem, intensywnością oraz spokojem,
spontanicznością i samokontrolą, jednym gestem a wieloma, płaskością i przestrzenią, początkiem i końcem, równowagą
a asymetrią. Aby uchwycić ta równowagę musze nie raz stać nad obrazem długie minuty za nim odkryje ten gest, ten
kolor czy tę fakturę, która dopełni całości. Ponieważ moim celem jest harmonia. Dzieło, które daje poczucie spełnienia,
tak trudne do zdefiniowania czy opisania. To stan satysfakcji obcowania z doskonałością, która zawiera spontaniczność
oraz kontrolę. Jest świadome oraz nieświadome. Podstawową trudnością czy zadaniem zostaje ustanowienie równowagi
w tym dynamicznym procesie, aby dotknąć tego, co jest pełnią. Moje obrazy mają stykać człowieka z jego pierwotną
naturą. Będącą czymś więcej niż on sam, będącą powodem narodzin i śmierci, okrutną i bezwzględną, a zarazem piękną
i doskonałą.
Franciszek Ledóchowski
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Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2017
akryl, płótno, 40 × 40 cm, opisany na odwrocie: 'ANNA
SZPRYNGER | 2017'
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: 10 000 – 13 000 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 znajdującw 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 redukcjii
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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Paweł Słota
(ur. 1989)

Przestrzenie ujawnione XLVI, 2017
olej, płótno, 100 × 130 cm, opisany na odwrocie: 'PAWEŁ
SŁOTA |PRZESTRZENIE UJAWNIONE XLVI |100x130
płótno, olej |2017'
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa, gdzie w 2013 roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej. Laureat Stypendium Twórczego i Artystycznego
Prezydenta Miasta Częstochowy (w latach 2005, 2006, 2007, 2009,
2012); stypendium twórcze Fundacji Grazzella (2012); stypendium
Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszych Studentów (2011,
2012); stypendysta MKiDN (2012); stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2015). Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: II Nagroda
Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w II Międzynarodowym Konkursie
Artystycznym „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa, 2015; zgłoszony
do Paszportów Polityki 2014; Wyróżnienie w 5. Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy „Wyrazistość rzeczy”, Triennale
Malarstwa, Częstochowa 2014; Grand Prix MKiDN na 3. Triennale
Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” Rzeszów 2013; Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy podczas 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 2013”, Galeria
Sztuki w Legnicy, 2013; nominacja do Nagrody Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”,
BWA Gorzów Wielkopolski, 2013; wyróżnienie na ogólnopolskiej
wystawa „Najlepszych Dyplomów ASP 2013”, Gdańsk 2013; Grand
Prix XI Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2012; Główna
nagroda Biennale młodych – piękne sztuki w dziedzinie malarstwa,
MDK w Radomsku, 2012. Paweł Słota jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych w Polsce (Warszawa, Kraków, Częstochowa,
Zamość, Sanok) oraz Europie (Szwajcaria, Bułgaria, Niemcy). Brał
również udział w ponad stu wystawa zbiorowych w kraju i zagranicą
(USA, Grecja, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Węgry, Litwa).

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 7 500 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa zbiorowa, II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz
2017 – wystawa zbiorowa „Leszek Misiak i uczniowie”, Galeria Nowohuckiego Centrum Kultury, Kraków
2017 – wystawa zbiorowa „Krakowskie Spotkania Artystyczne, Konfiguracje”, Galeria Bunkier Sztuki, Kraków

Inspiruje mnie pejzaż miejski, bo jest to przestrzeń, w której żyję, z którą nieustannie się stykam. Mogę zaobserwować tu
wiele zjawisk, które mnie fascynują, z których czerpię inspiracje.
Światło, architektura oraz pojazdy mechaniczne tworzą nowa przestrzeń odbioru wizualnego. Przyciągają nas. Można to
odnieść do intensywnych zachodów słońca. Takie światło w przyrodzie jest znacznie łagodniejsze. Przyciągają człowieka
jak hipnotycznie działający na nasza psychikę blask ogniska. Tworzy się swoista muzyka światła, a jej warstwy składają się
na partyturę barw. Światło, odbijając się w szkle, dynamizuje obraz otaczającego nas świata, multiplikuje formy wprowadzając ruch w symultanicznym przenikaniu się budynków, samochodów, tramwajów.
Używając tradycyjnego warsztatu starałem się uzyskać efekt nowoczesnego obrazu, komunikatu, zaskakującego i przejmująco prawdziwego.
Paweł Słota
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Magdalena Daniec
(ur. 1974)

Dom ognia i wody, 2018
olej, akryl, kolaż, płótno, 61 × 61 cm, sygn. oraz opisany
na odwrocie: 'Dom ognia | i wody | Magdalena Daniec
| 2018'
Ukończyła z wyróżnieniem wyższe studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2001 r. Zajmuje się głównie
olejnym malarstwem sztalugowym, ale nie tylko; szczególnie ulubioną i często stosowaną techniką jest collage zarówno na płótnie,
jak i na papierze. Laureatka konkursu w ramach II Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w Sztuce” w Wadowicach (2002). Jej wczesna
twórczość została omówiona w książce „Ikona w sztuce XX wieku”
autorstwa Renaty Rogozińskiej (2009). Autorka wystaw indywidualnych: 2016 – „Częściowa Anhedonia”, Pragaleria, Warszawa; 2009
– „Kim są Oni?”, Space Gallery, Kraków; 2006 – „Atlantyda”, Space
Gallery, Kraków; 2002 – „Mechaniczni Bracia”, Galeria Rękawka,
Kraków; 2001 – „Ikonostas”, Cudowne Lata, Kraków. Uczestniczka
wielu wystaw zbiorowych: 2017 – Międzynarodowe Biennale Malarstwa -Chisina'u 2017, Kiszyniów, Mołdawia; 2017 – „OsiemKobiet
– V Edycja”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa; 2017 – „JustMad8”, Międzynarodowe Targi Sztuki, gdzie jako jedna z dwóch
artystek reprezentowała warszawską galerię Xanadu, Madryt; 2016
– 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2011
– „Meta-Obraz”, Wystawa malarstwa towarzysząca VI Festiwalowi
Filmu Filozoficznego, Staromiejskie Centrum Kultury, Kraków; 2011
– „Art Now in Poland”, The Venue, Souk Arkwam, Bejrut; 2009 –
„Ikona w Sztuce XX w.”, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków; 2008
– „Contemporary Polish Art”, La Galerie Alwane, Galerie d'Art Odile
Mazloum, Bejrut; 2004 – „Kunst Atelier AMA”, Ródemark, Niemcy;
2007, 2006, 2005, 2004, 2003 – Europ'Art, Genewa. Prace w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii,
Niemczech i we Włoszech.

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł
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Katarzyna Kołtan

FOT. DARIUSZ SIADAK
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(ur. 1972)

Jovanna, 2019
tempera żółtkowa, płyta, 115 × 115 cm,
sygn. p.d.: 'KK|MM|XIX'
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: 3 600 zł
estymacja: 8 000 – 11 000 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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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 120 × 180 cm, sygn. p.d.: 'Sandra Arabska
2019 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Sandra Arabska
|2019 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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Artur Wiernicki
(ur. 1992)

Girl in a dressing-gown 2017
olej, płótno, 90 × 70 cm, opisany na odwrocie: 'Artur
Wiernicki | "Girl in a dressing-gown" | 2017 | KEYHOLES
ARE FOR PEEPING'
Urodzony w Częstochowie. Dyplom z malarstwa uzyskany w 2017
roku pod kierunkiem prof. Stanisława Kortyki na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. W 2015 roku zostałem laureatem Grand
Prix w konkursie „Postawy”. Skupiony głównie na malarstwie sztalugowym. Zajmuje się również digital paintingiem, videoartem oraz
tworzy obiekty. Żywo zainteresowany amerykańską kulturą popularną
oraz kinem gatunkowym, co rezonuje na jego twórczość. W swoich
najnowszych cyklach malarskich Neuromans i Dziurki od klucza są do
podglądania nawiązuje do znanej z filmowych produkcji estetyki neo-noir i malarstwa romantycznego. Wybrane wystawy indywidualne
i zbiorowe: 2018 – wystawa zbiorowa „Luminol”, Konduktorownia,
Częstochowa; 2017 – wystawa indywidualna „Neuromans”, Galeria
Socato, Wrocław; 2016 wystawa indywidualna „Lincz” (wspólnie
z Michałem Sikorskim), Galeria Sztuki Współczesnej md_s, Wrocław;
2015 – wystawa indywidualna „Kontynent”, Galeria Socato, Wrocław; 2015 – wystawa pokonkursowa „III Postawy”, Galeria BrowArt,
Wrocław; 2015 – wystawa pokonkursowa „III PBS Art Biennale”,
ODA Art, Piotrków Trybunalski; 2014 – International Student Drawing Triennale, Rondo Sztuki, Katowice; 2014 – wystawa zbiorowa
FIGURAMA 14, Gask Gallery, Kutna Hora

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa zbiorowa „Luminol”, Konduktorownia, Częstochowa
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Przystań jachtowa, 2019
akryl, płótno, 120 x 160 cm, sygn. na odwrocie:
PRZYSTAŃ JACHTOWA | TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK |
2019'
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: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 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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Tomasz Koclęga
(ur. 1968)

Czułość, 2012
żywica poliestrowa, mata szklana, 145 × 160 × 140 cm,
sygn. na stopie: 'Koclęga 2012'
W 1993 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia rzeźbę figuratywną.
Posiada w swym dorobku wiele realizacji rzeźbiarskich w przestrzeniach publicznych, w tym rzeźby monumentalne zainstalowane na
stałe w przestrzeniach publicznych w USA, Rep. Czeskiej i w Polsce.
Otrzymał liczne nagrody na największych i najważniejszych międzynarodowych konkursach rzeźby w śniegu: The Bronze Award
w Harbinie, Chiny (2015); The Best Creativity Award w Harbinie, Chiny (dwukrotnie: 2014 i 2016); The Fourth Prize w Sapporo, Japonia
(dwukrotnie: 2015, 2017); Award of Nayoro City w Nayoro, Japonia
(2016) oraz The Audience Award w Krasnojarsku, Rosja (2017). Wielokrotnie prezentował swoje prace w przestrzeniach różnych miast
w kraju i zagranicą, między innymi w Oxfordzie (Wielka Brytania),
Pradze (Rep. Czeska), St. Louise (USA), Bratysławie (Słowacja), Wilnie
(Litwa), Wiener Neustadt (Austria), Gutersloh (Niemcy), Zlinie (Rep.
Czeska), Sapporo (Japonia), Krasnojarsku (Rosja), Vallorie (Francja),
Nayoro (Japonia), Harbinie (Chiny), Klenovej (Rep. Czeska), Oulu
(Finlandia) oraz we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie,
Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Pabianicach, Chełmku, Cieszynie, Zawierciu, Chrzanowie, Sosnowcu, Siemianowicach,
Pacółtowie, Górkach Wielkich i innych. Ostatnie wystawy indywidualne artysty prezentowane były w Wilnie (Litwa), w Seulu (Gallery
La Mer, Korea Poł.) i w Fabryce Sztuk w Tczewie. Ostatnie wystawy
zbiorowe: Art Revolution Taipei 2019 (Taiwan), 38th Korea Galleries
Art Fair 2019 (Korea Poł.), Art Jakarta 2018 (Indonezja), 13th Asia
Contemporary Art Show (Hong Kong, Chiny), Gwangju Internationa
Art Fairs 2018 (Korea Poł.), Parallax Art Fairs (Londyn, Wielka Brytania), 6 Daejeon Internationa Art Show (Korea), Loosen Art Gallery
(Rzym, Włochy), Art Gyeongju 2018 (Korea Poł.), 18 Insadong Art
Fairs (Seul, Korea Poł.), Chan Liu Art Museum (Taipei, Taiwan), Art
Revolution Art Fair 2018 (Taipei, Taiwan), 100 Beyond Sculpture (Seul,
Korea Poł.). Aktualnie, monumentalne rzeźby plenerowe Koclęgi,
eksponowane są w parku Zamku w Mosznej. Od kilku lat w obszarze
twórczych poszukiwań Koclęgi znalazły się również mniejsze prace
z brązu, eksponowane w wielu krajach świata.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – indywidualna wystawa rzeźby plenerowej „Tomasz Koclęga – rzeźba”, Fabryka Sztuk, Tczew
2017 – indywidualna wystawa rzeźby plenerowej „Tomasz Koclęga – rzeźba”, Ambasada RP – Ogród Pałacu
Fürstenbergów, Praga (Czechy)
2017 – wystawa zbiorowa „IV Zawierciańska Noc Muzeów”, Galeria Muzealna Leszka Dutki, Zawiercie
2012 – wystawa zbiorowa „Iluminacje”, Galeria Mpik, Gliwice
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Artur Przebindowski
(ur. 1967)

Bez tytułu, 2005
olej, płótno, 79 × 110 cm, sygn. na odwrocie: 'ARTUR
PRZEBINDOWSKI 2005'
W 1993 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest laureatem Grand Prix w konkursie malarskim „Prysznic – narodziny przyjemności” w Bad Zwischenahn w Niemczech
w 1998 roku, zdobywcą Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie w 2010 roku, oraz wyróżnienia „Nagrody publiczności”
na 40. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2011. Od 1995 r. brał
udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce,
Japonii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Francji
i we Włoszech. Jest uczestnikiem targów sztuki, m.in. w Warszawie,
Londynie i Amsterdamie. Ostatnie wystawy: 2017 – wystawa zbiorowa „Rośliny kochają inaczej”, Galeria Stolarska/Krupowcz, Warszawa; 2017 – wystawa zbiorowa „Piękni Malarze”, Miejska Galeria
Sztuki 12, Cieszyn; 2016 – wystawa zbiorowa „Wnętrze miasta”,
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza/Open Gallery, Szczecin.

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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Robert Motelski
(ur. 1977)

Gwiazdy 26 września 22:56, 2017
olej, akryl, płótno, 90 × 130 cm, opisany na odwrocie:
'GWIAZDY 26 WRZEŚNIA 22:56 |Robert Motelski 2017'
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 – 7 500 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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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Argos, 2019
olej, płótno, 90 × 80 cm, sygn. p.d.: 'Urszula |Tekieli
|2019 r' oraz opisany na odwrocie: '„Argos” Urszula
Tekieli 2018, nr kat.: 400/06/19'
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: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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Zofia Błażko
(ur. 1986)

Parnas, 2019
olej, płótno, 95 × 135 cm, sygn. l.d.: 'Z. BŁAŻKO' oraz na
odwrocie: 'Zofia Błażko, 2019'
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 Michel Kikoïne 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, natomiast w 2018 r. w St.
Petersburg Art Residency w Federacji Rosyjskiej. Obecnie malarka żyje
i tworzy w Warszawie. Ma na swoim koncie dziewięć wystaw indywidualnych m. in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane 2016; Galerii
Kuratorium – Warszawa 2017 oraz Galerii 101 Projekt – Warszawa
2018. Brała udział również w osiemnastu wystawach zbiorowych
m.in. w: Musée Théodore Monod D'art Africain – Dakar 2015; 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-mym 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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Michał Gątarek
(ur. 1985)

Poświęcenie pyłu księżycowego, z cyklu „Szczyt poświęcenia”, 2012
olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 'Michał
|Gątarek |4.08.2012 r. |POŚWIĘCENIE ZIEMI
KSIĘŻYCOWEJ'
W 2010 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu na wydz. Malarstwa (promotor pracy dyplomowej prof.
Aleksander Dymitrowicz). W trakcie studiów, w latach 2008/2009,
odbył stypendium, w ramach programu Erasmus, w Ecole Nationale
Superieure des Beaux-Arts w Bourges we Francji. Laureat II Nagrody
Marszałka Województwa Śląskiego w 42. Biennale „Bielska Jesień
2015”. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2017 – wystawa pokonkursowa 43. Biennale Bielska Jesień 2017, BWA Bielsko-Biała; 2016
– wystawa indywidualna „Nowa Atlantyda”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2016 – wystawa zbiorowa „Błaźni i kapłani”, Urania, Berlin;
2014 – wystawa indywidualna „Młodzież z dobrych domów”, galeria
MMXIII, Wrocław; 2013 – wystawa zbiorowa „Międzyplanetarnie”,
Galeria U, Wrocław; 2011 – udział w trzeciej edycji projektu „Woliery”, Muzeum Współczesne (MWW), Wrocław; 2011 – wystawa
zbiorowa „Ekspresja XXI”, CS Impart, Wrocław; 2011 – wystawa
indywidualna „Mundofobia”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2011 – wyróżnienie honorowe w I Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, Galeria
Impart, Wrocław; 2011 – wystawa zbiorowa malarstwa w ramach
festiwalu „Podwodny Wrocław”, Browar Mieszczański, Wrocław;
2011 – wystawa poplenerowa Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Pieńków 2010, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Kraków; 2010 – wystawa wspólna z prof. Zdzisławem
Nitką w galerii POKUSA, Wiesbaden (Niemcy); 2009 – 2010 – udział
w objazdowej wystawie „Młode Malarstwo Polskie – Sztuka z Dolnego Śląska”, Drezno, Norymberga, Bad Reichenhall, Wiesbaden,
Akwizgran (Niemcy).

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 600 zł

WYSTAWIANY:
2017 – w
 ystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Museum
Schwarzes Ross, Hilpoltstein (Niemcy)
2016 – w
 ystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Galerie
Altes Pfandhaus, Kolonia (Niemcy)
2016 – w
 ystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Urania,
Berlin (Niemcy)
2016 – w
 ystawa zbiorowa „Błazny i kapłani. Trzy dekady ekspresyjnego malarstwa we Wrocławiu”, Centrum
Wystawowe Konsulatu Generalnego R.P., Monachium (Niemcy)

Podbój kosmosu od dawna fascynował ludzi. Współcześnie przestał być mrzonką, a staje się coraz bardziej realny. Po postawieniu pierwszej ludzkiej stopy na księżycu minęło ponad 40 lat. Z kolei temat kolonizacji Marsa jest ostatnio poważnie
poruszany przez media. Ekspansja ludzkości wydaje się pokonywać coraz większe przeszkody. Jest w tym coś niezwykle
inspirującego, budzącego podziw, jak i nasuwającego wiele nowych pytań, niepewności oraz niepokojów, szczególnie
w kontekście ogromu problemów na Ziemi.
Michał Gątarek
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Grzegorz L. Piotrowski
(ur. 1976)

Czerwona, 2013
akryl, płótno, 90 × 80 cm, opisany na odwrocie:
‘GRZEGORZ |L. PIOTROWSKI |„CZERWONA” |2013
|90X80’
Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego w 2004 r. Trzykrotny stypendysta
Prezydenta Miasta Gorzowa w latach 2000, 2001 i 2002. Prowadzi
warsztaty artystyczne i akcje plenerowe. Tworzy obrazy, ceramikę
i książki artystyczne. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi. W jego
bogatej twórczości dominują trzy główne nurty tematyczne: akty,
portrety i pejzaże. Aktywnie wystawia swoje prace w kraju i za granicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Opus, Łódź;
2014 – Galeria Szklana, Zator; 2014 – Galeria Weissa, Kalwaria
Zebrzydowska; 2011 – Galeria Rynek 7, Andrychów; 2011 – Galeria BWA, Gorzów Wlkp.; 2011 – Galeria Zamek, Sucha Beskidzka;
2009 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2009 – Galeria Lamus, Gorzów Wlkp.; 2008 – Galeria TEATR, Gorzów Wlkp.; 2008 – Galeria
Porto Praga, Warszawa; 2007 – Galeria Farbiarnia, Warszawa; 2007
– Galeria Krakauer Haus, Norymberga; 2006 – Galeria Farbiarnia,
Warszawa; 2004 – Galeria Pod Pocztową Trąbką, Gorzów Wlkp.

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Przed laty świadomie wybrałem AKTY na temat swoich prac, szukając własnej formy wyrazu i języka, znaku, kreski, plamy...
To był mój świadomy wybór prostego i trudnego zarazem tematu, tak często pojawiającego się w historii naszej kultury
i sztuki, będącego wyznacznikiem twórczości wielu wybitnych artystów. Współczesny świat mocno osłabił te dawne
znaczenie aktu. Na każdym kroku atakowani jesteśmy nagością, która niewielu już zawstydza, szokuje czy przeraża. Stała
się banalna. Stąd mój w pełni przemyślany wybór, by się z nią zmierzyć, wewnętrznie przeżyć i w obrazie ODNALEŹĆ
WŁASNĄ FORMĘ. Czasem wydaje mi się, że gdy dojdę do granicy wyczerpania tematu, uda mi się odszukać samego
siebie. Dlatego wciąż wędruję, próbuję, dociekam. W moich poszukiwaniach niejednokrotnie maluję ten sam obraz, tę
samą postać kobiety. Kobiety pozbawionej rysów twarzy i rąk, których dosłowności celowo unikam, bo wprowadzają
niepotrzebne emocje, zakłócając odbiór całości.
Grzegorz L. Piotrowski
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Przemysław Garczyński
(ur. 1988)

Trzepak, z cyklu „Znaki na Niebie”, 2018
akryl, olej, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie
W 2013 r. uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni projektowania i litografii w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie,
w 2018 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Macieja
Świeszewskiego na Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku. Od 2018
roku zatrudniony jako asystent w pracowni podstaw rysunku i malarstwa prowadzonej przez dr Marka Wrzesińskiego na gdańskiej
ASP. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem ściennym,
grafiką warsztatową i projektowaniem. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach i projektach artystycznych. Prace artysty
znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Wystawy
indywidualne: 2019 – „Perspektywa +”, Pawilon Sztuki Fundacji
ERGO Hestia, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2018 –
Gdańskie Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2018
– „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawa finalistów, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie; 2018 – II Przegląd Sztuki Współczesnej
Nowa Awangarda, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 2018 – wystawa
finalistów III ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – „Sztuka jako gra”, Gdańska
Galeria Miejska, Gdańsk; 2017 – „Litografia. Sztuka przez spowolnienie”, Tartu, Estonia; 2016 – „Głęboka Woda – Wystawa w procesie”,
Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2016 – Moon Drawing Project/
Moon Arts Ark; 2015 – „Entschleunigung durch Kunst – Sztuka Przez
Spowolnienie”, Berlin

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

Refleksje nad sensem mojej pracy zaczęły się wydawać podobne do tworzenia lub definiowania pojęć, słów. W naturze języka jest to, że operuje on abstrakcyjnymi pojęciami, które odwołują się do fizycznego świata i reagują na jego
zmienność tworząc nowe pojęcia nieznanych zjawisk. Powtarzane w umyśle słowo zaczyna się naprzykrzać pytaniem
„co to naprawdę znaczy?”, podobnie jak powielony znak każe się wobec niego określić. W tym wypadku kod językowy
zastąpiłem kodowaniem znakiem, który tworzy podwaliny, rusztowanie dla dalszej rozbudowy obrazu. Malarstwo jest dla
mnie przestrzenią, której przekaz kształtuję łącząc intuicję z logicznym, harmonicznym projektowaniem kompozycji czy
wewnętrznego sensu obrazu. Każdy zbiór inspiracji jest dla mnie istotny, chociaż pozornie mogą ze sobą się nie łączyć.
Przykładem może być moja fascynacja malarstwem pejzażowym jak i dokonaniami awangardystów wojujących w barwach
abstrakcji. Narracja moich obrazów dotyczy architektury, zamieszkiwania, pozostawiania po sobie śladu, interpretacji
znaku/pamięci. Staram się stworzyć przestrzeń, która będzie nową propozycją odczuwania natury, w której zostawia ślad
człowiek. Moje obrazy opowiadają o człowieku, dokładniej o tym co pozostawił po sobie, dosłownie - „na ziemi”. Nie
maluję człowieka celowo, ponieważ jak na w pół poważnie mówię „człowiekiem który jest w tych obrazach, jestem ja
sam lub widz oglądający moją kompozycję”.
Przemysław Garczyński
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Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Battigger, z cyklu „The Heroes”, 2016
ceramika, malowana, szkliwiona, 34 × 42 × 34 cm, od
spodu logo autora i opis numeryczny
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: 2 200 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Nieznośna lekkość bytu”, Galeria Lipowa 4 – Instytut Szkła i Ceramiki, Kraków
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Małgorzata Wielek-Mandrela
(ur. 1976)

Mamy dobry dzień, 2016
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: '2016.
IX |M. WIELEK – |MANDRELA |<<MAMY DOBRY
DZIEŃ>>'
Stado robali na marmurze carrara, 2016
olej, płótno (półpoduszka), 40 × 40 cm, opisany na
odwrocie: '2016.IX. | M. WIELEK-MANDRELA <<STADO
ROBALI NA MARMURZE CARRARA>>'
W latach 1997–2002 studiowała na ASP w Krakowie na wydziale
malarstwa. W 2002 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem. W 2009 r.
obroniła doktorat pt. „Badanie serca” na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. Brała udział w ponad 90. wystawach zbiorowych i 26. indywidualnych. W 2016 r. zdobyła Grand Prix
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 4. Triennale
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Jesienne Konfrontacje, BWA
Rzeszów. W 2015 r. zdobyła Nagrodę specjalną z III Piotrkowskim
Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim. W 2012 r. znalazła się
w finale międzynarodowego konkursu Strabag w Wiedniu. W 2011 r.
była nominowana do nagrody Paszportu Polityki w kategorii sztuki
wizualne. W 2010 r. otrzymała I nagrodę w 8. Triennale Małych Form
Malarskich – Toruń 2010 w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. W latach 2010–1012 była współtwórcą i koordynatorem międzynarodowego projektu artystycznego Przedmieścia realizowanego przez ASP
w Krakowie z partnerami z Wiednia i Ostrawy. Pracuje jako profesor
na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Sztuki.

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

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Płyniemy po górach”, Konsulat Generalny RP, Kolonia
2016 – wystawa indywidualna „Moje ręce jak rzeka”, BWA Gorzów Wielkopolski
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Katarzyna Karpowicz
(ur. 1985)

The Life II, 2016
olej, płótno, 120 × 120 cm, sygn. l.d.: 'Kat. Karpowicz
2016 Pangbourne' oraz opisany na odwrocie:
‘KATARZYNA |KARPOWICZ |„THE LIFE II” |120 × 120 |oil
on canvas |2016’
W latach 2005–2010 studiowała na ASP w Krakowie w pracowni profesora Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni profesora
Leszka Misiaka. Wcześniej uczęszczała do Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Krakowie. Jedna z najbardziej cenionych artystek
młodego pokolenia. W 2017 i 2018 roku zajęła drugie miejsce
w ogólnopolskim rankingu Kompas Sztuki Młodych. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestniczka kilkudziesięciu wystaw
zbiorowych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne:
2018 – „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, Warszawa; 2017 – „Do
widzenia, do jutra”, Galeria Triada, Gdańsk; 2016 – „Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Genius Loci”, Galeria
Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and Ernest”, Kościół św. Bartolomeusza, Lower Basildon, Wielka Brytania; 2014 – „Życie obrazu”,
Szép Mu” hely Gallery, Budapeszt, Węgry; 2014 – „W drodze”, Galeria
Platon, Wrocław; 2013 – „Katarzyna Karpowicz – malarstwo”, Klub
Adwokatów, Kraków; 2013 – „Człowiek i zwierzę”, Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki – Galeria Elektor, Warszawa; 2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa; 2011 – „Przemiany”, Galeria
BWA, Zamość. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Młode Polskie
Malarstwo”, Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2018 –
„Realizm, dwa spojrzenia”, BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Leszek Misiak
i uczniowie”, Nowohuckie Centrum Kultury, Galeria ASP, Kraków;
2017 – „Konfiguracje”, Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków; 2017 – „Mały format”, wystawa ZPAP Okręgu
Krakowskiego, Galeria Raven, Kraków; 2016 – „Espacios, ciudades,
arquitecturas, gente…”, Montsequi Galeria, Madryt, Hiszpania;
2016 – „8 kobiet”, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa; 2015 – „Abstrakcja, figuracja,
współczesne malarstwo krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre,
Węgry; 2015 – „Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt; 2014 – „4 x
Karpowicz”, Galeria Raven, Kraków. Obrazy Katarzyny Karpowicz
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą,
a także w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku.

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa zbiorowa „XIV Aniversario, Montsequi Galeria, Madryt
2016 – wystawa zbiorowa „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente...", Montsequi Galeria, Madryt

W malarstwie interesuje mnie opowiadanie historii. Poprzez to co maluję snuję opowieść, która ciągle się rozwija, zmienia,
ewoluuje. Jest to opowiadanie nierzeczywiste, zmyślone, ale równocześnie przesiąknięte inspiracjami z mojego życia. To
co obserwuję, co przeżywam osobiście, czym się fascynuję, o czym śnię, w jakim momencie życia się znajduję i gdzie
- powraca do mnie w obrazach. Mam taką wewnętrzną potrzebę żeby to, co mnie dotyczy osobiście, co mnie nurtuje
przetłumaczyć na język malarstwa. To jest jednak zupełnie nie związane z chęcią odwzorowania rzeczywistości taką, jaka
jest. To raczej ciekawość tego, jak namalować to co w tej rzeczywistości jest dla mnie ważne.
(…) Wszystko to jest pretekstem do opowiedzenia historii o człowieku, ostatecznie poszukując czegoś o sobie samej.
W moich obrazach powracają elementy archetypiczne, symbolika, którą buduję po części świadomie po części intuicyjnie:
woda, noc, drzewo, zaćmienia słońca, ciała astralne, kosmos, płatki śniegu czy kwitnących wiśni. Przede wszystkim jednak
człowiek, samotnie przemierzający płótno obrazu, albo w relacji jeden na jeden, zawsze naznaczonej więzią, uczuciem,
tęsknotą, pragnieniem, niespełnieniem. Wreszcie mnogość postaci, które odgrywają swoisty teatr rzeczywistości, po
części będąc w relacji, odgrywając wspólnie jakieś sceny, a jednak, ostatecznie, każdy jakby odrębny i samotny w tłumie.
Nurtuje mnie człowiek, podchodzę do niego z czułością pomimo tego, co jest w nim ciemnością, a właściwie dzięki temu.
Katarzyna Karpowicz
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Michał Cygan
(ur. 1989)

Basen, 2019
akryl, olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. p.d: 'M.Cygan'
oraz na odwrocie: 'Michał Cygan | "BASEN II" 2019 r.'
W latach 2011–2016 studiował na ASP w Katowicach (Wydział Artystyczny: Grafika Warsztatowa/Pracownia Wklęsłodruku u prof. Jana
Szmatlocha oraz w Pracowni malarstwa u prof. K. Cieślika). Uzyskał
dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Cyfrowej u prof. Adama
Romaniuka. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2018 – Grand Prix
w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; 2017 – Główna nagroda w kategorii Under 30 Art
Prize CBM, Turyn Włochy; 2017 – Wyróżnienie honorowe w 7. Przeglądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2016
– Wyróżnienie Honorowe, Najlepsze Dyplomy ASP w Gdańsku; 2015
– Pierwsza nagroda w konkursie Ogólnopolskim im. Vincenta Van
Gogha w Rybniku; 2015 – Pierwsza nagroda w konkursie na plakat
„150 Lat Hodowli Żubrów w Pszczynie”. Swoje prace prezentował
na międzynarodowych targach sztuki w Londynie (Passion for Freedom, 2018), Paryżu (ARTEXPO Art3f, 2018). Wybrane wystawy
indywidualne: 2017 – „Wszyscy umrzemy”, FRESZ Gallery, Kraków;
2016 – wystawa twórczości, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016
– wystawa malarstwa, Galeria Ateneum, Katowice; 2014 – wystawa
malarstwa, Klakier Gallery, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe:
2018 – wystawa sztuki współczesnej „Mizantropia – Valentine’s Hate
Speech”, Kraków; 2016 – Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych
„Promocje 2016”, Legnica; 2016 – „Fresz Moduł”, FRESZ Gallery,
Kraków; 2015 – „UWAGA! ŚWIEŻO MALOWANE”, FRESZ Gallery,
Kraków. Prace Michała Cygana znajdują się w kolekcjach prywatnych
oraz w kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Przy basenie, 2019
akryl, płótno, 114 × 130 cm, sygn. p.d. 'DAREK GRABUS
2019' oraz opisany na odwrocie: 'DAREK GRABUS |"PRZY
BASENIE" |2019 |AKRYL |114x130 cm'
Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, świetnie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców dużych miast.
Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych motywów samotności. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których postaci giną w miejskich
pejzażach, doskonale łączą się z obrazami prezentującymi formy
geometryczne. Inspiruje się realizmem, surrealizmem, abstrakcją,
a nawet pop-artem. W jego twórczości można dostrzec też wyraźny
wpływ malarza Edwarda Hoppera czy Davida Hockneya. Jego prace
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i zagranicą. Wystawy indywidualne: Galeria Otwarta, Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015
i 2016, Sztuka wyboru 2016.

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 800 – 5 000 zł
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Ziemowit Fincek
(ur. 1988)

Antygrawitacyjna martwa natura z powstającym układem II, 2017
olej, płótno, 60 × 80 cm, opisany na odwrocie: 'Ziemowit
Fincek |2017 |"Antygrawitacyjna martwa natura
|z powstającym układem II" |seria "Antygrawitacyjna
martwa |natura" |9/10'
Absolwent Liceum Plastycznego w Kaliszu na specjalizacji Renowacja
Elementów Architektury. W 2014 roku obronił dyplom magisterski na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2011 i 2012 Stypendysta na Wydziale Malarstwa Accademia
di Belle Arti di Venezia (Włochy). Wybrane wystawy i osiągnięcia:
2019 – „A-kumulacje", nagroda wyróżnienie honorowe, wystawa
zbiorowa, Galeria Tarasina, Kalisz; 2017 – „A-kumulacje”, nagroda
wyróżnienie honorowe, wystawa zbiorowa, Galeria Tarasina, Kalisz; 2016 – „Świętej Pamięci w Kosmosie", wystawa indywidualna,
Mia Art Gallery, Wrocław; 2016 –,, Trup", wystawa indywidualna,
BWA Sandomierz; 2016 –,, Krew-Werk", wystawa zbiorowa, Galeria
Fundacji Foksal, Warszawa; 2016 – „Veto”, wystawa indywidualna,
Galeria Centralne Oko, Poznań; 2015 –„Nieznane światy”, wystawa indywidualna, Pragaleria, Warszawa; 2015 – „Selfie”, wystawa
indywidualna, Galeria Wejście/Wyjście, Kalisz; 2015 – „Botanica”,
wystawa indywidualna, Galerie L’Entrepot, Monako; 2015 – „Polonia”, wystawa indywidualna, Mia Art Gallery, Wrocław; 2015 –
„Pomiędzy potylicą a oczodołami”, wystawa indywidualna, Ckis,
Kalisz; 2014 – finalista konkursu na Najlepszy Dyplom ASP Polski,
Wielka Zbrojownia, Gdańsk; 2013 – „5”, wystawa zbiorowa, Mia Art
Gallery, Wrocław; 2012 – „Schron atomowy”, wystawa zbiorowa,
Galeria Bezdomna, Kalisz; 2012 – „Młode Umysły Sztuki”, Art Hotel,
Wrocław; 2011 – „New International Group Exhibition”, Camden
Art Gallery, Londyn; 2011 – Europejski kongres kultury „House of
Change”, Wrocław; 2011 – „Rzeczywistość Poruszona”, wystawa
indywidualna, Galeria Accademia Nova, Wrocław

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Adam Wątor
(ur. 1970)

Labirynt luster, 2019
akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. l.d.: 'Adam |Wątor
|2019' oraz opisany na odwrocie: '"LABIRYNT LUSTER"
|ADAM WĄTOR 2019'
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: 2 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 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
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Ignacy Oboz
(ur. 1989)
X, 2017
olej, surowe płótno, 120 × 100 cm, opisany na odwrocie:
'I. OBOZ |2017 |"X" |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: „Środki plastycznego wyrazu” – wystawa indywidualna,
Galeria MD_S, Wrocław (2018), CreArt AiR, Galerija Ars et Mundus,
Kaunas (2018), Wspólna Przestrzeń_2, Galeria ASP, Łódź; „001 –
przestrzeń, Ignacy Oboz”, Przestrzeń, Wrocław; „My’16. Najlepsze
dyplomy ASP we 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: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 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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Rafał Podgórski
(ur. 1984)

Flora, 2018
olej, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie: 'Rafał
Podgórski 2018 "Flora"'
Ukończył ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. zw. Jerzego Ostrogórskiego w 2009 roku. W 2015 roku
obronił tytuł doktora sztuki na tejże uczelni. Członek „Gdańskiego
Klubu Pejzażystów”, wystawiający swoje pracach na wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Od 2011 roku jest asystentem w pracowni rysunku prof. Elżbiety Kalinowskiej-Motkowicz w Instytucie
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. W sztuce podejmuje wiele
wątków artystycznych. Interesuje się pojęciem wirtualności i symulacji, synestezji, sztuką wschodu, gestu, pejzażem w ujęciu tradycji
malarstwa europejskiego, pojęciami tożsamości architektury, świętą
geometrią, pochodzeniem liczby, strukturalizmem, semiotyką, sztuką
procesualną, oraz wieloma innymi. Wystawy indywidualne: 2018 –
„Spośród drzew nie widać lasu”, Galeria ASP, Gdańsk; 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria na Piętrze, Koszalin; 2015
– „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria Pionova, Gdańsk;
2014 – „Mythen und zahlen – uber das Wesen des Modernismus”,
Germany/Karlsruhe/Poly Produzentengalerie; 2014 – „Tożsamość
architektoniczna secesji północy”, Galeria Teatru Rondu, Słupski
Ośrodek Kultury, Słupsk; 2012 – „Tożsamość architektoniczna miasta
Szczecina”, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 800 – 5 000 zł
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

SAINT QUEN, z cyklu METRO, 2018
akryl, płótno, 125 × 85 cm, sygn. p.d: 'CZAJ | KOW | SKI
| 2018' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR CZAJKOWSKI |
"SAINT QUEN" |cykl [METRO] | 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: 2 400 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)

Labirynt, 2013
technika mieszana, płótno, 120 × 90 cm, opisany na
odwrocie: 'DANIEL KRYSTA |tyt: "LABIRYNT" |tech. miesz.
na płótnie |120 × 90 cm |2013'
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: 3 000 zł •
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
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Bartosz Stępiński
(ur. 1992)

Bakabyk, 2019
akryl, spray, płótno, 120 × 150 cm, sygn. na odwrocie:
'KHZ "BAKABYK" 2019'
Absolwent ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie. Obecnie student V roku na ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na wydziale
Grafiki i Malarstwa. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz
malarstwem, często przeplatając je ze sobą. W swoim malarstwie
podejmuje próbę przedstawienia rzeczywistych struktur w nierealnych warunkach, łącząc je często z płaskimi tłami, aby podkreślić ich
złożoność. Czerpiąc inspiracje poprzez obserwacje rzeczywistości na
swój warsztat bierze między innymi takie zjawiska jak erozja skalna,
próchniejące drewno czy korodujący metal, niegdyś silne struktury,
które uległy rozpadowi. Te procesy, występujące w naturze, doskonale oddają temat upływu czasu, przemijania, ale mogą też być dobrym
nawiązaniem do mentalności ludzkiej. Zestawiając to wszystko ze
starannie dobranymi środkami artystycznymi, artysta chce dodatkowo podkreślić temat swojej pracy oraz zbliżyć obserwatora do
panującej w nim atmosfery

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 800 – 5 000 zł
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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. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień aukcji.
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. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5%
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25%
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
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) Dla 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 pozyskuje bezpośrednio od
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89,
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.
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
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