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Szanowni Państwo
Niemal dokładnie rok temu, w sierpniu 2018 roku, odbyła się pierwsza licytacja z serii Aukcji Sztuki XXI wieku
w nowej, „kolekcjonerskiej” formule. Przedstawiliśmy
wtedy 49. starannie wyselekcjonowanych prac polskich
artystek i artystów sprawiając, że poziom artystyczny
aukcji był bardzo wysoki. Zaowocowało to wieloma
rekordami, a sama licytacja, wg „Raportu Artinfo” za
rok 2018, zakończyła się najwyższym wynikiem pod
względem wartości sprzedaży w segmencie rynku sztuki
młodej i aktualnej. Utwierdziło nas to w przekonaniu,
że poszukujecie Państwo czegoś więcej niż to co najczęściej można odnaleźć na naszym rodzimym rynku
aukcyjnym. Dlatego też przygotowania do aukcji, której
katalog trzymacie Państwo w rękach, rozpoczęliśmy już
na początku tego roku. Odwiedziliśmy wielu artystów,
przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów by zebrać możliwie najlepszą ofertę i finalnie móc przedstawić Państwu
katalog 16. Aukcji Sztuki XXI wieku.
Prace, które możecie Państwo oglądać na kartach
niniejszej publikacji jak zawsze są wyselekcjonowane
oraz bardzo zróżnicowane – zarówno stylistycznie jak
i tematycznie. Ich autorki i autorzy to osoby, o których
już w żadnym wypadku nie możemy mówić jako o debiutantach. Mogą się oni pochwalić dużymi osiągnięciami w świecie sztuki – wygranymi konkursami, tytułami
doktorskimi i profesorskimi, wieloma wystawami (zarówno w Polsce jak i zagranicą), rekordowymi wynikami na aukcjach oraz obecnością w ważnych kolekcjach
prywatnych i publicznych. Od czasu pierwszych Aukcji
Sztuki XXI wieku naszym celem było pokazanie jak
najszerszego obrazu aktualnego, polskiego malarstwa
jednocześnie podtrzymując wysoki poziom artystyczny.
Przeglądając nasz katalog napotkacie Państwo osoby
dobrze znane na rynku aukcyjnym, jednak wśród nich
pojawią się również artystki i artyści, których udział
w aukcjach jest sporadyczny.
Wartym uwagi artystą, którego prace mamy przyjemność zaprezentować w niniejszym katalogu jest m.in.
krakowski malarz Kamil Kukla (poz. 1). Jego wielkoformatowe płótno otwiera niniejszy katalog i od razu
uderza widzą swoją niebanalną formą. Najnowsze obrazy artysty najtrafniej można określić jako organiczne
abstrakcje, gdyż rozczłonkowane, obłe kształty i formy
nawiązują do części ciała oraz bogatego świata flory
i fauny. Barokowe kompozycje artysty na pierwszy rzut
oka sprawiają wrażenie nieczytelnych i nieuporządkowanych. Jednak po dłuższym oglądzie, widz zaczyna
dostrzegać znajome formy, które wcześniej wydawały się
chaotyczną plątaniną barw i nieokreślonych kształtów.
Pomimo swojego młodego wieku, Kukla funkcjonuje na
polskim rynku sztuki już od kilku lat, a jego twórczość
doceniana jest przez krytyków i kolekcjonerów sztuki
w Polsce i w Europie.
Drugim z artystów, którego chcielibyśmy Państwu
przybliżyć jest Mariusz Waras (poz. 7), szerzej znanym
pod pseudonimem M-City. Artysta jest doskonale rozpoznawalny w rodzinnym trójmieście, gdzie pozostawił
po sobie szereg charakterystycznych murali. Jednak jego
monumentalne kompozycje naścienne można podziwiać
w wielu polskich miastach oraz na kilku kontynentach.
Bez wątpienia Waras należy do światowej czołówki
street-artu. Dowodzi tego m.in. jego udział w głośnej,
ubiegłorocznej wystawie „Art from the streets” w Singapurze, która prezentowała historię i rozwój sztuki ulicznej na świecie (na wystawie prezentowane były także
prace słynnego i kontrowersyjnego brytyjskiego artysty
Banksy’ego). Tematem sztuki Warasa są przede wszystkim widoki miast, różnego rodzaju środki transportu,
industrialne przestrzenie oraz stocznie (choć w części
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prac pojawiają się również wątki polityczne i społeczne).
Artysta pracuje głównie w technice szablonu, który kojarzyć się może raczej z prostą formą, jednak u Warasa
pełny jest detalu i nabiera zupełnie nowej jakości.
Interesującą pozycją w naszym katalogu jest także
praca Piotra Ambroziaka (poz. 8), absolwenta łódzkiej
ASP, a obecnie doktoranta na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ambroziak znany jest ze swoich ekspresyjnych płócien, których głównym bohaterem jest
malarski gest, a pewną nowością jaką artysta wprowadził do swojego warsztatu są barwne neony. Artysta wykorzystując je, nie ma na celu nadanie im dekoracyjnego
rysu. Jego świadomym celem jest spotęgowanie ekspresji i siły wyrazu kompozycji. Pod wpływem barwnego
światła obraz zmienia się – zarówno pod względem
kolorystycznym, ale również uwypuklając strukturę powierzchni płótna. Co nadaje mu indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru.
W niniejszym omówieniu wybranych prac z katalogu
nie sposób nie wspomnieć również o wielkogabarytowej
pracy Adama Bakalarza (poz. 11). Tego artysty nikomu
zaznajomionemu z rynkiem najnowszej sztuki nie trzeba
bliżej przedstawiać, ponieważ przez lata pracy i obecności na aukcjach wyrobił sobie na nim mocną pozycję.
Od około 3 lat, poza malarstwem, zaczął trudnić się
również rzeźbą. Na początku były to mniejsze formy,
jednak z czasem ich gabaryty zaczęły znacznie wzrastać.
Bakalarz pozostał wierny swojej największej dotychczasowej inspiracji, czyli ruchowi i to właśnie temu tematowi poświęcona jest jego ponad dwumetrowa rzeźba
w brązie „K.155”, którą prezentujemy w naszym katalogu. Ten wielki brąz to efekt kilkunastu tygodni pracy
i planowania – w jaki sposób przedstawić lekkość ruchu
w tak masywnej formie. Jest to efekt, który zdecydowanie warto zobaczyć.
Kolejną pozycję w naszym katalogu zajmuje Wiktor
Dyndo (poz. 12) podejmujący w swojej sztuce tematy
polityczne i społeczne. Praca prezentowana w katalogu
to jeden z ostatnich obrazów z jego znanej serii „Lessons
of Darkness”, która rozeszła się po wielu ważnych kolekcjach sztuki (m.in. dwa wielkoformatowe płótna można
odnaleźć w zbiorach Krzysztofa Musiała). Jedną z inspiracji artysty do stworzenia tych prac był film Wernera
Herzoga „Lekcje ciemności” („Lektionen in Finsternis”,
1992). Film powstał na bazie ujęć z płonących szybów
naftowych po I Wojnie w Zatoce Perskiej. W obrazie
Herzoga zaciera się granica pomiędzy tą niełatwą estetyką, a tragedią wojenną i ekologiczną. Podobny zabieg
wykorzystał Dyndo na swoim płótnie, kontrastując na
obrazie „malownicze” kłęby, czarnego dymu z pięknie
oszlifowanym i wypracowanym diamentem.
Daleki od estetyzacji jest natomiast Miłosz Wnukowski (poz. 13). Dzięki dużym umiejętnościom malarskim
autora, już sama warstwa wizualna jego obrazu uderza
swoją dosłownością i brutalnością. Twórczość Wnukowskiego nie należy do łatwych w odbiorze, od czasu artystycznego debiutu poruszał tematy, o których najczęściej wolimy nie myśleć – cierpienia, tragedie i traumy.
Podobnie jest w wypadku naszego aukcyjnego obrazu.
Jesteśmy świadkami dramatycznej sceny, ukazującej zamknięte w klatce psy, które pozagryzały się wzajemnie.
Płótno Wnukowskiego możemy odczytywać na wiele
różnych sposobów, np. jako ludzi zamkniętych w klatce
naszej planety, którzy rzucają się sobie do gardeł do czasu, aż wszyscy się wzajemnie nie wykończymy. Obraz ten
jednak można interpretować zupełnie inaczej, stawiając
sobie jedno pytanie – kto tak właściwie znajduje się za
kratami…?
Ważną pozycję w polskiej sztuce najnowszej zajmuje
również Mateusz Szczypiński (poz. 14) i dlatego cieszymy się, że możemy zaprezentować jedną z jego prac

w naszym katalogu. Szczypiński to jeden z artystów, który może pochwalić się nie tylko dyplomem z malarstwa
krakowskiej ASP, ale również tytułem magistra historii
sztuki zdobytym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Takie
połączenie to duża rzadkość w świecie artystycznym,
a wiedza uzyskana na obu kierunkach uzupełnia się
w jego twórczości. Pierwsze prace Szczypińskiego w dużym stopniu nawiązywały do historii sztuki i wielkich
dzieł minionych czasów. Z czasem zaczął uzupełniać je
o motywy abstrakcyjne, by w końcu w głównej mierze
skupić się na tej stylistyce. Pokłosiem tych poszukiwań są
prace z serii „Krzyżówek” i jedną prezentujemy w naszej
ofercie. To bardzo interesujący obraz o wysmakowanej
i przemyślanej kompozycji stworzonej ze strzępów starych krzyżówek dopełnionych farbą olejną. Wibrujący
kolor i nagromadzenie detali w postaci uzupełnionych
pól krzyżówek skupiają uwagę widza i nie pozwalają
oderwać od siebie wzroku.
Wertując następne strony naszego katalogu natkniecie się Państwo na obraz Marcina Zawickiego (poz. 18),
doktora sztuki z Gdańska. Tutaj ukończył studia z malarstwa i do dziś pracuje na macierzystej uczelni w charakterze asystenta. Zawicki jest przede wszystkim malarzem, jednak tworzy również różnego rodzaju obiekty
i instalacje artystyczne. Jego twórczość oscyluje wokół
martwej natury, jednego z najstarszych gatunków malarskich. Jest to oczywiście martwa natura na miarę naszych
czasów, daleko jej do typowych nowożytnych przedstawień zastawionych stołów pełnych wykwintnych potraw
i wytwornych naczyń. Bohaterami obrazów Zawickiego
są przedmioty „dziwne” – znalezione lub nawet przez
niego stworzone. Układają się w niespotykane (nieraz
wręcz groteskowe) sceny. Przypominają nieco przedstawienia specyficznych gabinetów osobliwości (tzw.
kunstkamer, popularnych wśród nowożytnej arystokracji) pełnych drobnych, egzotycznych przedmiotów. Warto podkreślić, że artysta podchodzi do swoich obrazów
w bardzo akademicki sposób, malując je z natury, na
bazie wcześniej starannie zakomponowanych modeli.
Po półrocznej przerwie, na karty naszego katalogu
powraca Bartosz Czarnecki (poz. 26) prezentujący kolejny fenomenalny obraz z jego sztandarowego cyklu
„Reprodukcje”. Te prace podejmują problematykę dzieł
i ich reprodukcji w drukowanych katalogach i w Internecie. Artysta zwraca naszą uwagę na to, że pomimo
zaawansowanej technologii, nie jest możliwe oddanie
oryginału na zdjęciu, które zawsze będzie pełne przekłamań. Realizując swoje obrazy, Czarnecki opierał się
o znane pierwowzory dawnego malarstwa – najczęściej
renesansu włoskiego i niderlandzkiego. Przy okazji aktualnego obrazu mamy jednak do czynienia z „reprodukcją” pracy powszechnie znanej i nieco bliższej naszym
czasom – „Śniadanie na trawie” Edouarda Maneta. Jak
przy innych pracach z tego cyklu struktura obrazu jest
poprzecinana, z bliska przypominająca zupełnie abstrakcyjną formę i dopiero po odejściu od płótna ujawnia
się przed widzem pierwotna scena. Zgodnie z myślą
samego artysty zdajemy sobie sprawę, że zdjęcia nie są
wstanie oddać uroku tego obrazu, dlatego zachęcamy
Państwa do odwiedzin naszej galerii, bo naprawdę warto zobaczyć go na żywo.
Kolejną artystką, którą chcielibyśmy Państwu przybliżyć jest Martyna Czech (poz. 29). Jej artystyczny debiut na polskiej scenie artystycznej miał miejsce w 2015
roku, kiedy jeszcze jako studentka zdobyła Grand Prix
najbardziej prestiżowego konkursu malarskiego w Polsce
– „Bielskiej Jesieni” (dwa lata później, w 2017 roku to
wyróżnienie przypadło w udziale także innemu artyście
z naszego katalogu – Sebastianowi Krokowi (poz. 37).
O randze tych wydarzeń może świadczyć fakt, że za
każdym razem zgłaszają się do niego niemal wszyscy li-

czący się malarze i malarki w Polsce, a kariery artystyczne
laureatów prężnie się rozwijają (najlepszym przykładem
może być tu Wilhelm Sasnal, który zdobył Grand Prix
w 1999 roku). Zwycięstwo Czech odbiło się jednak szerokim echem i wywołało ogromne poruszenie na polskiej
scenie artystycznej. Z jednej strony dotyczyło ono młodego wieku i dorobku autorki – na tamten czas bardzo
skromnego, a z drugiej samych obrazów, których forma
malarska do dziś bywa dla wielu ciężka do „strawienia”.
To nie są piękne obrazy, nie są estetyczne i wypracowane, a wręcz przeciwnie – są malowane zamaszyście i niedbale. Artystce jednak kompletnie nie zależy na tym by
się podobały, bo sensu jej twórczości trzeba doszukiwać
się w historiach, które opowiada na płótnach. Głównymi
tematami jakie podejmuje artystka są wątki autobiograficzne i cierpienia zwierząt spowodowane działalnością
człowieka. Brutalna forma malarska jej prac doskonale
współgra z bezpośrednim przekazem autorki, czyniąc jej
sztukę niebywale szczerą i intrygującą.
W katalogu odnajdziecie Państwo również sporych
rozmiarów obraz Justyny Jędrzejowskiej (poz. 31), absolwentki ASP w Katowicach, która obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu. Malarka prezentuje nam jeden z jej
najnowszych obrazów, którego odważna kolorystyka,
wyróżnia go na tle wcześniejszych prac. Pomimo tego,
rozpoznawalny styl artystki czytelny jest już na pierwszy
rzut oka. Obrazy Jędrzejowskiej zawsze mają w sobie
dużo tajemnicy, kojarzą się z sennymi wizjami, starannie
odmalowanymi przez artystkę na płótnach. Nic nie jest
tu powiedziane wprost, nic nie jest tu oczywiste. Artystka najczęściej maluje kobiety w różnych sytuacjach,
zawsze jednak są anonimowe, nie możemy dostrzec ich
twarzy, odczytać ich emocji. Podobnie jest w wypadku
„Różowej sukienki”, która przedstawia kobietę „bez twarzy”, ale za to ze zdecydowanie uwypuklonymi, czerwonymi ustami. Nie widzimy jej, ale wiemy, że patrzy
na nas, kompletnie ignorując dziecko na kanapie umieszonej po prawej stronie kompozycji. Sporo tu pytań,
jednak niewiele odpowiedzi. Daje to widzom duże pole
do własnej interpretacji, chęci poznania intencji autorki
i czyniąc tym samym obraz bardzo ciekawym.
Kilka z wymienionych powyżej osób to wyłącznie
część naszego bogatego katalogu. Jak zawsze zapraszamy Państwa do jego uważnej lektury i odwiedzin naszej galerii w Sopocie w czasie wystawy przedaukcyjnej.
Z przyjemnością opowiemy więcej o wszystkich artystkach i artystach z naszego katalogu. Na koniec, chcielibyśmy jeszcze powrócić na moment do wspomnianej
wcześniej „Bielskiej Jesieni”, gdyż w listopadzie zostanie
rozstrzygnięta 44. edycja tego prestiżowego konkursu
malarskiego. W gronie finalistów znalazło się kilkoro
artystów, których również odnajdziecie Państwo w naszej ofercie. Są to: Kamil Kukla (poz. 1), Bartek Otocki
(poz. 10), Wiktor Dyndo (poz. 12), Martyna Borowiecka
(poz. 15), Natalia Bażowska (poz. 17), Marcin Zawicki
(poz. 18), Michał Cygan (poz. 24), Bartosz Czarnecki
(poz. 26) oraz Dawid Czycz (poz. 34). Miarą obiecujących artystów jest ich aktywność – wystawy, udział
w konkursach, wyniki aukcyjne, itd. Warto więc przyglądać się im z uwagą. W naszym katalogu dokonaliśmy
selekcji artystów, biorąc pod uwagę ich „widoczność”
na scenie artystycznej i rynku sztuki. Sądzimy, że autorki i autorzy, których prezentujemy zapiszą się w historii
sztuki naszego czasu na dłużej.
Życzymy Państwu samych owocnych licytacji!
Dilan Abdulla
Katarzyna Dąbrowska
Zespół SDA Modern
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Kamil Kukla
(ur. 1989)

18SLI, 2018
olej, płótno, 170 × 190 cm, sygn. na odwrocie: 'Kamil
Kukla |18SLI'
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł
Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką cyfrową oraz muzyką eksperymentalną.
W 2016 został laureatem Nagrody Fundacji Grey House w 6. edycji
konkursu na najciekawszą osobowość artystyczną roku. Jego prace
znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
MOCAK, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz licznych kolekcjach
prywatnych. Wystawy indywidualne: 2018 – „What’s Love Got to
Do With It” (z Baptiste Charneux), Galeria Szara Kamienica, Kraków;
2018 – „ŁEB”, Galeria m2, Warszawa; 2017 – „U+1F351 PEACH”,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2017 –
„Bubble Park”, Dukley Art Center, Kotor (Czarnogóra); 2016 – „Decay
Ratio”, Knoll Gallery, Budapeszt; 2016 – „Bunt na Bounty”, BWA
Sokół, Nowy Sącz; 2016 – „Mass Extinction”, Knoll Gallery, Wiedeń;
2014 – „Martwa natura”, Galeria AS, Kraków; 2008 – Malarstwo,
BWA Galeria Miejska w Tarnowie. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018
– „Wielcy sarmaci tego kraju/Wielkie sarmatki tego kraju”, BWA Tarnów; 2018 – „Artyści Tarnowa. Generacja 2.1”, BWA Tarnów; 2018
– „Krakowski Salon Sztuki”, Pałac Sztuki, Kraków; 2018 – Nagroda
Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018, MOCAK, Kraków; 2018 –
„Komunikacja ze wszystkim, co jest”, Fundacja Stefana Gierowskiego,
Warszawa; 2017 – „Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9”, Bałtycka
Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku; 2017 – 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2017
– „No problem”, Galeria Potencja, Kraków; 2017 – „XY”, MODEM
Centre for Modern and Contemporary Arts, Debreczyn; 2016 – „KA-MU-FLAŻ”, Galeria Szara Kamienica, Kraków; 2015 – „Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990”, MOCAK, Kraków; 2015 – „Porządek
z chaosu”, Galeria Le Guern, Warszawa

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa indywidualna „What’s Love Got to Do With It” (z Baptiste Charneux), Galeria Szara Kamienica,
Kraków

(…) Magnetyzujące wręcz układy kształtów i kolorów są czymś, obok czego nie można przejść obojętnie. Malarstwo
to wciąga, prowadzi po meandrach kompozycji, coraz głębiej i głębiej. Te gmatwaniny barw, linii, form przywodzących
na myśl elementy organiczne zdają się każdorazowo opowiadać jakąś historię. Artyście udaje się równocześnie bardzo
trudna sztuka uzyskiwania wrażenia harmonii, przy równoczesnej olbrzymiej dawce ekspresji, nieposkromionym wręcz
temperamencie.
Język malarski Kukli ulega jednak zmianom. Nowsze prace operują szerszym gestem malarskim, większymi płaszczyznami czystego, intensywnego koloru, poszczególne kształty stają się większe, bardziej wyodrębnione. Tak jak i we wcześniejszych dziełach, tak tu znajome, biomorficzne elementy są tak długo przetwarzane, aż wchłonięte zostaną całkowicie przez całość struktury obrazu i tylko po dłuższych chwilach przyglądania
się będziemy w stanie rozpoznać w tej czy innej formie zarys czegoś, co kiedyś było fragmentem rośliny czy ciała. Ewoluują poszczególne środki wyrazu, jednak cały czas mamy do czynienia z niespożytą energią epatującą
z powierzchni płótna. Kukla stara się w swoich pracach maksymalnie podkreślać możliwości malarstwa, epatuje wolnością.
Jedyne ograniczenia to te, które nakłada na niego wykreowana uprzednio kompozycja (…)
Katarzyna Wincenciak
Dlaczego malarstwo?, „Wiadomości ASP”, nr 77 (kwiecień),
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2017, s. 82
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Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

Filozof w podróży, 2017
olej, płótno, 150 × 120 cm, sygn. p.d.: 'Szczepkowski
17' oraz opisany na odwrocie: 'JAN SZCZEPKOWSKI 2017
| - THE TRAVELLING PHILOSOPHER - | - FILOZOF W
PODRÓŻY -'
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
Mieszka i pracuje w Sanoku. Malarz nurtu neoromantycznego.
Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (najbardziej
znanym przodkiem artysty jest z pewnością jego imiennik, jeden
z najsłynniejszych przedwojennych rzeźbiarzy polskiego okresu art
déco). W 2003 roku ukończył ASP w Krakowie, uzyskując dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat
kilku nagród artystycznych, m.in.: 2013 – Nagroda Dyrektora BWA
Rzeszów („Jesienne Konfrontacje”); 2011 – II miejsce, 11 Biennale
Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno; 2009 – I miejsce, „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, BWA Rzeszów; 2009 – Nagroda
Prezydenta Przemyśla, Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”,
Przemyśl. Wystawy indywidualne: 2018 – „Malarstwo”, Galeria
Uniwersytecka, Cieszyn; 2017 – „Artes Liberales”, Galeria Wspólna,
Bydgoszcz; 2017 – „Nieruchoma kurtyna”, Pragaleria, Warszawa;
2017 – „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów; 2015 – „Taumaturgia",
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015 – „Partial Exposure", POSK,
Londyn; 2015 – „Malarstwo”, Muzeum Historyczne, Sanok; 2014
– „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, Bruksela; 2014 – „Realizm
niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Muzeum
znaczeń”, CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Powracający cień”, BWA,
Krosno; 2013 – „Obszar cienia”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków
2013; 2013 – „Powracający cień”, BWA Sanok; 2007 – „Obrazy do
ciemnych pokoi", BWA Sanok

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Malarstwo”, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
2017 – wystawa indywidualna „Artes Liberales”, Galeria Wspólna, Bydgoszcz
2017 – wystawa indywidualna „Nieruchoma kurtyna”, Pragaleria, Warszawa
2017 – wystawa indywidualna „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów

(…) Malarstwo Jana Szczepkowskiego uwodzi na wiele sposobów. Jego świat malarski przesiąknięty jest specyficzną
atmosferą tajemnicy, świata sprzed lat, ale jakby złożonego od nowa, w nieznany dotąd sposób. Szczepkowski żongluje
figurami, postaciami żywcem wyjętymi z przedwojennych fotografii lub reklam z lat 50. XX wieku. To rodzaj malarskiego
kalejdoskopu, a układanka z każdym obrotem zmienia znaczenie, tworzy się nowy sens (…) Pytany o inspiracje, Szczepkowski bez wahania wymienia w pierwszym rzędzie erotyzm. Faktycznie, obrazy artysty w przeważającej mierze dotykają
problemu relacji międzyludzkich, u podłoża których leży napięcie erotyczne.
Marcin Krajewski
Taumaturg z Sanoka [fragm.], „Arteon”, nr 10 (198), Poznań 2016, s. 23
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Łukasz Huculak
(ur. 1977)

Geopolityka, 2018
tempera, akryl, płótno, 90 × 80 cm, sygn. l.d.: 'Huculak
18'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem w 2002 roku). Od roku 2015
prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. Kierownik Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich oraz Intedyscyplinary PhD
Programme ASP Wrocław. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rządu Bawarii oraz organizacji pozarządowych. Laureat Grand Prix Festiwalu Malarstwa w Szczecinie; II
nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepsze dyplomy uczelni
artystycznych; wyróżnień Festiwalu Malarstwa Bielska Jesień i Biennale Małej Formy Malarskiej w Toruniu. Bywa kuratorem („Hallo Wrocław 2016!”, „Śmiertelnie poważna wystawa”, „Surface”, „Nietota”).
Publikuje teksty o sztuce (Format, Quart, Dwutygodnik, Warstwy).
Pod jego redakcją ukazało się kilka tomów zbiorowych (katalogi
wystaw i monografia Nadmiar i Brak). Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Rady Artystycznej Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zrealizował ponad 50 wystaw
indywidualnych i uczestniczył w ponad 200. wystawach zbiorowych

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa zbiorowa „100 lat” w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski, Lwowski Pałac
Sztuki, Lwów (Ukraina)
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Tomasz Musiał

FOT. MAJA PIĄTEK

04

(ur. 1974)

Orzeł szary 2, 2018
akryl, płótno, 150 × 150 cm, opisany na odwrocie:
'TOMASZ MUSIAŁ |ORZEŁ SZARY 2 |2018 |(150 × 150
cm) AKRYL'
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom w 2000 roku,
a w 2010 roku obronił tytuł doktora. Obecnie prowadzi Pracownię
Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku macierzystej uczelni. Jego
prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, USA,
Niemczech, Izrealu, Francji oraz w kolekcji Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Czarny
kwadrat/biały kwadrat”, Galeria Olimpus, Łódź; 2018 – „Synestezja”,
Galeria Instytutu Sztuk Pięknych, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa; 2014 – „Orzeł Biały/Orzeł Czerwony”, Galeria Olimpus,
Łódź; 2012 – „Performance intymny”, Centrum Promocji Młodych
Willa Generała, Częstochowa; 2010 – „Architektura PTCL – malarstwo”, Galeria Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie
„Konduktorownia”. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „Idealiści
i prowokatorzy”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2018 – „I po
co nam wolność? ”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń; 2018
– „Incident IV – Accident”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa;
2018 – „Bękarty Strzemińskiego”, Galeria Kobro, ASP, Łódź; 2017
– „SYNERGIA”, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie
Wielkopolskim; 2016 – „Obszar działań”, Galeria R+, Szczecin; 2016
– „UTOPIA – DYSTOPIA – ATOPIA, 70 lat sztuki w ASP w Łodzi”,
Centrum Promocji Mody, Łódź; 2016 – „Bo we mnie jest seks”, OPK
Gaude Mater, Częstochowa; 2015 – „Kontynuacje”, ODA, Piotrków
Trybunalski; 2014 – „Polnische kunst heute”, Galerie Glasbau, Pfarrkirchen, (Niemcy); 2014 – „Incident III – Accident”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa.

Nie tylko dla orłów
Podejście Tomasza Musiała do samego procesu kreacji wykazuje wyraźne powinowactwa z szeroko pojętym malarstwem
akcji – duża siła ekspresji, pewien stopień kontrolowanego przypadku, horyzontalne położenie płótna w czasie pracy, czy
performatywność aktu twórczego, uwypuklona przez dokumentację filmową. Zapewne dlatego tak ważnym aspektem
cyklu, o czym wspomina sam autor, jest przekazanie odbiorcom pewnej dawki energii, towarzyszącej powstaniu tych
prac. Nie jest to bowiem działanie finezyjne (w sensie manualnym), lecz siłowe – przypominające, że sztuka przefiltrowuje
różnego rodzaju emocje, nie tylko te pozytywne i że posługuje się również przemocą. Z tego też powodu integralnym
składnikiem cyklu, ewidentnie podbijającym siłę przekazu, są filmy, ujawniające proces powstawania prac (…) Tomasz
Musiał, biczując orły, bez wątpienia kieruje nasze myśli ku naznaczonej dobrowolnym poświęceniem historii narodu
polskiego i bolesnej karty jaką ten kraj ma w relacjach z różnymi sąsiadami. Z drugiej strony, tworząc tak prosty i nośny
symbol, nie pozwala zamknąć się w jednoznacznej interpretacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że artysta z pewną dozą
ironii podchodzi do modelu polskości, który realizuje się w masochistycznym rozdrapywaniu ran, czy wręcz „syndromie
ofiary”, w ramach którego poczucie patriotyzmu funduje się na kultywowaniu pamięci o wzniosłych wydarzeniach, jednakowoż będących klęskami (…)
Paweł Jagiełło
Nie tylko dla orłów, „Format. Pismo Artystyczne”, nr 70, 2014/2015, s. 131-132 [fragm.]
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Do obrazu dołączona jest autorska płyta DVD
z cyfrowym zapisem przebiegu powstawania pracy

Łukasz Patelczyk

FOT. MICHAŁ SZLAGA

05

(ur. 1986)

Boom, 2019
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: "Boom"
|2019. |Łukasz Patelczyk'
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki.
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka serii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout,
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA,
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta", BWA Awangarda, Wrocław;
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting
Contest Modessqe", Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista
konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjalne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych:
2018 – „Migotanie”, CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Prywatne
Astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2015 – „Witchcraft” Galeria
Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajobraz po” Poznańska Galeria
Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria Pawilon Sztuki, Warszawa;
2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 2013 – „Tytuł to pułapka”,
Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych: 2018
– „Widmo Brockenu”, BWA Awangarda, Wrocław; 2018 – „Nietota”,
Muzeum Współczesne Wrocław; 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria
Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień", BWA, Bielsko-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center ´17, Kijów; 2015
– „Przez Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret
Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie,
Galeria MD_S, Wrocław.

Obrazy Patelczyka posiadają silną i specyficzną aurę – nokturnowe kompozycje lub jak ostatnio – kompozycje o zawężonej
gamie barwnej – przedstawiają zazwyczaj fragmenty olbrzymich przestrzeni, bezkres natury ograniczony powierzchnią
płótna: ziemie, niebo, morze. Obrazy z czasów romantyzmu w ten sam sposób prezentowały potęgę natury, jakkolwiek
sugerowały istnienie ludzkiego i metafizycznego porządku lub wymiaru, który tlił się pod ich powierzchnią. U Patelczyka
na powierzchni iluzyjnego przedstawienia jest plaska plama lub lina przypominająca o materialności obrazu. Są to próby
zdyskredytowania potencjalnego afektu: gdyby nie czarny kwadrat, biały prostokąt, serie linii moglibyśmy na chwile porostu
podziwiać świetnie namalowany krajobraz. W przypadku tych konstelacji zmuszeni jesteśmy jednak stać się ich aktywnymi użytkownikami, świadomymi systemu operacyjnego, jaki wygenerował obraz. Jak pisała Chris Krauss Believing in the
transcendental power of the image, of its Beauty is like wanting to be an Abstract Expressionist or a Cowboy. Patelczyk,
nie chcąc rezygnować z obrazów, na szczęście nie chce być ani jednym ani drugim.
Karolina Majewska-Güde
tekst do katalogu wystawy „Migotanie”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 2018 [fragm.]
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Joanna Pałys
(ur. 1981)

Element modernistyczny. Kadr 29, 2017
akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygn. na odwrocie: ‘J.PAŁYS
|ELEMENT |MODERNISTYCZNY: |KADR 29 |2017’
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Artystka wizualna – malarka, graficzka i fotografka. Absolwentka
ASP we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem). Laureatka nagrody
Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom 2008”
wrocławskiej ASP za pracę dyplomową z malarstwa, zrealizowaną
pod kierunkiem prof. Stanisława Kortyki oraz z Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce pod kierunkiem prof. Wojciecha
Kaniowskiego. Dwukrotna stypendystka MKiDN (2008 i 2010) oraz
Prezydenta Wrocławia (2007/2008). W swym dorobku ma liczne
nagrody i wyróżnienia artystyczne, między innymi: Wyróżnienie
w II Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa (2014); nominację do finału międzynarodowego
konkursu malarskiego Strabag Art Award, Austria (2014); I Nagrodę
w 7. Międzynarodowym Biennale Miniatury, Częstochowa (2012);
Nagrodę Firmy Sennelier w II Międzynarodowym Biennale Obrazu
„Quadro-Art”, Łódź (2009); I Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, nagrodę Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, nagrodę
Kwartalnika Artystycznego Format w 18. OPMM Promocje 2008
w Legnicy. W swoim dorobku ma trzynaście wystaw indywidualnych
i udział w ponad pięćdziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce
i za granicą. Po studiach przez kilka lat mieszkała w Indiach. Od
2013 roku pracuje jako asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej we wrocławskiej ASP.
Aktualnie życie dzieli między Polską a Indiami, gdzie spędza kilka
miesięcy w roku.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa zbiorowa „Smutek modernizmu: opresja i depresja”, Galeria Miejska we Wrocławiu
2018 – w
 ystawa indywidualna „Habitaty” Joanna Pałys (malarstwo) i ceramiki Weronika Lucińska (ceramika),
Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Brzeg

Joanna Pałys tworzy oniryczne pejzaże architektoniczne inspirując się istniejącymi obiektami, wyodrębniając je jednak
z ich realnego otoczenia - gęstej tkanki miejskiej. Jej prace emanują niepokojem, a przedstawione budynki zdają się być
zawieszone pomiędzy dwoma światami, sprawiając wrażenie nierzeczywistych. Autorka dużą wagę przykłada do warsztatu; faktura obrazu powstaje poprzez długotrwały proces nakładania wielu warstw, ścierania i ponownego nakładania.
W efekcie powstają płótna o wibrującej powierzchni przypominającej betonowe mury poddane działaniu czasu i sił przyrody.
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Mariusz Waras (M-City)
(ur. 1978)

M-CITY 1000, 2017
spray, szablon, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie:
'"M-CITY 1000" |MARIUSZ WARAS 2017 |[sygnatura] '
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
Doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora
Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu
i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom
magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2008–2014 był asystentem na macierzystej uczelni
w prof. Jerzego Ostrogórskiego. W latach 2010–2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze
Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem
prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa.
Prezes Stowarzyszenie Przestrzeń Sztuki WL4 mającego na celu, zapewnienia artystom miejsca indywidualnej twórczości, kreowania
przestrzeni artystycznej wymiany, prezentowania, dyskusji i animacji,
przede wszystkim lokalnej sceny artystycznej i kulturalnej Gdańska.
Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym,
tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. Murale jego autorstwa podziwiać można na całym świecie
(Niemcy, Ukraina, Norwegia, Włochy, Szkocja, Słowenia, Rosja,
Portugalia, Holandia, Dania, Francja, Hiszpania, Litwa, Turcja, Łotwa, Szwajcaria, Anglia, Finlandia, Belgia, Serbia, Rumunia, Czechy,
Słowacja, Irlandia, Węgry, Kolumbia, Brazylia, Tunezja, Indie, USA,
Meksyk, Izrael, Indonezja). Autor kilkunastu wystaw indywidulanych
i uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „All day, all night”, Galo Art Gallery , Turyn (Włochy)

Mariusz Waras jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city” (który stał się niejako jego stylistyczną
wizytówką), rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych twórców street-artu. Swoje prace od
początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury przemysłowej – w tym
stoczniowej, środków transportu. Styl, choć ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu, zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle
poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń,
manifestów, czasem przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę
jednego ze źródeł street-artu.
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FOT. DOMINIK KULASZEWICZ
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Piotr Ambroziak
(ur. 1971)

The City of Lights 189, 2019
akryl, płótno, neon LED, 115 × 96 cm, sygn. na odwrocie:
''THE CITY OF |LIGHTS |189 |PIOTR AMBROZIAK |2019'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
Doktorant UAP na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w pracowni
prof. Dominika Lejmana, Studia III stopnia ukończone. Studiował
na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 1996 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka (aneks z fotografii u prof. Ireneusza Pierzgalskiego). Jest przede wszystkim autorem obrazów ekspresyjnych
i obiektów „miejskiego szamanizmu”. Jego sztuka nacechowana
jest emocjami i gestem, który zaciera różnice kulturowe i duchowe,
pomiędzy współczesnością a przeszłością. Unikalna forma ekspresji, odwołuję się do znaczeń i deformacji, współczesnych czasów.
Pomysłodawca „Warsaw by art”- prezentacji galerii warszawskich.
Twórca i kurator Warsaw off ART- otwarte pracownie artystów dla
publiczności. Wystawy indywidualne: 2018 – „Urban Cave”, Galeria
Wejście przez sklep z platerami, Warszawa; 2017 – „Plujący Obraz”,
Galeria Apteka Sztuki, Warszawa; 2017 – „Pressures of Existence”,
Galeria Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2017 – „Presja Istnienia”,
Galeria Rotunda, UAP, Poznań; 2015 – „Anioły i Kosmici”, Galeria
Apteka Sztuki, Warszawa; 2015 – „Po ciemnej stronie 2”... – ", BWA,
Kielce; 2014 – „Full Moon”, Galeria Ptapty, Teatr Polski, Poznań; 2013
– „Arche”, Galeria Imaginarium, Łódź; 2013 – „Po ciemnej stronie”,
Galeria BWA Kielce, Busko-Zdrój; 2013 – „Roots of Art”, Galeria Klatka, Międzynarodowa Noc Muzeów, Warszawa; 2012 – „CUSTOM”,
Galeria OPUS, Łódź; 2011 – „Memotion xxx”, Galeria Lufcik ZPAP,
Warszawa; 2010 – „Piotr Ambroziak – malarstwo, rzeźba, instalacja”,
Centrum Sztuki IMPART, Wrocław

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „The City of Lights”, Klub CH25, Warszawa

Pojawiający się w mojej twórczości malarskiej gest pod postacią neonu, podkreśla świadomie ekspresję wyrazu dzieła. W pierwszej chwili nasuwają się skojarzenia z krzykliwym światłem neonów przeludnionych miast Azji –
Bangkoku, Tokio czy też z błyskiem neonów zakazanej miłości i dobrej zabawy na placu Pigalle i Moulin Rouge
w Paryżu lub w Amsterdamie. Te skojarzenia były dla mnie tylko powierzchniową inspiracją. Dynamiczne, ekspresyjne
neony to nie tylko powielone prymitywne gesty pędzla na powierzchni płótna, drażniące powierzchnię i potęgujące
ekspresję przekazu. To powstająca idea prapoczątku ruchu, który – jak błysk neuronów – daje impuls do ekspresywnego
gestu. Gestu dłoni, która świadomie lub podświadomie pędzlem malarskim inicjuje ruch, mający swój początek i koniec,
nadający pewne zakończenie ekspresji wewnętrznej. Świadomie i nieskończenie (akcentowany) podświetlony gest potęguje
ekspresję, zmieniając barwy obrazu, wyraz tegoż gestu i natężenie kolorystyczne o różnych porach dnia i nocy. Neonowe
gesty ekspresyjne uwypuklają strukturę materii malarskich, wychodząc ponad płaszczyznę płótna światłem, cieniem,
blikami, błyskiem światła on/off – jako kolejne powielane gesty w odbiciach żywicy i cieni.
Piotr Ambroziak
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Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Online, z cyklu „New order in progress”, 2019
olej, płótno, 145 × 150 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'WAWRZYNIEC REICHSTEIN |"ONLINE" Z CYKLU "NEW
ORDER IN PROGRESS" |2019. r. OLEJ/PŁÓTNO |[sygnatura
i wskazówka montażowa] '
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Dyplom na wydziale malarstwa ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2003 r. Otrzymał wówczas nagrodę im. Marii
Dokowicz. Od 2003r. 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.

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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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu "YANG! ", 2019
olej, płótno, 80 × 110 cm, opisany na odwrocie: 'BARTEK
OTOCKI Z CYKLU "YANG! " 2019 [sygnatura]'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 – 8 500 zł
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.

„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.
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

K.155, 2019
brąz patynowany, 220 x 45 x 155 cm, waga ok. 150 kg,
sygn. na podstawie: 'BAKALARZ EA I/I'
cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 48 000 - 65 000 zł
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.
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Wiktor Dyndo
(ur. 1983)

Lessons of Darkness, 2015
olej, płótno, 80 × 130 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
‘WIKTOR |DYNDO/LESSONS |OF DARKNESS |80x130 CM
|OLEJ/PŁÓTNO |2015’
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł
Jedyny polski artysta podejmujący w swojej twórczości tematykę
przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, globalnej polityki oraz
znaczenia mediów masowych w rozwoju neoorientalizmu. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
i Uniwersytetu Helwan w Kairze. W 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka,
za który otrzymał nagrody im. Józefa Szajny i Ewy Tomaszewskiej.
W 2018 roku otrzymał stypendium MKiDN, a w 2015 roku wyróżnienie Artinfo.pl na 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015.
Wystawy indywidualne: 2018 – „Niepokój”, Galeria Contrast, Warszawa; 2016 – „Prawda leży na dnie naftowego szybu”, Galeria
Manhattan, Łódź; 2015 – „Propaganda”, Unit24 Gallery, Londyn
(Wielka Brytania); 2013 – „Obyś żył w ciekawych czasach”, Galeria
aTAK, Warszawa; 2011 – „A lato było piękne tego roku...11 Września
2001”, Bochenska Gallery, Warszawa; 2010 – „Z ostatniej chwili”,
Otwarta Pracownia, Kraków; 2009 – „Rejon konfliktu”, Bochenska
Gallery, Warszawa; 2007 – Domes, Khaneh Honarmardan, Teheran,
Iran. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „XY”, MODEM, Węgry;
2017 – „XoXoXo”, Galeria Salon Akademii, Warszawa; 2016 – „The
Drawers vol.2”, Kasia Michalski Gallery, Warszawa; 2016 – „Polish
Contemporary Painting from The Krzysztof Musiał Collection”, Centro
de Arte Contemporaneo Velez, Malaga (Hiszpania); 2014 – „Zapisy
przemian_2”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2013 – „Małe jest
wielkie”, Galeria Propaganda, Warszawa; 2012 – „Dlaczego nie wszyscy kochamy przygody? Opowieść o Janku Dziaczkowskim”, CSW,
Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2012 – „Chora sztuka”, Jerozolima,
Warszawa; 2011 – „Atracción de la pintura”, Madryt (Hiszpania);
2010 – „CRW – Contemporary Reflections on War”, BKS Garage,
Kopenhaga (Dania).

Relacje fotograficzne lub filmowe z frontów walk są pięknymi ujęciami, na których kłęby dymów i eksplozje wyglądają
niezwykle malowniczo. Film dokumentalny Warnera Herzoga Lekcje ciemności (Lektionen in Finsternis) (1992) był jedną
z moich inspiracji. W filmie pokazany jest krajobraz po I Wojnie w Zatoce Perskiej – płonące i dymiące kuwejckie szyby
naftowe, jeziora nafty rozlewające się na pustynię. Fascynująca, wyrafinowana estetyka, piękno i dramat w jednym. Tak,
jak w wielu czasopismach drukowanych i wirtualnych magazynach, obok reportażu wojennego mamy reklamę biżuterii
albo perfum – tak samo w telewizjach informacyjnych dochodzi do przerywania dramatycznych relacji blokiem reklam.
Wiktor Dyndo
komentarz autorski do wystawy indywidualnej „Obyś żył w ciekawych czasach”
Galeria aTak, Warszawa, 2013
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Miłosz Wnukowski
(ur. 1986)

Cave canem, 2015
olej, płótno, 150 × 180 cm, sygn. na odwrocie: 'MIŁOSZ
WNUKOWSKI |"CAVE CANEM"'
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
Malarz, twórca obiektów, instalacji, oraz filmów. W 2005 podjął
studia na kierunku Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Jacka Rykały w 2010 roku. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku
asystenta w Katedrze Malarstwa w macierzystej uczelni. W roku
2018 otworzył przewód doktorski w dziedzinie Sztuk Wizualnych.
Do tej pory zorganizował sześć wystaw indywidualnych, uczestniczył
w wielu ekspozycjach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2009 roku
otrzymał stypendium The Elizabeth Greenshields Fundation w Kanadzie. W tym samym roku zdobył Grand Prix Konkursu „Artystyczna
Podróż Hestii”, i otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2015 roku został stypendystą Prezydenta Miasta
Sosnowiec w dziedzinie kultury. Ważniejsze wystawy indywidualne:
2015 – „Skarby Urojone”, Galeria Pusta, Katowice; 2014 – „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2012 – „Trauman
Show”, Galeria Engram, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe:
2017 – „Czarne skrzdła”, Pałac Schoena, Muzeum w Sosnowcu;
2016 – „Premeditations-Secret Meanings”, Maison 44, Bazylea.

WYSTAWIANY:
2019 – w
 ystawa zbiorowa w ramach XXI. Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, Pałac Schoena/Muzeum
w Sosnowcu, Sosnowiec
2016 – wystawa zbiorowa „PółnocPołudnie / NorthSouth vol. 2 Gdańsk Katowice”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk
2015 – wystawa indywidualna „Skarby urojone”, Galeria Pusta, Katowice
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Mateusz Szczypiński
(ur. 1984)

Bez tytułu, z cyklu „Krzyżówki”, 2017
olej, kolaż, płótno, 50 × 50 cm, sygn. na odwrocie: 'MS |
2017 | MATEUSZ SZCZYPIŃSKI'
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 500 – 7 000 zł
Mieszka i pracuje w Krakowie. Obronił dyplom z malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 2012. Wcześniej, w 2009
roku ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego metodą twórczą jest operowanie cytatem,
odwoływanie się do powszechnie znanej tradycji, obrazów i klisz
zakodowanych w masowej świadomości. Wykorzystuje technikę
kolażu. Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – „Ruins Reserve”,
Museum Burg Vischering, Ludinghausen (Niemcy); 2019 – „Stadt
Gottes”, lokal_30, Warszawa; 2017 – „Please, Fill out the Form”,
Widna Gallery, Kraków; 2015 – „Kurz w oku”, Galeria Dwie Lewe
Ręce, Katowice; 2015 – „Rozrywka”, Galeria -1, Warszawa; 2014
– „Our Matters”, Parrotta Contemporary Art, Stuttgart (wspólnie
z Benjaminem Bronnim); 2013 – „Przerost naturalny”, Centrum
Kultury Katowice, Katowice. Swoje prace prezentował również na
wielu wystawach zbiorowych, m.in. w Galerii Białej (Lublin); MOCAKu (Kraków); Fundacji Galerii Foksal (Warszawa); Europejskim Banku
Centralnym (Frankfurt nad Menem); Galerii Kordegarda (Warszawa),
czy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Artysta współpracuje
z galerią lokal_30 w Warszawie. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą. Trzy jego prace w ostatnim
czasie zasiliły zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa zbiorowa „Nigdy nie namalowałem obrazu”, Galeria lokal_30, Warszawa

Strategia recyklingu jaką posługuje się artysta, nie ma jednak na celu wyłącznie odbycia przez niego i widzów sentymentalnej podróży w przeszłość. W pracach wykorzystuje znajdowane na pchlich targach i antykwariatach stare krzyżówki
i wykroje. Krzyżówki są wypełnione, a więc rozwiązane, efekt zagadki, tajemniczego rebusa zniknął i może właśnie o to
chodzi… O potraktowanie ich jako atrakcyjnego wizualnie materiału -pewnej propozycjii formalnej, pozwalającego artyście
zaprzeczyć ich pierwotnej funkcji i znaczeniu. Szczypińskiego zdaje się więc równocześnie zajmować kwestia poszukiwań
czysto formalnych, jak i swobodne skojarzenia jakie budzą używane przez niego „tworzywa” – naklejane, zamalowywane,
uzupełniane i łączone w zaskakujące konfiguracje. Krzyżówki to przecież nie tylko zagadki literowe, ale w innym znaczeniu
– hybrydy, powstałe z połączenia dwóch organizmów w celu uzyskania nowych odmian.
dr Agnieszka Jankowska-Marzec
O rzeczach zwykłych i niezwykłych… [fragm.], „Contemporary Lynx Magazine”, 2016
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Martyna Borowiecka
(ur. 1989)

To, co widzimy i co nam się zdaje, jest jedynie snem, snem we śnie, 2018
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Martyna
Borowiecka | 100x80 cm | 2018 | "What we see and
what we seem are but a dream, a dream within a dream'
cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 800 – 4 000 zł
Mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2019 roku obroniła tytuł
doktora na macierzystej uczelni. Rezydentka Pienkow Art Residecy
2018. Laureatka stypendiów min. im. Sayedy, im. J. Matejki, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, Stypendium Fundacji Grazella.
Bierze udział w konkursach malarskich, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. W 2014 roku otrzymała Grand Prix – Nagrodę Prezydenta
Miasta w konkursie „Przedwiośnie 37” organizowanym przez BWA
w Kielcach oraz w 2015 roku Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim – „VII
Triennale z Martwą Naturą” organizowanym przez BWA w Sieradzu.
Od 2016 realizuje malowidła ścienne dla Stowarzyszenia Siemacha
w Krakowie oraz staż malarski w pracowni Pauliny Ołowskiej. Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – „To, co widzimy jest jedynie snem,
snem we śnie”, BWA Kielce; 2018 – „Laboratorium nieuchwytnych
struktur stretchu”, Open Studio w ramach Krakers Cracow Gallery
Weekend; 2015 – „Przedplan – przestrzeń poza granicami płótna”,
FRESZ Gallery, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Farba
znaczy krew. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa; 2019 – „Nie ma
nad nią kontroli”, Księgarnia – Fundacja Razem Pamoja, Kraków;
2019 – „Siódmy krzyżyk”, Galeria Pryzmat, Kraków; 2018 – „Nie
– obrazy” prezentacja prac z Pienkow Art Residency, Stary Browar,
Poznań; 2018 – „Zmierzchnica”, Cellar Gallery, Kraków; 2018 –
„Realizm. Dwa spojrzenia”, BWA Bydgoszcz; 2018 – „Zakłócenia/
Umwelt”, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „To, co widzimy jest jedynie snem, snem we śnie”, BWA Kielce

Tytuł obrazu odnosi się do mojej, ostatnio silnie występującej, inspiracji książką „Piknik pod wiszącą skałą” autorstwa Joan
Lindsay i jej ekranizacji w reżyserii Petera Weira. Niesamowite jak pewne mgliste sytuacje, odległe w czasie i przestrzeni
wracają do nas w jednym momencie, przybierając konkretną formę i światło. Dopiero przebyty czas i doświadczenie potrafi
zamknąć w klamrę wcześniejsze działania. Tak też jest w moim przypadku. Pamiętam jak silne emocje wywołał we mnie
seans wspomnianego filmu, wyświetlonego w upalną letnią noc, w otoczeniu Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach.
Wydarzenie było zorganizowane przez tarnowski oddział BWA, jako zwieńczenie całodniowej wycieczki w rodzinne strony
Jerzego Koleckiego. Cała sceneria tak silnie wchodząca w dialog z opowieścią snutą na ekranie nie mogła skończyć się
inaczej jak uczuciem wszechobecnej tajemnicy, nieustannie podsycanej niepokojem. Z jednej strony twój rzetelny umysł
szuka faktów, najdrobniejszego szczegółu tłumaczącego dramat, z drugiej nie opuszcza cię stan magii, iluzji rzeczywistości. Liczysz, że dostąpisz zaszczytu i posiądziesz tajemną wiedzę, staniesz się częścią wtajemniczonego grona, które zna
rozwiązanie. Jednak czy nie całe zamieszanie polega na braku logicznego wytłumaczenia, tak abyśmy za każdym razem
tkali całkiem nowe, nawet irracjonalne ścieżki historii?
Martyna Borowiecka
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Julita Malinowska
(ur. 1979)

Spotkanie, 2017
olej, płótno, 35 × 50 cm, opisany na odwrocie: 'Julita
Malinowska |"Spotkanie" |olej na płótnie |35x50 cm
|2017. |[sygnatura] '
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2012 roku obroniła tytuł doktora na tejże
uczelni. Studiowała również na Uniwersytecie w Wolverhampton
w Wielkiej Brytanii i na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendystka Fundacji Pro Artibus
w Finlandii. Prezentowała prace na 43 wystawach indywidualnych
w Austrii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i na Ukrainie, a w Polsce w Białej Podlaskiej, Elblągu, Gdyni,
Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Sandomierzu, Sanoku, Sieradzu, Warszawie, Wrocławiu i Zamościu i 134 wystawach
zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Austrii,
Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Polsce, Serbii,
Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
na Ukrainie i Węgrzech oraz w kolekcji publicznej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jej prace można również zobaczyć w nowej
odsłonie stałej ekspozycji Polskiej Sztuki Współczesnej w Muzeum
Narodowym w Poznaniu

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „True stories”, Galeria Arttrakt, Wrocław
2017 – wystawa indywidualna „Spełniona”, Galeria Stalowa, Warszawa

„Stwarzam tak naprawdę teatralne sytuacje (…) Będąc na plażach, kręcę materiał wideo i potem przychodzę do pracowni
i przewijam ten materiał – i dostrzegam coś: ‘O, to jest ciekawe!’, bo kamera rejestruje dużo, dużo więcej, niż człowiek jest
w stanie uchwycić. Zdarza się, że postacie drugiego czy trzeciego planu stają się motywem obrazu. I co więcej, na filmie
postacie są nieostre, niewyraźne, a zatrzymana stopklatka – jest jakimś szumem, a ja widzę postać w jakimś geście, który
chcę oddać – i ukazać tę jej energię. Nie robię zdjęć. Przewagą wideo nad aparatem fotograficznym jest to, że w filmie
kadrów ruchu jest bardzo dużo i można precyzyjnie wybrać pozę czy gest postaci.”
Fragmenty wywiadu „O malowaniu i o kobiecości” przeprowadzonego z artystką przez Karinę Dzieweczyńską,
Galeria EL, Elbląg 2011
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Natalia Bażowska
(ur. 1980)

Łączność, 2014
olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. na odwrocie: '[sygnatura]
| Łączność 2014'
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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.

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Terytorium Oswojone”, BWA Olsztyn
2016 – w
 ystawa indywidualna „12 na minutę”, TABAKALERA International Centre for Contemporary Culture.
Donostia - San Sebastián (Hiszpania)
2014 – wystawa indywidualna „Strefa komfortu”, Galeria m² (w ramach „Andels presents”), Kraków
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Marcin Zawicki
(ur. 1985)

Bez tytułu, 2018
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie: 'Marcin
Zawicki |BEZ TYTUŁU |2018'
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł
W 2010 roku uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Następnie w 2015 roku obronił doktorat z wyróżnieniem w macierzystej uczelni (gdzie do dziś jest pracuje jako asystent). Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem oraz instalacją. Laureat wielu konkursów,
autor kilku wystaw indywidualnych i uczestnik szeregu wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz
w kolekcji publicznej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wybrane
wystawy indywidualne: 2019 – „Upadła Planetka”, Sosnowieckie
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Galeria Extravagance, Sosnowiec;
2019 – „Nowotwory” (wspólnie z Maciejem Chodzińskim), Tajna
Galeria, Gdańsk; 2018 – „Osiemset milionów litrów farby”, Kolonia
Artystów, Gdańsk; 2018 – „Dzień gniewu”, Galeria m², Warszawa;
2018 – „Wielka Kronika”, BWA Bielsko Biała; 2017 – „Gesty”, Pawilon Sztuki APH, Warszawa; 2016 – „Zarodki”, Galeria Wozownia,
Toruń; 2016 – „Homoiomerie” (w ramach Warsaw Gallery Weekend), Galeria m², Warszawa; 2016 – „Coś dziwnego tu się zbliża”,
Miejski Ośrodek Sztuki, BWA Gorzów Wielkopolski; 2015 – „Marcin
Zawicki/Vit Ondracek. Malarstwo”, Galeria Miejska, Wrocław; 2015
– „Chorografia”, BWA Zielona Góra; 2014 – „Sporysz”, Galeria m²,
Warszawa; 2012 – „The Fall”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Pałac Sztuki. Młode malarstwo
polskie”, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2018 – „Rośl-inne”, Galeria ABC, Poznań; 2018 – „Kościotrupy muszą wstawać”, Gdańska
Galeria Miejska; 2018 – „Marzenia (wio) senne”, Galeria Biała, Lublin;
2017 – „Jednoczesność zdarzeń”, CSW Znaki Czasu, Toruń; 2016 –
„KREW-WERK”, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa.

Obraz reprodukowany w katalogu indywidualnej wystawy „Marcin Zawicki. Upadła Planetka”, Sosnowieckie
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Galeria Extravagance, Sosnowiec 2019, s. 37
(…) Z nieskończonych możliwości, jakie oferuje artyście sztuka, Zawicki wybiera restrykcyjnie zawężony wycinek: martwe
natury na temat własnoręcznie skonstruowanych makiet sztucznej natury (…). Zawicki nie tytułuje prac, widz desperacko
szuka w tych przedstawieniach jakiejś alegorii, szyfru, znaczenia umieszczonego pod powierzchnią przedstawienia. Nie
znajduje go jednak w głębi obrazu, wszystko jest na powierzchni. Nowożytna martwa natura rozkwitła w momencie,
w którym sztuka europejska zaczęła uniezależniać się od religijnych i metafizycznych zobowiązań i zaczęła się wybijać na
autonomię. Nieprzypadkowo tak intensywnienie rozwinęli ten gatunek siedemnastowieczni Holendrzy, pionierzy rynku
sztuki – pierwsi artyści, którzy na dużą skalę zaczęli tworzyć już nie obiekty kultu, wizualizacje religijnej wyobraźni czy
politycznego porządku, lecz czyste malarstwo adresowane do ludzi poszukujących nie tyle tematów, ile obrazów. Tematem
Zawickiego jest właśnie malarstwo, sam akt przedstawiania oraz niepokojąca, niesamowita dwuznaczność, która towarzyszy zarówno dokonywaniu tego aktu, jak i oglądaniu jego skutków – obrazów. Prawdziwa przyjemność obcowania
z pracami Zawickiego wiąże się z odkryciem, że choć przedstawienie rzeczywistości jest praktyką starą jak kultura, to nie
da się jej oswoić. Jeżeli bierze się za nią ktoś, kto jak Zawicki rozumie głęboko niesamowitość przedstawienia, to zawsze
pozostanie ono czymś niebywałym, całkowicie nienaturalnym, a więc całkowicie ludzkim.
Stach Szabłowski
„Ogród nieistniejący ale przedstawiony, czyli obecność malarstwa w obrazach Marcina Zawickiego” [fragm.]
tekst w katalogu indywidualnej wystawy artysty „Marcin Zawicki. Coś dziwnego tu się zbliża”,
Miejski Ośrodek Sztuki, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski, 2016, s. 9
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Joanna Mlącka
(ur. 1981)

Schyłek lata, 2019
olej, płótno, 92 × 73 cm, sygn. na odwrocie: '"SCHYŁEK
LATA", OLEJ, 73x92 cm, 2019 |RUDZIENKO |Joanna
Mlącka'
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 800 – 5 000 zł
W 2017 roku obroniła pracę doktorską pt. „Obiekty Intencjonalne” w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. W latach 2005
– 2010 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Obroniła dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni malarstwa
prof. Jarosława Modzelewskiego oraz aneks z fotografii w pracowni
prof. Grzegorza Kowalskiego. W roku 2009 w ramach programu Erasmus studiowała na Vysokiej Škole Výtvarných Umení w Bratysławie.
Otrzymała nagrodę imienia Prof. Józefa Szajny oraz wyróżnienie Ewy
Tomaszewskiej za pracę dyplomową w 2010 roku. Jest laureatką nagrody Inicjatywy ENTRY w 2011 roku, finalistką 11 edycji ogólnopolskiego malarskiego konkursu im. GEPPERTA oraz stypendystką miasta
stołecznego Warszawa w 2013 roku. Regularnie prezentuje swoje
prace na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorką
kilku indywidualnych wystaw min. w Galerii Arttrakt, Galerii XX1,
Galerii Promocyjnej, Galerii Klimy Bocheńskiej, Galerii Korekta, Galerii
(-1) Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Na temat jej twórczości
pisano m.in. w kwartalniku „EXIT Nowa Sztuka w Polsce”, miesięczniku „Businessman” a także w książce „Przewodnik po galeriach.
Sztuka inwestowania w sztukę. tom 3”.

Obraz „Schyłek lata” jest kontynuacją serii prac inspirowanych bujną materią przyrody, w której znajduję ślady ludzkich
działań.
„Są miejsca w których czujemy się dobrze i motywują nas do działania. Dla mnie takim miejscem jest las. Swoją naturą
mnie wycisza, koncentruje i wyostrza zmysły. Jest czymś łagodnym, a jednocześnie dzikim. Jego bogactwo materii oraz
różnorodność barw absorbuje moje myśli. Przyglądam się mu z bliska o każdej porze roku i obserwuję zachodzące
w nim zmiany. Zwracam uwagę na to co znajduję w samym lesie i przyległych do niego miejscach. Patrzę jak pochłania
pozostawioną w nim obcą materię plastiku, metalu i innych rozpadających się przedmiotów. Wplątana w nią roślinność
dostosowuje się do życia z nieznanym ciałem tworząc zupełnie nowy krajobraz czy też organizm.
Las ze swoją bujną urodą, wielością zjawisk i znaczeń stał się dla mnie pokładem eksploracji a tym samym powodem
powstania kolejnych obrazów. Las, korzeń, drzewo czy też konar, gałąź, deska, liście, trawy.. są czymś w rodzaju malarskiej
obsesji, od której nie można i nie chce się uciec.”
Joanna Mlącka
wstęp do katalogu indywidualnej wystawy
„Las, korzeń drzewo” w Galerii Arttrakt we Wrocławiu, 2018
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Natalia Rybka
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2017
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie: 'rybka |
2017 | bez tytułu'
cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Absolwentka ASP w Katowicach, brała udział w konkursach takich
jak „Artystyczna podróż Hestii” w MSN w Warszawie, „Nowy obraz/nowe spojrzenie” w Galerii Arsenał w Poznaniu, „Obraz roku”
w Rondzie sztuki w Katowicach: zdobywczyni Grand Prix w konkursie
„Festiwal Malarstwa Współczesnego” w Szczecinie, Nagrody Marszałka woj. podkarpackiego w konkursie „Jesienne konfrontacje”
w Gorzowie Wielkopolskim, nagrody BPSC za dyplom, nagrody
magazynu Arteon za rok 2016; uczestniczka wystaw zbiorowych
i indywidualnych m in. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego; Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego Rysować
Naturalnie; Malarstwo pod koniec roku w Warszawie; Powroty w Pawilonie Sztuki w Warszawie; Projekt SOON w Spectra Art Space
w Warszawie; wystawa Malarstwa w Nowej Gazowni w Poznaniu.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Nagroda Arteonu 2016 – Natalia Rybka”, Nowa Gazowania, Poznań
2017 – wystawa indywidualna „Natalia Rybka – malarstwa”, Teatr Śląski, Katowice

W swojej sztuce zajmuję się ontologicznym wymiarem istoty, który skłania do stawiania pytań o nie przedmiotowość
jednostki, a raczej jego duchowy przymiot, jego wewnętrzną konstrukcje, jego stwarzanie. Poprzez wykorzystanie motywu
lasu, który może nasuwać wiele rozmaitych skojarzeń, ukazuję w nim człowieka jako cząstkę elementarną pewnego fragmentu rzeczywistości. Jest on jej naturalnym składnikiem, z niego wyrasta i go tworzy. Otoczenie, w które jest wpisany,
wydaję się być chaotyczne i niezbadane, mogące wywoływać przeróżne emocje. Jednak daję poczucie pewnego spokoju
i nie przytłacza ogromem znaczeń. Człowiek niemalże wynurza się ze splotu roślin, a nieraz w sposób niedający się
odróżnić, stapia się z otoczeniem. Zarówno to otoczenie jak i człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają ślad w danej
przestrzeni, miejscu. W przedstawieniu natury, doszukuję się cech Boga osobowego, zagłębiam się w Jego obecności,
nabieram cech bożego charakteru.
Natalia Rybka
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Mariusz Dydo
(ur. 1979)

Osiołek, model Red z cyklu „The Heroes”, 2018
ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie,
46 × 39 × 45 cm, od spodu logo autora i opis
numeryczny
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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.
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Marina, 2019
akryl, płótno, 115 × 160 cm, sygn. na odwrocie: 'MARINA
|TOMASZ |KOŁODZIEJCZYK |2019'
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki
w Gdańsku. Obronił dyplom z wyróżnieniem w 2003 roku w pracowni prof. M. Olszewskiego. Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa
Ściennego i Witraż u prof. Andrzeja Dyakowskiego. Mieszka i pracuje
w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce
i zagranicą. Wybrane wystawy: 2019 – wystawa zbiorowa „Portrety
natury”, Sopocki Dom Aukcyjny/Galeria Modern, Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Mistrz i Morze”, Galeria Kapitańska, Szczecin; 2017
– wystawa finalistów konkursu 43. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2016 – wystawa finalistów
konkursu 25. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, Filharmonia im.
Mieczysława Karłowicza, Szczecin; 2015 – „Pejzaż Horyzontalny”
(wspólnie z Marzeną Ślusarczyk), Galeria Modern, Sopocki Dom
Aukcyjny, Sopot; 2014 – wystawa malarstwa (wspólnie z Marzeną
Ślusarczyk), Galeria Sandhofer, Salzburg, Austria; 2014 – wystawa
malarstwa „Przystań na chwilę..." (wspólnie z Marzeną Ślusarczyk),
Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 – wystawa malarstwa, Back Door,
Katowice; 2013 – Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego,
BWA Rzeszów; 2013 – „Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk;
2012 – wystawa malarstwa, Polswiss Art/Dyspensa, Warszawa; 2012
– „Zbliżenia”, Salon Wystawowy Marchand, DESA Unicum, Warszawa; 2012 – „Ein tag am meer”, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria

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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Bartłomiej Radosz
(ur. 1988)

Reyt, 2018
olej, płótno, 80 × 100 cm, niesygnowany
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
W latach 2009 – 2014 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Obronił dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy w 2014 roku, który został nagrodzony Medalem
Rektora za najlepszy dyplom. Uprawia malarstwo olejne i kolaż.
Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych ekspozycji
zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 2017 – „Rok Awangardy 2017/Interwencje: Wystawa Bartłomieja Radosza”, Kamienica
Hipolitów, Kraków; 2015 – „Bartłomiej Radosz Malarstwo”, Galeria
Lidzbarskiego Domu Kultury, Lidzbark Warmiński; 2015 – „Leprozorium”, Otwarta Pracownia, Kraków; 2015 – „Niepokorni”, Galeria
na Poddaszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Kraków; 2014 –
„Doświadczenie”, CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Bartłomiej Radosz
malarstwo”, Galeria Tycjan, Kielce; 2013 – „Inni”, Arsene Galeria
Wiatrak, Kraków; 2011 – wystawa indywidualna, MDK, Myszków;
2008 – wystawa indywidualna, Pałacyk Zielińskiego, Kielce. Wybrane
wystawy zbiorowe: 2017 – „No problem”, Galeria Potencja, Kraków;
2017 – „Zebranie”, Galeria Wykwit, Wrocław; 2017 – „Widziadła”,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2015 – "Na początku
było słowo", Galeria Akademia w Bronowicach; 2014 – „Najlepsze
dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”, Wielka Zbrojownia ASP, Gdańsk;
2014 – „Najlepsze dyplomy ASP w Krakowie”, Pałac Sztuki, Kraków;
2013 – „Talk to me”, Łódź; 2013 – wystawa pokonkursowa fundacji
„Zielona marchewka”, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok;
2013 – wystawa pokonkursowa fundacji „Zielona machewka”, Galeria DAP2, Warszawa; 2013 – wystawa zbiorowa w ramach projektu
„Dramat wolności”, Galeria Drewutnia, Poznań; 2013 – „Projekt
Witkacy”, Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnów; 2013 – „Czułe nerwy”, Galeria Sezonowa, Kraków; 2013 – wystawa pokonkursowa
„Dzieło ASP”, Galeria Promocyjna ASP, Kraków.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa zbiorowa „Pierwsza wystawa”, Czorno Izba, Gliwice
2018 – w
 ystawa zbiorowa „NIGHT WATCH” (w ramach KRAKERS Cracow Gallery Weekend), Galeria Rajska
(obecnie Ufo Gallery), Kraków

W malarstwie interesuje mnie brutalizacja życia, biologiczność procesów ludzkich, przedstawienie człowieka pozbawione
idealizacji i „sztuczności” obecnej w popkulturze. Świadomie rezygnuje z pozornej estetyzacji i zabiegów mających na
celu „upiększanie” obrazu; tematyka jest dla mnie nadrzędna i decyduje poniekąd o zastosowanych malarskich zabiegach.
Moje obrazy to miejsce dla wykluczonych, chorych, odbiegających od normy, pomijanych we współczesnej kulturze wizualnej. Życiowe, osobiste doświadczenia są dla mnie inspiracją i ukierunkowaniem działań, solidaryzowaniem się z ludźmi,
których wstydliwa nieobecność w kulturze jest bardzo wymowna. Kulturze, dyktującej normy, moralność i granicę między
pięknem a brzydotą. Choroba dermatologiczna, na którą sam cierpię jest ważną inspiracją zauważalną w obrazach,
jednak nie chciałbym aby były one odczytywane jedynie w jej kontekście. Interesuje mnie swoisty dialog z historią sztuki,
przedstawieniem człowieka i formalnymi zabiegami.
Bartłomiej Radosz
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Michał Cygan
(ur. 1989)

Sztauwajery, 2019
akryl, płótno, 150 × 110 cm, sygn. p.d: 'M.Cygan' oraz na
odwrocie: 'Michał Cygna 2019 | "SZTAUWAJERY"'
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 500 – 10 000 zł
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.
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Kornel Janczy
(ur. 1984)

Big Bang, 2019
akryl, płótno, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie: 'Janczy |
2019 | 60x60 cm | Big Bang'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 200 - 4 000 zł
Mieszka i pracuje w Krakowie. Studiował malarstwo na ASP w Krakowie oraz na Akademie der Bildenden Künste w Monachium. W 2019
roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizuje zróżnicowane pod względem
stosowanych mediów prace, od malarstwa i rysunku po instalacje czy
realizacje site-specific. Finalista konkursów takich jak konkurs Fundacji Rodziny Staraków (2019); 11. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta
„Uwaga: malarstwo!” (2013); Konkurs Fundacji Grey House (2013)
oraz laureatem Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2019);
stypendium Młoda Polska (2018) i stypendium Kultura Polska na
Świecie (2018). Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – „Niewinna
geografia”, Galeria ARTzona, Kraków; 2017 – „Powrót z gwiazd”,
Dom Krakowski w Norymberdze; 2016 – „Future nostalgia”, Galeria
Aristoi, Kraków; 2015 – „Superteoria”, Spectra Art Space, Warszawa;
2014 – „Epicentrum”, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
Kraków; 2014 – „Świat”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2014 – „Naturalnie”, Galeria Mieszkanie Gepperta, Wrocław; 2013 – „I inni”, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier
Sztuki, Kraków; 2012 – „Niepolska”, Galeria Sztuki Współczesnej
BWA Sokół, Nowy Sącz. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Force
Field”, Oficine 800, Wenecja; 2019 – „Borderline”, Muzeum Współczesne Wrocław; 2018 – „Where Widowed Objects Meet Orphaned
Ideas”, Kunstverein CIAP, Hasselt; 2018 – „Wokół Sola LeWitta”,
Galeria Lescer, Zalesie Górne; 2018 – „ROŚL – INNE”, ABC Gallery,
Poznań; 2018 – „Widmo Brockenu”, Galeria Awangarda BWA, Wrocław; 2018 – „Cabinet of True Horizons (How far can you see?)”,
Rodriguez Gallery, Poznań; 2018 – „Zwierzęta domowe”, Galeria
Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków; 2018 – „The Trouble
with Value, Onomatopee”, Eindhoven; 2017 – „To jest, czego nie
ma”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2016/2017 – JCE Jeune Création Européenne Biennale, Amarante–Figueres–Como–Ce- sis–Wrocław–Hjørring–Montrouge; 2017 – „Polski las”, Galeria Biała, Lublin;
2017 – „NO PROBLEM”, Galeria Potencja, Kraków; 2017 – „Efekty
uboczne”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice; 2016 – „Intermarium”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Nowy Sącz;
2016 – „Opór materii”, Galeria Widna, Kraków; 2015 – „Endospory”,
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków; 2015 – „Artyści
z Krakowa. Generacja 1980–1990”, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie; 2015 – „Czysta formalność”, Galeria Labirynt,
Lublin; 2014 – „Abstract Hooligans”, Galeria F.A.I.T., Kraków (2014);
2013 – „Positive/Negative – XVII Art Moscow”, Central House of
Artists, Moskwa; 2012 – „Verbrecher und Dekorateure”, Gabriele
Senn Galerie, Wiedeń
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Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Édouard Manet – śniadanie na trawie, 2018
olej, płótno, 130 × 160 cm, sygn. na odwrocie:
'B. CZARNECKI 2018 | "Edouard Manet - | Śniadanie
na trawie" | olej płótno | 160x130 cm | cykl |
REPRODUKCJE'
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(dyplom w 2013 roku). Wielokrotny stypendysta, m.in. MKiDN (2016,
2012); Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa (2015); Stypendium Sapere Auso (2012); Stypendium Grazella w dziedzinie malarstwa (2011); Stypendium Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej (2011).
W 2015 zdobył Grand Prix w ogólnopolskim konkursie malarskim
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie” (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W 2014 otrzymał II Nagrodę w ogólnopolskim konkursie malarskim im. Leona Wyczółkowskiego (Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz).
W 2013 został laureatem Grand Prix w konkursie malarskim Fundacji
im. Franciszki Eibisch w Warszawie oraz zdobył Nagrodę Publiczności
i wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa
„Świeża Krew” (Galeria Socato we Wrocławiu). Wybrane wystawy
indywidualne i zbiorowe: 2018 – „SIGN”, IAGA Gallery, Cluj-Napoca,
Rumunia; 2017 – „Trójkąt”, Polski Instytut w Dusseldorfie (Niemcy);
2017 – „Reprodukcje”, Galeria Stalowa, Warszawa; 2016 – „CUBE”,
Polish-German Art Biennale, Kraków; 2016 – „Ojciec szklarz, matka
szyba”, Galeria Henryk, Kraków, 2016 – „Work in progres” Hotel
Cracovia, wspólnie z Michałem Sroką, wystawa organizowana w ramach Cracow Gallery Weekend |KRAKERS; 2015 – „Kompas Młodej
Sztuki”, Galeria Minus -1 Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, 2015 – „3 x YOUNG POLISH PAINTERS”, Galeria La Xina A.R.T.
Barcelona; 2015 – „Fading Memory – O zanikaniu wspomnień”,
Klosterbrauerei Weissenohe, Niemcy; 2015 – „Nowy obraz/Nowe
spojrzenie”, Galeria Uniwersytetu Artystycznego, Poznań; 2014 –
„REST-ART-WORK”, hala elektrowni miejskiej przy ul. Wawrzyńca 19,
Kraków; 2013 – PMS Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław; 2013 –
„Wstęp wzbroniony”, pomieszczenia Quelle, Norymberga (Niemcy).

Cykl Reprodukcje
Inspiracją nie były reprodukowane w albumach obrazy starych mistrzów. Są one dla mnie ważne pod względem historii,
idei, procesu twórczego i warsztatu malarskiego, ale nie były bezpośrednią przyczyną do podjęcia tematu reprodukcji. To
co mnie szczególnie interesuje to zdjęcia, proces w jakim powstają wraz z błędami jakie podczas tego procesu mogą się
pojawić. Mam tutaj na myśli fotografie wywoływane, oraz te zapisywane cyfrowo. Wiele czynników ma wpływ na to, jak
dane zdjęcie będzie wyglądać. Warunki w jakich było robione, jak zostało wywołane, a w przypadku zapisu cyfrowego
ważny jest sposób wyświetlania i druku.
Zdjęcie jest nośnikiem informacji i mimo, że przedstawia sfotografowany obiekt, to istnieje samodzielnie jako nowa jakość.
Ważne dla mnie jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że kiedy patrzę na jakąś fotografię, np. reprodukowany w albumie
obraz, to nie patrzę na ten obraz. Spoglądam na zupełnie nowy twór, w którym wszystko jest inne od oryginału. Od
warunków w jakich zdjęcie zostało zrobione, światło z jego temperaturą, parametry aparatu, przez sposób w jaki zostało
wydrukowane, rodzaj papieru, aż do zmiany skali reprodukowanej pracy. Interesująca dla mnie jest ta przemiana, wraz
z jej aspektami mechanicznymi, błędami i różnicami. W przypadku reprodukcji jest to szczególnie zauważalne ponieważ
często, kiedy przeglądam np. Internet w poszukiwaniu konkretnej pracy, zastanawiam się, która z możliwych wersji najwierniej odwzorowuje oryginalne dzieło. Często jest po kilka kopi jednej reprodukcji, cieplejsza, chłodniejsza, o różnym
kontraście, nasyceniu, ostrości czy kadrowaniu. Jest to dla mnie rodzaj gry obrazkowej, w której ciężko stwierdzić co jest
bliższe rzeczywistości.
Wszystkie te wartości stojące pomiędzy rzeczywistym przedmiotem, a zdjęciem tego przedmiotu stanowią problem, który
mnie interesuje. Granica pomiędzy wyobrażeniem rzeczy, od rzeczy samej w sobie. Zjawisko kultury obrazu, „obrazkowości” świata, które nie odsyła nas do żadnego innego bytu poza samym sobą. Przemiany, której często nie jesteśmy
świadomi i na którą nie zwracamy uwagi.
Bartosz Czarnecki
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Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Odbicie, 2019
olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. na odwrocie: 'J. Kosin
2019'
cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga.. Stypendysta Fundacji Grazella im.
Anny Marii Siemieńskiej, Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta
Krakowa oraz Stypendium Twórczego MKiDN. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand
Prix, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”,
Częstochowa 2014; 2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji
im. Franciszka Eibisch, Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz
nagroda pisma „Format” w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje”, Legnica. Wystawy indywidualne: 2017
– Wypożyczalnia Główna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (wystawy zrealizowane z środków ze Stypendium Twórczego
Miasta Krakowa); 2016 – „W koło trójkąta”, Galeria Miejska BWA,
Sanok; 2016 – „Pejzażografia”, Desa Unicum, Warszawa; 2015
– „Juliusz Kosin – malarstwo”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej,
Warszawa; 2014 – „Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa;
2014 – „Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2011 – „Pejzaż”, Galeria
Of Art, Częstochowa.
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Mateusz Maliborski
(ur. 1990)

Muzeum CXXIII, 2018
olej, płótno, 130 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'MATEUSZ |MALIBORSKI |"Muzeum CXXIII" |2018
|Mateusz Maliborski"
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom obronił
w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego (2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i typografią. Laureat stypendium fundowanego
im. Sayeda (2012). W 2015 r. miał wystawę indywidualną w Galerii
Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, gdzie prezentowane
było kilka obrazów z cyklu „Muzeum”. Wystawy zbiorowe: 2018
– „Paulina Preneta: Grafika/Mateusz Maliborski: Malarstwo”, Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, Rzeszów; 2017 – „Salon
Ziomowy”, Fundacja 4 Style, Kraków; 2017 – Wystawa finalistów
konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Galeria Sztuki
Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – Udział w 15. Warszawskich Targach Sztuki, stoisko Galerii Dystans, Arkady Kubickiego, Warszawa; 2017 – „Variety”, Galeria Gruning, Kraków; 2017 –
„LICHTPLUS” – Mateusz Maliborski/Piotr Pasiewicz w Galerie Nielaba,
Bern; 2016 – „7 young painters” w Gallery KatarzynaNapiorkowska,
Bruksela; 2016 – Wystawa finalistów konkursu malarskiego Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; 2015
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki
Eibisch w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015
– Wystawa finalistów 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa
Młodych PROMOCJE 2015, Galeria Sztuki w Legnicy, Legnica; 2015
– Wystawa finalistów ogólnopolskiego konkursu malarskiego im.
Wojciecha Fangora, Duża Aula ASP Wielkiej Zbrojowni, Gdańsk; 2015
– Wystawa Najlepsze dyplomy 2014/2015, Pałac Sztuki, Kraków;
2015 – Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA W., Galeria STALOWA,
Zamość; 2015 – Wystawa finalistów Konkursu na DZIEŁO, Galeria
Promocyjna ASP, Kraków; 2015 –Z PRACOWNI PROFESORA ADAMA
W., Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków; 2014/2015 – Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, MNiSW, Warszawa; 2014
– Wystawa finalistów konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki
Eibisch, Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2013
– „WYRÓŻNIENI”, Centrum Wystawowo – Konferencyjne Zamku
Królewskiego na Wawelu, Kraków.

Obrazy Mateusza Maliborskiego wydają się być doskonałym materiałem dla badań w ramach tzw. Motivkunde, dociekającej podobieństw i różnic w użyciu tego samego motywu. Krakowski artysta w sposób szczególny upodobał sobie
galeryjne i muzealne wnętrza, które uwiecznia na płótnie tak, jak to czynili stulecia temu David Teniers, Huber Robert czy
Frank Weller. Maliborski nie musi być jednak porównywany do poprzedników. Skupiwszy wysiłki i uwagę wyłącznie na
przestrzeni wystawienniczej, stworzył kilkadziesiąt jej przedstawień, prowokując do zestawienia ich ze sobą i wynajdowania
zależności między nimi. Mimo niemal obsesyjnie powtarzanego motywu, malarstwo to nie sprawia wrażenia monotonnego. Bynajmniej, jest różnorodne, jak różnorodne bywają miejsca eksponowania sztuki – od wytwornych sal, przybranych
w klasyczną, historyzującą szatę, do hermetycznych, sterylnych white cube’ów. Podejmowanie wciąż na nowo tematu
galerii świadczy nie tyle o fascynacji Maliborskiego czy kreowaniu przezeń typologii, ile o próbie odnalezienia przestrzeni
doskonałej (…) Tym, co pociąga Maliborskiego we wnętrzach wystawienniczych, jest – jak sam przyznaje – ich sakralna
czy raczej sakramentalna natura. To przestrzenie „uświęcające” przedmioty, a także miejsca kontemplacji (sugerowanej
na niektórych płótnach sylwetkami ludzi) (…)
Wojciech Delikta,
Galeria – miejsce (nie)doskonałe, „Arteon”, nr 12 (200), Poznań 2016, s. 35 [fragm.]
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Martyna Czech
(ur. 1990)

Zemsta, 2017
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
'MARTYNA CZECH "ZEMSTA" |OLEJ NA PŁÓTNIE 100X100
CM |2017'
cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom obroniła w pracowni prof. Andrzeja Tobisa w 2017 roku). Laureatka
Grand Prix Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” w Bielsku-Białej.
W 2017 została laureatką „Talentów Trójki”, a w 2018 roku otrzymała
nominację do „Paszportów Polityki” w kategorii Sztuki Wizualne.
W swojej sztuce podejmuje tematykę relacji międzyludzkich (najczęściej odwołując się do własnych, przykrych doświadczeń) oraz zwierząt i ich cierpień spowodowanych bytnością człowieka. Jej obrazy
cechuje agresywna forma i niebywała ekspresja, które sprawiają, że
wobec jej prac trudno pozostać obojętnym. Wystawy indywidualna:
2018 – „Jad 2”, BWA Tarnów; 2017 – „Jad”, Galeria Bielska BWA,
Bielsko-Biała; 2017 – „Swoja”, Galeria Pojedyncza, Katowice; 2016
– „Pewne konflikty”, Galeria Potencja, Kraków. Wybrane wystawy
zbiorowe: 2018 – „Dzieci światła”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała;
2018 – „Wielcy sarmaci tego kraju/Wielkie sarmatki tego kraju”,
BWA Tarnów; 2018 – „Komunikacja ze wszystkim, co jest”, Fundacja
Stefana Gierowskiego, Warszawa; 2017 – „Nienawidzę wszystkich”,
Arman Galstyan, Warszawa; 2017 – „Od sztucznej rzeczywistości do
selfie. Autoportret w sztuce polskiej”, BWA Wrocław; 2017 – „Fantastyczna Chemia: dysfunkcja dysfunkcji”, Galeria Różnia (kuratorzy
Wiktor Kołowiecki i Karolina Plinta); 2016 – „KREW-WERK”, Fundacja
Galerii Foksal, Warszawa (kurator Robert Kuśmirowski)
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Olga Pawłowska
(ur. 1988)

Opuszczony dom, 2019
olej, płótno, 90 × 120 cm, sygn. na odwrocie
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 200 – 4 500 zł
Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom magisterski
zrealizowany w 2013 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. Henryka
Ożoga, uzupełniony aneksem z malarstwa pod opieką prof. Stanisława Tabisza. Od października 2015 pracownik ASP w Krakowie. Od
2016 członkini Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.
Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Znów ktoś chodził wokół
naszego domu”, Galeria Milano, Warszawa; 2017 – „Ktoś chodził
wokół naszego domu”, Fresz Gallery, Kraków; 2015 – „41N, 141E”,
Galeria Otwarta Pracownia, Kraków; 2015 – „Łodzie w czterech
ścianach” Galeria 4 Ściany, ASP Kraków
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Justyna Jędrzejowska
(ur. 1986)

Różowa sukienka, 2019
olej, płótno, 140 × 130 cm, sygn. na odwrocie: 'J.E 2019'
cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
Absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej katowickiego ASP,
studia ukończyła w 2013 r. pracą dyplomową pt. „Obrazy pod powiekami”. W tym samym roku wzięła udział w wystawie Najlepsze
Dyplomy 2013 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. W 2014 r. otrzymała
wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim promującym absolwentów uczelni artystycznych PROMOCJE 2014. W 2015 została
finalistką konkursu Franciszki Eibisch, w którym również otrzymała
wyróżnienie honorowe.

W malarstwie poszukuję formy dla obrazów istniejących w permanentnie przejściowej fazie, pomiędzy tym, co widzimy
a tym, co czujemy i myślimy. Staram się malować tak, aby uwypuklić niejednoznaczność przedstawianych sytuacji do
granic możliwości. Granice te wyznacza umiejętność rozpoznania sytuacji lub przedmiotu. To one są kluczowe dla nawiązania relacji pomiędzy obrazem a odbiorcą. Są śladami „znanego”, za którymi podążając, możemy zatracić się w obrazie.
W zamian, w drodze jego interpretacji, być może odnaleźć cząstkę siebie.
Justyna Jędrzejowska
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Berenika Kowalska
(ur. 1989)

Bez tytułu, 2017
tempera jajeczna, deska, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie:
'Berenika Kowalska |2017 WAW |listopad |bez tytułu
|untitled'
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
Absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 2014 w pracowni interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa
Bajka. W 2010 studiowała na wydziale malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w pracowni Leona Tarasewicza, w ramach
wymiany międzyuczelnianej „MOST” dla najlepszych studentów.
Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych
w Polsce i za granicą. w 2014 otrzymała stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2015–2017 reprezentowała Polskę
na Europejskim Biennale Młodych (JCE/JEUNE CREATION EUROPEENNE). W 2017 otrzymała stypendium artystyczne MKiDN. Mieszka
i pracuje w Warszawie. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 –
„How many colours make up your abstract painting”, prywatna
przestrzeń Polish Art Foundation – Krzymowski Art, Warszawa; 2017
– „Światło wód”, BWA Zamość; 2015 – „Self”, Galeria ARTRAKT,
Wrocław; 2014 – wystawa malarstwa, Galeria Stalowa, Warszawa.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „24h BRL/WAW”, przestrzeń
prywatna, Warszawa; 2017 – „Warschau ist feminine”, Neukollner
Leuchtturm Gallerie, Berlin; 2016 – JCE EUROPEAN BIENNALE OF
YOUNG MODERN ART- Vra, Wrocła, Cesis, Como, Figures; 2015
– JCE EUROPEAN BIENNALE OF YOUNG MODERN ART – Ville de
Montrouge, Paris, France; 2015 – „3 x young polish painters”, La
Xina A.R.T Gallery, Barcelona

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa indywidualna „How many colours make up your abstract painting”, prywatna przestrzeń
Polish Art Foundation - Krzymowski Art, Warszawa (reprodukowany w katalogu wystawy)
2017 – wystawa indywidualna „Światło wód”, BWA Zamość

M.B.: Zmiana.
B.K.: Głęboka zmiana, która dotyczyła sedna. Malarstwo figuratywne, jakie uprawiałam wcześniej, było jakoś tam narracyjne. Stała za nim historia, którą odbiorca poniekąd musiał zrozumieć. Ukryte symbole, opowieść – dlaczego akurat to
zostało namalowane i co się za tym kryje. Przejście do abstrakcji pozbawiło mnie tej narracji, ale i mnie od niej uwolniło!
To było przejście ze świata zewnętrznego w wewnętrzny, ze świata rozumienia sztuki do świata odczuwania jej. Dziś stoję
w kontrze do odbierania malarstwa poprzez rozum. Zrozumiałam to przed obrazami Vermeera – mimo że to malarz realistyczny, to w ogóle nie obchodziła mnie ta historia, która się dzieje na obrazie, ale poczucie spokoju, melancholii i wielkiej
ciszy. To we mnie drgało, gdy patrzyłam na jego płótna. Dla takiego sposobu odczuwania sztuki chcę malować. I z takiego
powodu. Teraz do malowania popycha mnie wewnętrzny impuls, który każe mi tworzyć i ten impuls, jakąś emocję chce
odbiorcy przekazać, chociaż on może poczuć w tym obrazie coś innego niż ja. I dobrze, bo wtedy już obraz żyje swoim
życiem, idzie dalej, organicznie się rozrasta. Ważne żeby jakaś struna zadrgała. Nie ważne, która i czy spójna z moją.
Fragment rozmowy z artystką przeprowadzonej przez Martynę Bundę, która ukazała się w katalogu wystawy indywidualnej
„how many colours make up your abstract painting”, wyd. Polish Art Foundation 2018
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Maria Kiesner
(ur. 1976)

Tel Aviv, 2018
akryl, płótno, 50 × 50 cm, opisany na odwrocie: 'Kiesner
|2018 |Tel Aviv'
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
Absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego). W 2009 obroniła doktorat pod tytułem "Miasto przed burzą"
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 2005 i 2007 stypendystka MKiDN. Od 2008 roku pracuje
jako adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku akademickim 2015–2016 pracowała jako asystent w pracowni Malarstwa
i Rysunku Prof. Andrzeja Bieńkowskiego i Prof. Łukasza Korolkiewicza
na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody ASP w Warszawie. W roku 2017 decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego. Autorka
ponad 30. wystaw indywidulanych oraz uczestniczka ponad 40.
wystaw zbiorowych zorganizowanych w kraju i zagranicą.

Maria Kiesner znana jest z malarstwa architektury, szczególnie tej modernistycznej i socmodernistycznej. Interesujące ją
budowle stają się głównymi bohaterami obrazów artystki oczyszczonych ze zbędnego sztafażu, obrazów pustych, ale
jednocześnie monumentalnych. (…) Kiesner, z uwagą pochyla się nad architekturą, która w powszechnym ujęciu na nią
nie zasługuje. Maluje budowle modernistyczne i socmodernistyczne, które na ogół funkcjonują w społecznej świadomości
jako architektura brzydka, psująca miejski krajobraz. Tak było w przypadku słynnego „Brutala z Katowic” (dworca PKP), czy
też warszawskiego kina W-Z, przykładów znakomitej architektury modernistycznej, które niedawno zniknęły z panoramy
obu miast i w zasadzie, poza wąskim gronem fachowców, nikt się o te budynki nie upominał (…). Nowymi motywami
w malarstwie artystki (…) są socjalistyczne blokowiska (Osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie, katowickie osiedla),
będące zniekształconymi realizacjami utopijnych modernistycznych wizji Le Corbusierowskiego „domu jako maszyny do
mieszkania”. Obrazy Kiesner to zapis jej architektonicznych fascynacji, które rozszerzają się o nowe zagadnienia i obiekty.
Nieustannie przewija się przez nie motyw znikania architektury modernizmu z przestrzeni miejskiej ewokujący zagadnienie
niedoceniania tych obiektów oraz zaniedbań temu towarzyszących. Choć budowle w obrazach Kiesner zawsze pozostają
w sferze bezczasowości i niedookreśloności.
Patrycja Jastrzębska
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Dawid Czycz
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2014
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. na odwrocie: 'Dawid
Czycz | Olej/płótno | 80/80 | 2014'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 500 zł
Mieszka i tworzy w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 r. obronił dyplom
w pracowni prof. Leszka Misiaka. Wystawy indywidualne: 2018 –
„Black Noise”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2016 – „Nie do
patrzenia”, galeria Arttrakt, Wrocław; 2015 – „Woodland”, galeria
Zderzak, Kraków; 2011 – „5200 litrów” PSW Fundation Warszawa;
2011 – „Ciała stałe”, Galeria Zderzak, Kraków; 2010 – „O wadach”,
Galeria Zderzak, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „Grayscale”, Galeria Biała, Lublin; 2018 – „Animal Corpse”, Fundacja Salony Sztuki, Zielona Góra; 2018 – Krakowski Salon Sztuki, Pałac
Sztuki, Kraków; 2018 – „Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani
nogi” Galeria Fosfor, Kraków; 2018 – „Good Luck” Yuki-Sis gallery,
Tokyo; 2017 – „JEGO BIAŁE PIÓRA, OŚWIECONE SŁOŃCEM, BŁYSZCZAŁY JAK SAMO SŁOŃCE”, Galeria Henryk, Kraków; 2017 – „The
Fools – Great Artists”, Spiral gallery, Tokio; 2017 – „No Problem”
galeria POTENCJA, Kraków; 2016 – Art Capital 2016, „Polish start”,
Szentendre; 2016 – Kolekcja sztuki galerii Bielskiej BWA, Pokaz 4,
Bielsko Biała; 2016 – 7. Triennale Sztuki Sacrum „Wspólnota, współczucie, współczulność”, MiejskaGaleria Sztuki w Częstochowie; 2016
– „Grayscale”, Alte Geuerwache Loschwitz, Dresden; 2016 – „Hope
for peace”, Gallery 3F, Tokyo; 2016 – „Ufo”, Gallery Yuki-Sis, Tokyo;
2015 – 42 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko Biała; 2015
– „Tylko dla twoich oczu”, galeria Zderzak, Kraków; 2015 – Artyści
z Krakowa. Generacja 80/90. MOCAK, Kraków; 2015 – „The day
when the circus arrive” Gallery Yuki-Sis, Tokyo; 2015 – „ (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku”, CSW Toruń;
2014 – Przegląd Sztuki „Survival”, Wrocław; 2014 – „Takt” Starak
Foundation, Warszawa; 2014 – „Lepiej mieć horyzont wąski” Galeria
Zderzak, Kraków.

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa zbiorowa „Animal Corpse”, Fundacja Salony Sztuki, Zielona Góra
2015 – wystawa indywidualna „Woodland”, galeria Zderzak, Kraków

Woodland przypomina bardziej zoo lub cyrk, niż naturalne środowisko zwierząt. To scena dla różnych wydarzeń – zwierzęta prezentują się na niej w pełnej okazałości, odgrywają różne role lub oczekują na prezentację. Oglądamy je przez
lornetkę, dzięki czemu możemy zobaczyć je bardzo dokładnie, mając pewność, że się nie spłoszą.
Woodland to także nazwa materiału maskującego typu moro, co nawiązuje do motywu przykrywania, ukrywania się pod
tkaniną. Inspiracją do powstania tych obrazów były stare grafiki przedstawiające zwierzęta w typowych dla nich sytuacjach.
Często wyrwane z szerszego kontekstu, skoncentrowane na przedstawieniu danego motywu. Zainspirował mnie również
wczesnorenesansowy sposób przedstawiania draperii w niemal abstrakcyjny sposób.
Dawid Czycz
komentarz autorski do wystawy indywidualnej „Woodland”, galeria Zderzak, Kraków, 2015

90–91

35

Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Nieprzerwanie... II, 2019
akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. p.d.: 'Ruciak S'
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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.

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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Andrzej Bator
(ur. 1951)

Duet, 2018
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i opisany na odwrocie:
'"DUET" |AKRYL/100x100/2018 ROK |ANDRZEJ JAN
BATOR'
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dyplom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego,
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku malarstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych
i prywatnych.

Kreska, linia jest podstawowym elementem wypowiedzi plastycznej i twórczej, która szczególnie w rysunku odgrywa
ważną rolę. Jest śladem artystycznej wrażliwości, określa kontur, tworzy walor. Mnie interesuje lina i wszystko co wokół
niej się dzieje. Bawię się kreską, linią. Staram się rozwinąć sferę linii i kresek tworzonych na płaszczyźnie, a także kresek,
które pojawiają się same - wyłaniające się z tła i współtworzące formy.
Podobnie jak w obrazach gdzie zestawione kolory wywołują odcienie innych barw, w rysunkach kreślone linie wywołują
wrażenie dodatkowych linii, a wszystko to buduje ciekawe i zaskakujące miraże. W moich rysunkach i obrazach tło nie
jest płaszczyzną, na której rozgrywa się plastyczna wrażliwość. Płaszczyzna współtworzy dzieło i jest jednym z elementów twórczej wypowiedzi. Ta analogia istnieje w rysunkach i w malowanych obrazach. Jest to obszar moich fascynacji
i zainteresowań.
Andrzej Bator
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Sebastian Krok
(ur. 1985)

All Inclusive, 2018
alkid, akryl, pościel, 73 × 128 cm, sygn. na odwrocie: '„All
inclusive” Sebastian Krok |2018'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza w 2014 roku (aneks w pracowni Mirosława Bałki). Obecnie
asystent w tejże pracowni na Wydziale Sztuki Mediów w Warszawie. Laureat Grand Prix „Bielskiej Jesieni 2017” (BWA Bielsko-Biała);
Grand Prix „Promocje 2015” (Galeria Sztuki w Legnicy) oraz Grand
Prix na Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Szkół Artystycznych
i Design'u FISAD 2015 w Turynie. Malarstwo Sebastian Kroka to
próba zmierzenia się z zastaną rzeczywistością – z ekstremalnym konsumpcjonizmem, chorobliwą rywalizacją, głębokimi podziałami społecznymi, opresją religijną i korporacyjną. Krok wytworzył unikalny
język wizualny, którym komunikuje się z odbiorcą, usiłując wydobyć
z jego świadomości poczucie indywidualnej wolności. Swoje prace
wystawiał na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in.
w Galerii m²; Galerii Bielskiej BWA; Studiu KZMRZ w Kazimierzem
Dolnym; Austriackim Forum Kultury w Warszawie; Galerii Fundacji
PSW Promocji Sztuki Współczesnej w Warszawie; MOCAKu Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie; Galerii aTak)

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa zbiorowa „Kompas Młodej Sztuki 2018”, Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Warszawa
2018 – w
 ystawa zbiorowa „Młodzi Artyści Polscy. Wystawa Konkursowa Nagrody Fundacji Vordemberge-Gildewart” MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków

Ciało i władza — oto dwa kluczowe tematy sztuki Sebastiana Kroka; wokół nich artysta rozwija swoją malarską narrację.
Oba tematy splatają się, jak u Michela Foucault, w ciasno związany supeł; ten węzeł jest metaforą kondycji ponowoczesnej
jednostki uwikłanej w społeczne relacje. Ciało jako przedmiot władzy i władza jako system zarządzania, dyscyplinowania,
klasyfikacji i eksploatacji ciał; Sebastian Krok zajmuje się tworzeniem wizualnych reprezentacji bohaterów występujących
w tym biopolitycznym teatrum. Interesuje go plastyczność biopolityki; czyni ją widzialną. Uwidacznianie jest w jego
praktyce samo w sobie formą oporu. Próbą wyemancypowania samego siebie, ale również widza ze statusu przedmiotu
— artystycznym środkiem do zajęcia wobec władzy podmiotowej pozycji.
Stach Szabłowski
„Opór zasobów ludzkich” [fragm.], tekst w katalogu indywidualnej wystawy artysty „Human resources”, Galeria Sektor I, Jaworzno
(2017), s. 3
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Anna Szprynger

FOT. ALICJA SZEWCZYK-SALSKA
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(ur. 1982)

Bez tytułu, 2019
akryl, płótno, 80 × 65 cm, sygn. na odwrocie: 'ANNA
SZPRYNGER |2019'
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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.

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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Edyta Hul
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2019
olej, emalia, płótno, 100 × 80 cm, sygn. na odwrocie:
'E. Hul 2019'
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 800 – 3 800 zł
Studiowała na wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Dyplom uzyskała
w 2012 roku. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP. Zajmuje się
głównie malarstwem, rysunkiem, grafiką, ilustracją. Przez kilka lat
artystka gdańskiego środowiska. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Rezydentka Q21 Artist-in-Residence MuseumsQuartier we
Wiedniu (2019) oraz Pieńków Art Residency w Lipinkach (2018).
Wybrane wystawy: 2016 – wystawa indywidualna „Samotność
Lasu”, Galeria Fundacji J. Potockiego; 2016 – wystawa pokonkursowa
„Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa; 2016 – wystawa pokonkursowa „Jesienne Konfrontacje 2016”, BWA Rzeszów;
2016 – wystawa pokonkursowa „X Triennale Małych Form Malarskich”, Wozownia, Toruń; 2014 – wystawa pokonkursowa „Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie”, BWA Gorzów Wielkopolski; 2013 – wystawa pokonkursowa „VII Olszyńskie Biennale Sztuki”, BWA Olsztyn; 2013 – wystawa zbiorowa „Hortus Conclusus Ogród Szalony”,
Galeria Pionova, Gdańsk; 2013 – wystawa zbiorowa „I Pomorskie
Trinnale Sztuki”, PGS, Sopot; 2013 – wystawa zbiorowa „Młode
Malarstwo w Gdańsku/Dyplomy 2012”, ASP Gdańsk; 2012 – indywidualna wystawa dyplomowa „Wizerunki zoomorficzne”, Galeria
Pionova, Gdańsk; 2011 – wystawa zbiorowa „Ogólnopolska wystawa
rysunku”, UMK, Toruń

Punktem wyjścia w mojej twórczości zazwyczaj są doznania wizualne i emocjonalne związane ze światem przyrody. Cytaty ze świata roślin i zwierząt staram się przekładać w na wpół abstrakcyjne obrazy. Łączę wspomnienia i wyobrażenia
w celu ustalenia satysfakcjonującego mnie obiektu/kształtu. Moje obrazy stanowią konotację do tradycyjnego malarstwa
krajobrazowego. Są pewną jego metaforą, kompromisem między abstrakcją, wyobrażeniem własnym, a chęcią odwzorowania rzeczywistości. W zasadzie jest to mieszanka form wieloznacznych, niedosłownych, dających szerokie pole do
interpretacji. Przedkładam w nim dosłowny mimetyzm na rzecz subiektywnej, pozaczasowej wizji ruchu, obszernego
kadru rzeczywistości, próby zapisu procesu patrzenia lub osobistych doznań.
Edyta Hul
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Geometria organiczna, 2019
akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
'Geometria |organiczna |Sebastian Skoczylas |2019'
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Ukończył studia magisterskie na wydziale malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 2004 roku obronił dyplom pod
kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego (aneks w Pracowni Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej pod kierunkiem prof. Wojciecha Kaniowskiego). Wcześniej uczył
się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Obecnie
mieszka i pracuje w Warszawie. Jego prace znajdują się w kolekcjach
w Polsce i na świecie. Wystawy indywidualne min.: 2017 – „Emanacje”, Galeria TA3 w Warszawie; 2015 – „Slow”, Galeria Mito;
2014 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 2012 – „Układ wyżowy”,
galeria Elektor Mazowieckiego Instytutu Kultury; 2005 – Centrum
Olimpijskie. Wyróżniony w 2004 roku w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibish. Wystawy zbiorowe min.: 2018 – „Abstrakcja”, Galeria
Stalowa w Warszawie; 2017 – „Pejzaż współczesny”, Miejska Galeria
Sztuki w Częstochowie; 2016 – „Quadro Art”, Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi; 2016 – „Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru”, Muzeum Lubelskie

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

CHARLES DE GAULLE II, z cyklu METRO, 2019
akryl, płótno, 90 × 110 cm, sygn.p.d: 'CZAJ | KOW | SKI
| 2019' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR CZAJKOWSKI |
"CHARLES DE GAULLE II" |cykl METRO | 2019'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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.

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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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 125 × 190 cm, sygn. l.d.: 'Sandra Arabska
2019 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Sandra Arabska
|2019 r.'
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 – 27 000 zł
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.
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Robert Motelski
(ur. 1977)

Woda/Światło 17 czerwca 09:05, 2016
olej, akryl, płótno, 90 × 160 cm, opisany na odwrocie:
'ŚWIATŁO 17 CZERWCA 9:05 |Robert Motelski 2016'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Przestrzenie”, BWA Galeria Sanocka

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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Zofia Błażko
(ur. 1986)

Balbina, 2018
olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: 'zB'
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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”.

Postać uwieczniona na obrazie "Balbina" jest kobietą o bardzo silnej osobowości, pełną życia i pasji. To właśnie te cechy
spowodowały, że postanowiłam na obrazie uchwycić moment najbardziej ulotny i delikatny- zamyślenie. Zabieg ten
pozwolił na uzyskanie pracy przedstawiającej subtelne struktury wewnętrzne postaci.
Okno, jedyny element ze świata materii, symbolizuje połączenie wnętrza modelki z otaczającym ją światem zewnętrznym.
Wzorzysta indyjska sukienka nawiązuje do mojej fascynacji sztuką orientu oraz zamiłowania do przedstawiania detalu.
Zofia Błażko
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Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Ania i Kazik II, 2018
akryl, płótno, 60 × 80 cm, opisany na odwrocie: 'Wiktor
Jackowski |Ania and Kazik" |2018'
cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł
W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, broniąc
dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale
Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu Socrates-Erasmus w l'École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał prace malarskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 2013–2015
mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu animowanego
„Loving Vincent”. W 2016 r. przeprowadził się do Aten, aby nadzorować greckie studio tejże produkcji. Laureat Konkursu „Przedwiośnie
41/2018”, BWA Kielce. Wystawy indywidualne: 2018 – "Uwaga: nic",
Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Wszystko co w mojej niemocy”, Galeria Żak; 2013 – „Obrazy z labiryntu”, Muzeum Henryka
Sienkiewicza, Oblęgork (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach);
2012 – „Zapalanie błędnika”, Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 –
„Błędnik”, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011
– „Klimaty”, Muzeum Historii Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom
Środowisk Twórczych, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 –
wystawa pokonkursowa Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW
Solway, Kraków; 2015 – 30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe,
Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Museu Nogueira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 – 22. Ogólnopolski
Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013
– „Przedwiośnie 36”, BWA, Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA,
Kielce; 2011 – Targi Sztuki Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).

118–119

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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