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(ur. 1972)

Serena, 2019
tempera żółtkowa, płyta, 100 × 110 cm, sygnowany p.b.:
’Kołtan 2019’
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 8 000 – 11 000 zł
Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną
symboliką i językiem wyrazu.

Już na początku drogi artystycznej malarka wybrała technikę tempery żółtkowej. Jest to proces niezwykle wymagający,
pracochłonny, wręcz misterny, nagrodzony jednak wspaniałymi efektami końcowymi. Tempera wybierana był najczęściej
przez artystów do XV wieku, później wyparło ją malarstwo olejne. Do łask powróciła w XIX stuleciu. Jak mówi Katarzyna
Kołtan, jej praca to prywatny hołd dla twórczości Mistrzów: „Budowanie obrazu tą techniką to żmudny proces. Tempera
zmusza do pokory, ale jednocześnie daje czas na wewnętrzną refleksję” – wskazuje malarka. „Malarstwo tą techniką jest
kapryśne, pełne pułapek technicznych. To jednak cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portretowanych przeze mnie kobiet” – akcentuje.
Co ważne, artystka sięgając po jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu, zdecydowała mieć pełną kontrolę nad
całym procesem twórczym. Sama przygotowuje emulsję, w której zgodnie z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest
żółtko jajka. Dodaje do niej sypkie pigmenty. „Nie kupuję gotowych farb. Jakość przygotowanej własnoręcznie tempery
jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką szmatką to nada jej piękny satynowy
połysk, dlatego też nie werniksuję swoich prac. Tempera którą stosuję nie wymaga tego” – podkreśla Katarzyna Kołtan.
Tempera znosi upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne czy akryle. Podkłady, na których powstają obrazy, wykonywany są również ręcznie – specjalnie na jej zamówienie. Grunt powstaje również ręcznie, specjalnie
pod temperę, aby zapewnić pracom trwałość i piękno.
Tyle technika. Równie ważne są historie, które z jej pomocą Katarzyna Kołtan opowiada: „Trudno jest mówić o własnej
twórczości, bo moje prace to zapis emocji. Malarstwo jest procesem bardzo intymnym. Wolę, żeby za mnie „mówiły” moje
obrazy, a opowieść przecież każdy może usłyszeć inną...” – mówi. Kobiety artystka przedstawia na ogół w kluczowym dla
nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. „Jest to magiczny moment, chwila kiedy
zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć znaczenie. To moment decyzji. Punkt zwrotny. Za nim wszystko
jest już inne” – dodaje malarka.
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Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Bamboo Banga, 2019
technika mieszana, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na
odwrocie: ’Bartek Świątecki |2019 |„BAMBOO BANGA”’
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Lecha Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel mianowany
i prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Państwowym Liceum
Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. Od 1996 roku
współtworzył polską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestniczył w działaniach polskiej sceny street-artowej. W 2015 r. otrzymał
Nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej. W 2014 r. był nominowany do olsztyńskiej
nagrody artystycznej im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko
Mazurskiego. Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – wystawa
indywidualna, 886Geary Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „G40
Art Summit” – wystawa zbiorowa, Artwhino Gallery, Washington,
USA; 2015 – „Cosmogramma” – wystawa indywidualna, Inoperable
Gallery, Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa,
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 5 Year Anniversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gallery, San Francisco,
USA; 2015 – „1AM Revolution” – wystawa zbiorowa, 1AM Gallery,
San Francisco, USA; 2014 – „Polish Urban Art” – wystawa zbiorowa,
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin – Batumi – Lwów
– Kijów – Mińsk – Lublin – Sztockholm; 2014 – „Jednakowo/Różni”
– wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, Newcastle, UK; 2014 –
„Arturbain” – wystawa zbiorowa, dom aukcyjny Tajan, Paryż; 2014
– „Cieślak/Syruć/Świątecki” – wystawa zbiorowa, galeria Kuratorium,
Warszawa; 2014 – „Urbstractions” – wystawa zbiorowa, PrettyPortal
Gallery, Duseldorf; 2014 – „PropaStuff” – wystawa zbiorowa, Downstairs at Mother Gallery, Londyn; 2014 – „Spring art collection”
wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Major
Minority” – wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA;
2014 – „PL group show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Dortmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace
Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom
aukcyjny Rempex, Warszawa.

(…) Pewnego dnia przestałem malować figuratywnie i zacząłem rysować linie i trójkąty. To jest pewien proces, konsekwentne rozwijanie jakiejś myśli. Pamiętam wiele rozmów z moim przyjacielem Krzyśkiem Syruciem o tym, że fajnie by
było stworzyć graffiti bez graffiti. Namalować sam styl, wyciągnąć całą energię, esencję. Pozbyć się balastu liternictwa
czy figuracji, bo zaczyna to być nudne i oczywiste. Rozwinąć to bardzo intymnie, emocjonalnie, zmieszać z całym swoim
doświadczeniem malowania sztalugowego, by stało się to szerszym wyrazem (…)
(…) Maluję kilka obraz na raz, moja pracowania jest jak fabryka. Z reguły rozwijam jeden pomysł w kilku wariantach
i kombinacjach. Praca zawsze ma kilka etapów. Pierwszy jest bardzo emocjonalny. Buduję plamy szerokimi pędzlami,
szukam napięć w kolorach. Dużo szkicuję, ale obrazu raczej szukam intuicyjnie, daję się prowadzić. Kolejnym etapem jest
odstawienie pracy na jakiś czas, by się to poukładało – we mnie i w obrazie. Następnie wielomiesięczny proces szukania
kompozycji, budowania głębi, cały ten geometryczny detal. Czasami mam pomysł od początku i udaje mi się go zrealizować niemal w stu procentach. Czasami mam mglisty pomysł na to, jak będzie wyglądała cała seria obrazów. Czasami
wszystko się zmienia, nawet nie wiem kiedy. Nie mam na to jakiejś spójnej strategii, ale ciągle nad tym pracuję (…)
Pomiędzy ścianą a pracownią, fragmenty rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Michalinę Domoń,
„Artysta i sztuka”, nr 24, 2017/2018, s. 43–44
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Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Transfer, z cyklu „Coming residues”, 2015
olej, płótno, 150 × 150 cm, sygnowany na odwrocie:
’WAWRZYNIEC REICHSTEIN |„TRANSFER” Z CYKLU
– „COMING RESIDUES” |OIL ON CANVAS, 2015 r.
|[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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Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Basen, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: ’DAREK
GRABUS’
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 200 – 6 000 zł
Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, świetnie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców dużych miast.
Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych motywów samotności. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których postaci giną w miejskich
pejzażach, doskonale łączą się z obrazami prezentującymi formy
geometryczne. Inspiruje się realizmem, surrealizmem, abstrakcją,
a nawet pop-artem. W jego twórczości można dostrzec też wyraźny
wpływ malarza Edwarda Hoppera czy Davida Hockneya. Jego prace
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i zagranicą. Wystawy indywidualne: Galeria Otwarta, Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015
i 2016, Sztuka wyboru 2016.
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Mariusz Waras (M-City)
(ur. 1978)

M-CITY 754, 2014
spray, szablon, płótno, 100 × 150 cm, sygn. na odwrocie:
'"M-CITY 754" | MARIUSZ WARAS 2014 | [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 pracowni 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.

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 streetartu.
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Viola Głowacka
(ur. 1985)

Lektyka, 2012
tempera, płótno, 89 × 130 cm, niesygnowany
cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
W latach 2004–2009 studiowała malarstwo na Wydziale Artystycznym Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2011–2012
ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu Wzornictwa
Przemysłowego na Politechnice Lubelskiej. Wystawy indywidualne:
2018 – „Kiss the boy”, Galeria Biała, Lublin; 2013 – „Zielone truskawki. Tajemnica szlifierza diamentów…”, Trafo Gallery, Praga; 2012
– „Fryzjer, kelnerka i inni...”, Galeria Biała, Lublin. Wybrane wystawy
zbiorowe: 2016 – „New Horizons: The identities of others”, Frissiras Museum, Ateny (Grecja); 2015 – „Przejścia Graniczene”, Galeria
13 muz, Szczecin; 2015 – „Biała Łódź”, Galeria Manhattan, Łódź;
2015 – „Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990”, MOCAK, Kraków; 2015 – „Malarki”, Galeria Biała, Lublin; 2015 – „Elles”, Frissiras
Museum, Athens, Greece; 2013 – „Intermedia”, Galeria Zajezdnia,
Lublin; 2013 – „Autoportret – lustro i inne wspomnienia”, Galeria
Biała, Lublin; 2012 – wystawa zbiorowa „No Budget Show 4”, Mocak, Kraków; 2009 – wystawa zbiorowa 39. Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień 2009”, BWA, Bielsko-Biała

Kiedy zabieram się do malowania, etapem pierwszym są szkice wstępne. To one są u mnie podstawą przy opracowywaniu
kompozycji i dalszego planu w obrazie. Na początku mojej drogi żyłam w przekonaniu, że zawsze trzeba brać modela, lub
podpierać się fotografią. Ale zorientowałam się, że to ogranicza moją rękę. Więcej zaczęłam słuchać samej głowy (czyt.
wyobraźni), z której zaczęłam wyprowadzać postacie, ich historie i tak to się potoczyło... Najbardziej istotny jest człowiek,
ludzie z którymi mam przyjemność, czy też nieprzyjemność stykać się na co dzień. Jeśli dochodzi do tej drugiej sytuacji,
to w odwecie umieszczam ich potem na obrazkach m.in. jako panią w urzędzie, kelnerkę w restauracji czy recepcjonistę
hotelowego. Od zawsze najbardziej interesowało mnie malarstwo figuratywne. Wielu było malarzy, którzy wywarli na mnie
wrażenie i wpłynęli po części na mój wybór drogi artystycznej. Począwszy od młodzieńczych fascynacji Egonem Schiele,
po Bernarda Buffeta, a z polskich malarzy – Jerzego Nowosielskiego. W figurach, które umieszczam na obrazach zajmuje
mnie temat pewnego rodzaju zawieszenia, stanu bezruchu, zamyślenia czy nostalgii. Postacie takie przełożone na język
malarstwa, stają się przekaźnikiem ludzkiej niemocy egzystencjalnej – emocjonalnych rozterek. Bohaterowie obrazów są
stworzeni na bazie jednego lub kilku szkiców swobodnie „wytłoczonych” przez mój mózg, który lubi rejestrować różne
dziwne sytuacje (…) Najistotniejszym punktem była rezygnacja z inspiracji fotografią na rzecz tematów zaczerpniętych
z sytuacji aktualnych, bądź wątków literackich wyprowadzanych ręcznie rysunkami z głowy, a następnie obrabianymi na
płótnie lub tekturze (…) Nie mogę się powstrzymać przed inspiracjami zaczerpniętymi z szeroko pojętej literatury. Ostatnio przeczytana książka, staje się misją wykonania obrazu. To samo dzieję się z fascynacjami teatralnymi, oraz filmowymi
(…) Uwiecznianie ludzkiej, „gorszej” kondycji wydaje się satysfakcjonujące, ponieważ potwierdza, że taki stan występuje
u prawie każdej jednostki. A im więcej się człowiek stara tym bardziej karykaturalnie wygląda. Chociaż nie przeczę, że
ładny obrazek też sprawia mi przyjemność.
Viola Głowacka/SDA Modern
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Pejzaż jesienny, 2019
akryl, płótno, 100 × 160 cm, opisany na odwrocie:
'TOMASZ KOŁODZIEJCZYK | PEJZAŻ JESIENNY | 2019'
cena wywoławcza: 4 200 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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Daniel Pawłowski
(ur. 1989)

Septem…, 2019
tusz, olej, pasty pozłotnicze na bazie miodu, papier,
50 × 40 cm, sygnowany l.d.: ‘Pawłowski 2019’
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
Urodzony i zamieszkały we Włocławku gdzie tworzy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa Zabytków. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Jego obrazy
malowane są według technik dawnych mistrzów i charakteryzuje
je bogactwo detalu. Przez lata zaszyty w cieniu swojej pracowni,
samodzielnie szlifował warsztat, zgłębiając tajniki malarstwa olejnego, które mimo młodego wieku opanował do perfekcji. Pojawił
się jakby znikąd wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów i tysięcy odbiorców sztuki na całym świecie. Wybrane
wystawy: 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Carrousel du Louvre
2019”, Luwr, Paryż; 2019 – wystawa zbiorowa „Niepodległa – Suwerenna”, Galeria Sztuki „Szuszarnia”, Centrum Kultury Browar B we
Włocławku; 2019 – wystawa zbiorowa „Statek Robinsona”, Muzeum
Architektury we Wrocławiu
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Joanna Mlącka
(ur. 1981)

W zaroślach, 2018
olej, płótno, 65 × 54 cm, opisany na odwrocie:
'"W ZAROŚLACH" | "PLANETA" [przekreślone] | OLEJ,
54x65 cm | PSTRĄGOWA 2018 | [sygnatura]'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 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”.

„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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Katarzyna Rutkowska
(ur. 1992)

Monument III, 2017
akryl, spray, płótno, 120 × 150 cm, sygnowany
na odwrocie
cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
W 2017 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki na wrocławskiej ASP uzyskując tytuł Magistra Sztuki.
Wcześniej uczęszczała do Liceum Plastycznego we Wrocławiu. Ważniejsze osiągnięcia: wyróżnienie konkursu „Postawy”, Galeria Browar
Mieszczański, Wrocław 2015 rok; indywidualna wystawa „Przestrzenie”, Sky Tower, Wrocław 2015; wystawa finalistów o Grand Prix im.
Franciszki Eibisch Galeria Napiórkowskich, Warszawa 2015 rok; międzynarodowa wystawa finalistów Triennale Rysunku Studenckiego,
Galeria Rondo Sztuki, Katowice 2017; laureatka 6. edycji konkursu
nagrody artystycznej Uniwersytety Artystycznego w Poznaniu Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie, Galeria Arsenał, Poznań 2017; wystawa
finalistów konkursu Świeża Krew, Galeria Socato!, Wrocław 2017;
wyróżnienie na wystawie Najlepszych Dyplomów My’2017, BWA
Awangarda, Wrocław 2018; wystawa finalistów międzynarodowego konkursu Trzy Mosty, Służewski Dom Kultury, Warszawa 2018.

Obraz „Monument III”, należy do dyplomowego cyklu artystki „W poszukiwaniu przestrzeni”, za który otrzymała wyróżnienie na wystawie „My'17. Najlepsze Dyplomy ASP we Wrocławiu” oraz Nagrodę Artystyczną
UAP 2017 w szóstej edycji konkursu „Nowy obraz / Nowe spojrzenie”.

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa zbiorowa „My’17. Najlepsze Dyplomy ASP we Wrocławiu”, BWA Awangarda, Wrocław
(reprodukowany w katalogu wystawy)
2017 – w
 ystawa zbiorowa nominowanych do Nagrody Artystycznej UAP 2017 w konkursie „Nowy obraz /
Nowe spojrzenie”, Galeria Arsenał, Poznań (reprodukowany w katalogu wystawy)
2017 – w
 ystawa zbiorowa nominowanych do Nagrody Artystycznej UAP 2017 w konkursie „Nowy obraz /
Nowe spojrzenie”, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
2017 – wystawa indywidualna „W poszukiwaniu Przestrzeni”, Galeria Neon, Wrocław

Moje działania w dużym stopniu opierają się o zagadnienie przestrzeni w malarstwie – od jej organizacji po iluzję. Środki,
które stosuję korzystają z osiągnięć abstrakcji geometrycznej. Staram się precyzyjnie odmierzać linie oraz ukrywać malarski
gest, narzędzie czy materię farby. W wyniku tej pracy dopiero ujawnia się inspiracja nowymi technologiami, digitalizacją i jej
przyszłością. Inspiracja ta jest o różnym nasileniu, niektóre kompozycje przypominają świat w duchu science fiction, inne
tworzę w oparciu o zagadnienia informatyczne. Wspomnianą podstawę – którą jest przestrzeń – przełamuję podobnie jak
nieprawidłowy fragment kodu w misternie budowany świecie komputerowej wizualizacji. Przypadkowo wyświetlane przez
monitor komputera błędy stały się dla mnie okazją do poszukiwania nowych przestrzeni, sfer i wymiarów. Ten Glitch Art,
cyfrowa usterka jest dla mnie przejawem autonomiczności komputerów. Powstałe w ten sposób obrazy to jednak zupełna
fantazja, humanistyczna interpretacja cyfrowego świata i daleko jej do zasad panujących w informatycznym środowisku.
Katarzyna Rutkowska
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Przemysław Garczyński
(ur. 1988)

Pejzaż z domami, z cyklu „Znaki na niebie”, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie:
’PRZEMYSŁAW GARCZYŃSKI |„PEJZAŻ Z DOMAMI”
|Z CYKLU „ZNAKI NA NIEBIE” |2019 r. Sopot |AKRYL NA
PŁÓTNIE |100cmx100cm’
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 4 500 zł
W 2013 r. uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni projektowania i litografii w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie,
w 2018 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Macieja
Świeszewskiego na Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku. Od 2018
roku zatrudniony jako asystent w pracowni podstaw rysunku i malarstwa prowadzonej przez dr Marka Wrzesińskiego na gdańskiej
ASP. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem ściennym,
grafiką warsztatową i projektowaniem. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, plenerach i projektach artystycznych. Prace artysty
znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Wystawy
indywidualne: 2019 – „Perspektywa +”, Pawilon Sztuki Fundacji
ERGO Hestia, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2018 –
Gdańskie Biennale Sztuki, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2018
– „Artystyczna Podróż Hestii”, wystawa finalistów, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie; 2018 – II Przegląd Sztuki Współczesnej
Nowa Awangarda, Galeria Szyb Wilson, Katowice; 2018 – wystawa
finalistów III ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – „Sztuka jako gra”, Gdańska
Galeria Miejska, Gdańsk; 2017 – „Litografia. Sztuka przez spowolnienie”, Tartu, Estonia; 2016 – „Głęboka Woda – Wystawa w procesie”,
Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2016 – Moon Drawing Project/
Moon Arts Ark; 2015 – „Entschleunigung durch Kunst – Sztuka Przez
Spowolnienie”, Berlin

Refleksje nad sensem mojej pracy zaczęły się wydawać podobne do tworzenia lub definiowania pojęć, słów. W naturze języka jest to, że operuje on abstrakcyjnymi pojęciami, które odwołują się do fizycznego świata i reagują na jego
zmienność tworząc nowe pojęcia nieznanych zjawisk. Powtarzane w umyśle słowo zaczyna się naprzykrzać pytaniem
„co to naprawdę znaczy? ”, podobnie jak powielony znak każe się wobec niego określić. W tym wypadku kod językowy
zastąpiłem kodowaniem znakiem, który tworzy podwaliny, rusztowanie dla dalszej rozbudowy obrazu. Malarstwo jest dla
mnie przestrzenią, której przekaz kształtuję łącząc intuicję z logicznym, harmonicznym projektowaniem kompozycji czy
wewnętrznego sensu obrazu. Każdy zbiór inspiracji jest dla mnie istotny, chociaż pozornie mogą ze sobą się nie łączyć.
Przykładem może być moja fascynacja malarstwem pejzażowym jak i dokonaniami awangardystów wojujących w barwach
abstrakcji. Narracja moich obrazów dotyczy architektury, zamieszkiwania, pozostawiania po sobie śladu, interpretacji
znaku/pamięci. Staram się stworzyć przestrzeń, która będzie nową propozycją odczuwania natury, w której zostawia ślad
człowiek. Moje obrazy opowiadają o człowieku, dokładniej o tym co pozostawił po sobie, dosłownie – „na ziemi”. Nie
maluję człowieka celowo, ponieważ jak na w pół poważnie mówię „człowiekiem który jest w tych obrazach, jestem ja
sam lub widz oglądający moją kompozycję”.
Przemysław Garczyński
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Michał Gątarek
(ur. 1985)

Grzybobranie we mgle, 2010
olej, płótno, 50 × 70 cm, sygnowany na odwrocie: ’20.09
|2010 r. |Michał Gątarek |GRZYBOBRANIE |WE MGLE’
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 800 zł
W 2010 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu na wydz. Malarstwa (promotor pracy dyplomowej prof. Aleksander Dymitrowicz). W trakcie studiów, w latach 2008/2009, odbył
stypendium, w ramach programu Erasmus, w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Bourges we Francji. Laureat II Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w 42. Biennale „Bielska Jesień 2015”.
Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2017 – wystawa pokonkursowa
43. Biennale Bielska Jesień 2017, BWA Bielsko-Biała; 2016 – wystawa
indywidualna „Nowa Atlantyda”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2016
– wystawa zbiorowa „Błaźni i kapłani”, Urania, Berlin; 2014 – wystawa indywidualna „Młodzież z dobrych domów”, galeria MMXIII,
Wrocław; 2013 – wystawa zbiorowa „Międzyplanetarnie”, Galeria
U, Wrocław; 2011 – udział w trzeciej edycji projektu „Woliery”,
Muzeum Współczesne (MWW), Wrocław; 2011 – wystawa zbiorowa
„Ekspresja XXI”, CS Impart, Wrocław; 2011 – wystawa indywidualna „Mundofobia”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2011 – wyróżnienie
honorowe w I Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, Galeria Impart,
Wrocław; 2011 – wystawa zbiorowa malarstwa w ramach festiwalu
„Podwodny Wrocław”, Browar Mieszczański, Wrocław; 2011 – wystawa poplenerowa Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych
Pieńków 2010, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,
Kraków; 2010 – wystawa wspólna z prof. Zdzisławem Nitką w galerii
POKUSA, Wiesbaden (Niemcy); 2009 – 2010 – udział w objazdowej
wystawie „Młode Malarstwo Polskie – Sztuka z Dolnego Śląska”, Drezno, Norymberga, Bad Reichenhall, Wiesbaden, Akwizgran (Niemcy).

WYSTAWIANY:
2011 – wystawa indywidualna „Mundofobia”, Galeria Arttrakt, Wrocław
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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Nescit me…, 2019
olej, płótno, 70 × 60 cm, sygnowany d.: ’Urszula |Tekieli
|2019 r.’ oraz opisany na odwrocie: ’Urszula Tekieli,
2019r., „Nescit me...”, nr kat.: 414/21/19’
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie
projektowania graficznego. Wcześniej uczęszczała do Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Zainteresowania artystki
oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz
powojennych. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Jej obrazy
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Wystawy indywidualne: 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula
i Kazu”, Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Sopocki
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010
– Galeria VIP OPTIMUM ART, Katowice. Wystawy zbiorowe: 2015 –
„Jak zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice;
2014 – Gallery Renata Fine Arts, Hudson NY (USA); 2013 – „Love is
in the air! ”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2011 – „100 + 1
Pięknych Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2003 – „Impresja”, Galeria Pod Śrubką, Żywiec.
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Ivo Nikić
(ur. 1974)

Żyworódka, 2018
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 'IVO
NIKIĆ | "ŻYWORÓDKA" | 2018.'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 – 7 500 zł
W 2003 obronił dyplom z malarstwa na warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Jego
twórczość obejmuje malarstwo, fotografię, instalacje, obiekty, video
i akcje w przestrzeni miejskiej. Interesuje go pejzaż miejski, cielesność, muzyka, „brud wewnętrzny”, odpadki i estetyczne zgrzyty.
Czerpie ze street-artowej stylistyki – szablony i farby w spreju – którą łączy z techniką laserunku i malarstwem fakturowym; czasem
maluje farbami magnetycznymi w celu mocowania dodatkowych,
mobilnych elementów do płaszczyzny obrazu. Inspiruje się wykorzystywaną w muzyce techniką samplowania. Zaskakuje zestawieniami
motywów, nonszalancją estetyczną, poczuciem humoru. Stwarza
atmosferę grozy. Z mroku wydobywa rozmaite kształty, plamy które
są śladami cielesnej egzystencji człowieka. Bawi się skojarzeniami,
rozmontowuje Świat na części, kwestionuje gotowe rozwiązania,
przewartościowuje kategorie piękna i brzydoty. Ivo Nikić od 2001
roku współtworzy (razem z Piotrem Kopikiem i Karolem Radziszewskim) grupe szu szu. W 2006 roku był stypendystą Artist-In-Residence
w Bernie w Szwajcarii. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju (m.in. CSW Zamek Ujazdowski, BWA
Zielona Góra, Galeria Studio, Galeria Arsenał w Poznaniu, Fokus
Łódź Biennale) i za granicą (m.in.: Humboldt Berlin, Umspannwerk;
Bat-Yam International Biennale of Landscape Urbanism w Izraelu;
Rotor w Grazu, Tokyo Fashion Week).

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „ORBS”, rabbithole ART ROOM, Warszawa
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Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Saturday night, 2019
olej, płótno, 80 × 60 cm, sygnowany na odwrocie:
’Maciej Mackiewicz |”SATURDAY NIGHT”|2019’
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 600 – 2600 zł
Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olejnej na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charakterystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief. W obrazach
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach
w kraju i zagranicą.
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 120 × 180 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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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura, 2017
olej, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany p.d. 'mkg' oraz
opisany na odwrocie: '"Figura" | 2017 | [sygnatura]'
cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem
w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa
prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach
w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym
konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w skład
jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum, New York. W 2015
ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universitat der Kunste
w Berlinie.

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można umieścić w grupie realizacji o charakterze neofiguratywnym,
gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to jednak malarstwo w bezpośredni sposób odnoszące nas do
rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są
różnorodnym zabiegom stylistycznym, takim jak deformacja, syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest tu do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia,
swoistym znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało artystycznej ingerencji malarki. Sposób
malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie odnosi nas do twórczości Teresy Pągowskiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne są we wcześniejszych obrazach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie artystka
rozwija już indywidualny, bardziej dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze współistniejące
ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę. Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane na tle bliżej nieokreślonej
przestrzeni, niedopowiedzianego kontekstu. Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że
kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji.
Kama Wróbel
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Kaja Solecka
(ur. 1974)

Ptaki, 2019
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany p.d.: 'KAJA
SOLECKA' oraz opisany na odwrocie: 'KAJA | SOLECKA |
PTAKI '2019'
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 1998. 1995–1998
– malarstwo w pracowni prof. Janusza Tarabuły. Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią. Autorka wystaw indywidualnych, brała
udział w wystawach zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Brytanii,
Austrii, Niemczech, Francji, Maroku/m. in. VII Jesienny Salon Sztuki
Ostrowiec Świętokrzyski (2004); ’Into Europe’ – New Art for New
Reality, The Bloxham Galleries, Londyn (2004); ’Valentine Show’, The
Bloxham Galleries, Londyn (2005); III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto 2005; ’Art Forward’ Enduring
Power of Paint, The Bloxham Galleries, Londyn; Chelsea Harbour
Design Center – „Focus 2006”, Londyn; IV Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2006); II Ogólnopolskie Biennale Miniatury Cyfrowej,
Płock; Sport w grafice – Gdynia 2009; ’Doors of Perception’ – The
Annexhibition, Crinan (2014); Rynek Sztuki Młodych, NCK, Kraków
(2015); VII Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2015); ’Presence et
Tolerance’, Musee Municipal, Agadir, Moroko (2016); Salon International de l’Academie Europeenne Des Arts-France, Paryż (2016),
Kobalt, Muzeum Miejskie w Żywcu (2017). Obrazy prezentowane
na Międzynarodowych Targach Sztuki – AAF International Art Fair
w Nowym Jorku (2007, 2008, 2010), Londynie (2007, 2008, 2010),
Amsterdamie (2008); 20/21 International Art Fair, The Royal College
of Art w Londynie (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

(...) Wystawa skupiona na postaci kobiety uzyskuje swoją dynamikę, oscylując pomiędzy tym, co można zobaczyć, a tym
co musi pozostać ukryte.
Świat zewnętrzny, otwierając i eksponując wewnętrzny świat przedstawionej postaci, staje się monochromatycznym tłem,
tym co niewidoczne. Jednocześnie jest odbity lub wręcz wyryty jak skaryfikacja na skórze modelki, dzięki czemu kontury
postaci stają się granicą pomiędzy światami, a w zależności od użytej optyki, widzimy płaską powierzchnię ciała lub
głębię przestrzeni wewnętrznej.
Przedstawienie modelki w tej jednolitej kolorystycznie przestrzeni wywołuje atmosferę bezczasowości, zawieszenia, stanu
„przed snem”. Przeniesiona w odmienną sferę postać istnieje we własnym, autonomicznym świecie. Zdaje się być ukryta
pod dynamiczną, niespokojną tkanką malatury, a równocześnie wyeksponowana wypełnia przestrzeń obrazu, wchodząc
w relację z fakturowymi, organicznymi strukturami. Pomarszczona powierzchnia farby przypominać może skórę, cielesną
powłokę, skrywającą pod sobą uśpione, zagadkowe motywy (...)
Joanna Krupińska-Trzebiatowska
tekst do wystawy „Przed snem”, Galeria Wirydarz, Lublin 2018 [fragm.]
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Filip Gruszczyński
(ur. 1978)

Unplugged, 2018
olej, płótno, 89 × 116 cm, sygnowany l.d.: 'FILIPPO IX
2018' oraz opisany na odwrocie: 'unplugged | filippo IX
2018'
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 200 – 4 600 zł
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyskując
dyplom w 2004 roku. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem
i malarstwem, przez te wszystkie lata rozwijał swoją artystyczną
pasję. Gruszczyński definiowany jest jako artysta pełen pasji i pozytywnej energii pozostający pod wpływem bogactwa kultury, historii,
mitologii i literatury. Jednak to ogromna i zadziwiająca wyobraźnia
pozostaje główną inspiracją jego prac. Indywidualne wystawy w Centrum Bemowo Artbem (2009, 2010); Centrum Tamika (2012); w sali
Agory (2017); Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Endemic
Size maj 2019). Ponadto w 2015 roku jego prace zostały włączone do wystawy zbiorowej „Japanese Inspirations” w Ambasadzie
Japonii. W marcu 2019 r. ART SRING SHOW w Barcelonie. W 2011
roku wziął udział w wielowymiarowej imprezie zorganizowanej przez
dom aukcyjny REMPEX podczas Nocy Muzeów w Warszawie, a także zaprezentował swoje prace w Galerii DORUMART. Jego obrazy
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą:
w Belgii, Niemczech, Japonii, Hiszpanii, Szwecji i RPA.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Endemic Size”, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Warszawa
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Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Palacze, 2019
olej, płótno, 170 × 150 cm, sygnowany na odwrocie:
’B CZARNECKI 2019 |„PALACZE” |olej płótno
|150x170 cm’
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).
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

DELACROIX, z cyklu "METRO", 2019
akryl, płótno, 140 × 140 cm, sygn.p.d: 'CZAJ | KOW | SKI
| 2019' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR CZAJKOWSKI |
"DELACROIX" |cykl METRO | 2019'
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 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.

Podmiotem kolekcji moich obrazów, grafik i rysunków zebranych pod wspólnym tytułem metro jest Paryż (…) Oczywiście
Paryż to także, a może nawet przede wszystkim, złożony organizm tętniący labiryntami ulic, placów i parków wypełnionych
mówiących wszystkimi językami świata mieszkańców i turystów. Obraz tak wielowymiarowego, tak złożonego desygnatu
wymagał wypracowania szczególnych środków wyrazu, zastosowania medium pozwalającego na przekazanie w ograniczonej przestrzeni płaskiego obrazu godnej takiego zjawiska metafory. Artykulacja takiego wyrażenia powinna dać możliwość
odwzorowania zarówno fizycznej struktury miasta jak i gęstości jego przestrzeni symbolicznej. Od początku realizacji cyklu
„METRO” konfrontuję w obszarze malowidła wyrażenia subiektywnej ekspresji malarskiej z dyscypliną dyskursywnego
porządku tekstu (…) Tytułowe hasło cyklu, „METRO” jest istotnym kluczem do zrozumienia zastosowanej przeze mnie
metafory, którą nazywam czytania miasta. Ten nieostro zdefiniowany proces poznawczy weryfikuję w moich obrazach
szczególnym zabiegiem formalnym, polegający na równoczesnym przywołaniu dwóch odrębnych, bo płynących z praw
różnych języków, systemów syntaktycznych. Pierwszy organizuje rzeczywistość wyobraźni kartograficznej i przypisanej jej
mapie powierzchni, drugi inspirowany jest zapisem przebiegu linii metra. Nałożenie na obszar jednego terytorium dwóch
porządków notacji, reprezentujących różne postrzeganie przestrzeni przekłada się musi też na skrajnie różne środki formalne (…) Zabieg formalny, do którego odwołuję się aby przywołać obraz notacji tej symbolicznej rzeczywistości jest w
dużym stopniu natury graficznej i odsyła do terminów właściwych językowi projektów typograficznych. Baseline, ascender i
interlinia to południki siatek powtarzających się we wszystkich moich malowidłach i rysunkach. Nadwymiarowy podział tak
wydzielonej powierzchni na drobniejsze jeszcze, prostokątne pola, będące niczym cele dla poszczególnych liter, funkcjonuje jak pedantyczny licznik znaków, w którym puste nawet pola awansują do rangi spacji (ciszy), a wyznaczone liniaturą
granice, składają się w tabulatory określające szerokość i powierzchnię tego co nazywane jest popularnie polem zadruku.
Ten niemal ortodoksyjny grid kolumny tekstu usiłując dyscyplinować niesforny, dążący do entropii rozsypanej kaszty skład,
narzuca równocześnie swoje metrum całej powierzchni płótna czy kartki, czyniąc z nich obraz strony wyjętej z domyślnej
księgi. W takim ujęciu właściwe jest pytanie o stronę bigu, a powierzchnia poza kolumną tekstu staje się marginesem.
Szczególnym miejscem lokowania komentarzy, refleksji i innych glos marginalnych. To być może najpełniejsza puenta
metafory podróży metrem rozumianej jako lektura miasta w której słowa-imiona kolejnych stacji są jak tytuły rozdziałów
które przywołując zakrytą sklepieniem rzeczywistość uzupełniają jej pamięć wzruszeniami lektur.
Piotr Czajkowski
komentarz autorski do cyklu „METRO” [fragm.]
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Czerwona aura, 2019
akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Czerwona aura | Sebastian Skoczylas | 2019'
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 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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Rafał Podgórski
(ur. 1984)

Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 100 × 70 cm, opisany na odwrocie:
'Podgórski Rafał -2019- [sygnatura]'
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
Ukończył ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. zw. Jerzego Ostrogórskiego w 2009 roku. W 2015 roku
obronił tytuł doktora sztuki na tejże uczelni. Członek „Gdańskiego
Klubu Pejzażystów”, wystawiający swoje pracach na wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Od 2011 roku jest asystentem w pracowni rysunku prof. Elżbiety Kalinowskiej-Motkowicz w Instytucie
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. W sztuce podejmuje wiele
wątków artystycznych. Interesuje się pojęciem wirtualności i symulacji, synestezji, sztuką wschodu, gestu, pejzażem w ujęciu tradycji
malarstwa europejskiego, pojęciami tożsamości architektury, świętą
geometrią, pochodzeniem liczby, strukturalizmem, semiotyką, sztuką
procesualną, oraz wieloma innymi. Wystawy indywidualne: 2018 –
„Spośród drzew nie widać lasu”, Galeria ASP, Gdańsk; 2015 – „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria na Piętrze, Koszalin; 2015
– „Mityczna tożsamość architektury PRL”, Galeria Pionova, Gdańsk;
2014 – „Mythen und zahlen – uber das Wesen des Modernismus”,
Germany/Karlsruhe/Poly Produzentengalerie; 2014 – „Tożsamość
architektoniczna secesji północy”, Galeria Teatru Rondu, Słupski
Ośrodek Kultury, Słupsk; 2012 – „Tożsamość architektoniczna miasta
Szczecina”, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
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Paweł Słota
(ur. 1989)

Przestrzenie ujawnione LXXXVIII, 2018
olej, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie: 'PAWEŁ
SŁOTA | PRZESTRZENIE UJAWNIONE LXXXVIII | 100/150
PŁÓTNO, OLEJ | -2018-'
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 500 zł
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa, gdzie w 2013 roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej. Laureat Stypendium Twórczego i Artystycznego
Prezydenta Miasta Częstochowy (w latach 2005, 2006, 2007, 2009,
2012); stypendium twórcze Fundacji Grazzella (2012); stypendium
Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszych Studentów (2011,
2012); stypendysta MKiDN (2012); stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2015). Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: II Nagroda
Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w II Międzynarodowym Konkursie
Artystycznym „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa, 2015; zgłoszony
do Paszportów Polityki 2014; Wyróżnienie w 5. Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy „Wyrazistość rzeczy”, Triennale
Malarstwa, Częstochowa 2014; Grand Prix MKiDN na 3. Triennale
Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” Rzeszów 2013; Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy podczas 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 2013”, Galeria
Sztuki w Legnicy, 2013; nominacja do Nagrody Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”,
BWA Gorzów Wielkopolski, 2013; wyróżnienie na ogólnopolskiej
wystawa „Najlepszych Dyplomów ASP 2013”, Gdańsk 2013; Grand
Prix XI Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2012; Główna
nagroda Biennale młodych – piękne sztuki w dziedzinie malarstwa,
MDK w Radomsku, 2012. Paweł Słota jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych w Polsce (Warszawa, Kraków, Częstochowa,
Zamość, Sanok) oraz Europie (Szwajcaria, Bułgaria, Niemcy). Brał
również udział w ponad stu wystawa zbiorowych w kraju i zagranicą
(USA, Grecja, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Węgry, Litwa).

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

58–59

25

Edyta Hul
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2015
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Bez Tyt. | Edyta Hul | 2015'
cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 200 – 3 000 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

62–63

Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2013
akryl, płótno, 30 × 30 cm, sygnowany na odwrocie:
’ANNA SZPRYNGER |2013’
cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 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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Marek Pękacz
(ur. 1985)

Lokomotywa, 2019
olej, medium UV, płótno, 60 × 100 cm, sygnowany na
odwrocie
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Studiował na wydziale Architektury i Urbanistyki na wrocławskiej
Politechnice. Sam o sobie mówi, że jeszcze nie jest artystą, na razie
jest malarzem. Swoje obrazy traktuje nie jak sztukę, ale jak budynki.
Muszą być zaprojektowane, najlepiej jeżeli są zindywidualizowane
i do tego, muszą mieć swoje konkretne zastosowanie. W swoje obrazy wplata kilkumilimetrowe znaki, napisy, daty, bądź symbole, tak
by tylko właściciel obrazu, mógł je odnaleźć i odczytać ich znaczenie.
W jego obrazach najważniejsza jest równowaga, pomiędzy funkcją,
tematem i techniką. Jest to bezpośrednie nawiązanie do pojmowania
architektury, jako konglomeratu funkcji formy i konstrukcji

Fotografia obrazu w świetle UV
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Dawid Zdobylak
(ur. 1993)

Polna droga o zachodzie, 2019
olej, płótno, 85 × 85 cm, sygnowany na odwrocie:
'[monogram artysty] DAWID ZDOBYLAK | OLEJ NA
PŁÓTNIE | "POLNA DROGA O ZACHODZIE"'
cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Studiował malarstwo w pracowni Janusza Matuszewskiego i w pracowni rysunku Grzegorza Wnęka na Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił dyplom. Jego prace
były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie Najlepsze Dyplomy
2016/2017. Obecnie doktorant ASP w Krakowie. Wybrane wystawy:
2018 – wystawa indywidualna „Melancholia”, Galeria Sztuki ATTIS,
Kraków; 2016 – wystawa indywidualna „Infernum”, Mini Galeria,
Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków; 2016 – wystawa indywidulana
„Rysunki”, Galeria 2 piętro, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa
„Gdy rozum śpi...”, Klub Kazimierz, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Drogi Figuracji”, Galeria Lamelli, Kraków; 2015 – wystawa indywidualna „Dawid Zdobylak – Rysunek i Grafika”, Villa Cuprum Lubin

W pejzażu istotny jest dla mnie pewien nastrój obrazu. To co w pierwszej chwili ujrzałem. Zestawienia kolorów, warunki
atmosferyczne, a przede wszystkim światło, które kształtuje wrażenie. To najważniejsze i najprawdziwsze wrażenie jest
dostępne nam tylko przez ułamek sekundy, gdy ujrzymy pierwszy raz zjawisko i w nasz umysł zapisze się jego istota,
swoisty powidok prawdy pejzażu.
Dawid Zdobylak, „Portret Natury” [fragm.]
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Anna Zalewska
(ur. 1985)

Pośród chaosu słów milczeniem nie zastąpisz, 2019
akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany p.d.: ’Zalewska’
oraz opisany na odwrocie: ’„Pośród chaosu słów
milczeniem nie zastąpisz” Anna Zalewska 2019’
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać
swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych
w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażowaniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inżynierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało
wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz
pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia
dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała oryginalnym i mocno wyróżniającym się efektem artystycznym. Sam
proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształceniom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową
pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań
malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie
dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość
charakterystyczny styl: silna geometryzacja, wyraźne barwy, ostry
kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na
unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję,
która pozwala stworzyć go tak, aby żył. Wystawy: 2017 – wystawa
indywidualna „Rzeczywistości Abstrakcje”, Galeria NEXT, Bydgoszcz;
2015 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends IV”, Teatr Narodowy,
Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „VariArt”, Zamek Międzylesie;
2012 – wystawa zbiorowa „Nie ma dzieci – są ludzie”, Warszawa.
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Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Fragment 392 z cyklu „Wojna totalna”, 2016–2019
technika własna (akryl, impregnowana rdza,
poliuretan, plastik), płótno, 100 × 100 cm (w oprawie
110 × 110 cm), sygnowany na odwrocie: S.J.A. Tomalak
|9 (ostatni?) z cyklu |„Wojna totalna”
cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 200 – 4 500 zł
Od 2011 r. członek ZPAP, rekomendowany przez profesorów S. Kortykę i W. Kuczmę z wrocławskiej ASP. Od 1975 roku zajmuje się
działalnością plastyczną. Przez szereg lat uprawiał tradycyjne malarstwo pejzażowe. Następnie bliski mu był nurt zbliżony do realizmu
fantastycznego. Od roku 2000 coraz częściej skłania się w stronę
abstrakcji. Od tego czasu nieustannie eksperymentuje, stosując
oprócz tradycyjnych metod autorskie techniki i technologie. Wprowadza do obrazów różne aplikacje, sięgając po technikę kolażu.
Prace mają zróżnicowaną powierzchnię. Wystawy indywidualne:
2019 – „Bella Pictura”, Brzeg Dolny; 2019 – Q Hotel, Wrocław;
2018 – Hotel Sofitel, Wrocław; 2017 – „Fragmenty świata – obrazy
i reliefy”, Galeria NEXT, Bydgoszcz. Wybrane wystawy zbiorowe:
2016 – „Polska sztuka 21 wieku”, Bruksela; 2015 – Agora Gallery,
Nowy Jork; 2013 – VI Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz;
2013 – VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny, Gdynia;
2013 – Triennale Małych Form Malarskich, Wozownia, Toruń.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna, DOK Wołów

Obraz jest kolejną pracą z kontynuowanego od 10 lat cyklu „Wojna totalna”. Intencją autora nie jest rekonstrukcja historycznych bitew, ani budowanie katastroficznych wizji. Jeśli miałbym wskazać na przymiotniki które charakteryzują moją
pracę, wybrał bym groteskę, persyflaż, infantylizm, irracjonalizm... Obrazy te są całkowicie wolne od politycznych ocen
i emocji, jakie na ogół towarzyszą wojnom rzeczywistym. Są subiektywnym wyrażenie niepokoju twórcy, postrzegającego
współczesny świat, jako przesiąknięty coraz bardziej złożonymi konfliktami organizm, gdzie gubią się racje i idee. Wszystko
staje się kłębowiskiem, magmą złożoną z coraz mniej czytelnych elementów. Człowiek zalewany jest strumieniem informacji w którym prawie niemożliwe do odsiania są ziarna prawdy. Stanisław Lem nazwał ten proces „tykającą bombą
megabitową”. Setki plastikowych żołnierzyków zostało wklejonych w poliuretanową masę, tworząc burzliwą neobarokową
strukturę (...) Nie ma dobrych wojen. Wojna jest jedną z najgorszych przygód jakie przytrafiają się ludzkości. Mój cykl
jest ilustracją absurdalności zbrojnych rozwiązań pozbawionych racjonalizmu i rozsądku. Przy okazji działań twórczych
„utylizuję” zabawki „do nauki zabijania”, wykonane często z najgorszego gatunku plastiku. Pod warstwą akrylowej farby
nikomu nie zaszkodzą.
Stanisław Tomalak

72–73

31

Krzysztof Rapsa
(ur. 1959)

Bez tytułu, 2018
technika mieszana, płótno, 80 × 70 cm,
sygnowany p.d.: 'Rapsa'
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 800 zł
Mieszka i tworzy w Koszalinie. Artystyczna przygoda z kolorem
prowadzi go przez szereg wystaw w kraju i za granicą. W Seulu
został okrzyknięty „poetą koloru”, a najbardziej znaczące czasopisma i magazyny o sztuce zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje
zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata. Wystawa Rapsy
w Galerii Jang Eun Sun jak i kolejne prezentacje w Seulu spowodowały, że stał się on najbardziej znanym współcześnie tworzącym
polskim malarzem w Korei Płd. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień
m.in. nagrodę Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w Europejskim Konkursie Malarstwa „Barwy morza”; nagrodę Era-Art
na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej
w Gdyni; nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina „Artysta Roku”; Gran
Prix Publiczności, EXPO MILANO 2015 Galeria Hernandez, Mediolan.
Twórczość Krzysztofa Rapsy została zaprezentowana w Teatrze Narodowym w Restauracji Sun & Moon podczas Global Cross Culture
Exchange 2015 Poland – Korea w Seulu. Od kilku lat trwa jego artystyczna podroż po galeriach świata. W 2014 roku swoją twórczość
prezentował w Galerii Samsunga i Galerii Foret w Seulu; w Muzeum
w Dageu i Muzeum Mosan; w Qatar Fine Arts Society w Doha (Katar). Obrazy Krzysztofa Rapsy zaprezentowane w Saman Art Gallery
w Rzymie zainspirowały wielu włoskich poetów do napisania wierszy
i do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie „Rapsodia”. To
projekt łączący malarstwo, poezję i muzykę, gdzie poeci z rożnych
krajów świata inspirowani obrazami polskiego abstrakcjonisty napisali wiersze. A kompozytorzy z Włoch i Polski muzykę do poezji
inspirowanej obrazami polskiego malarza. Zagraniczna premiera albumu pt. „Rapsodia” miała miejsce 30 kwietnia 2015 r. w Mediolanie
podczas indywidualnej wystawy Krzysztofa Rapsy otwierającej EXPO
MILANO 2015 w Galerii Hernandez. Jego twórczość zaprezentowana
została w filmie „Na szczęście jest sztuka” zrealizowanym pod patronatem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obrazy Krzysztofa Rapsy
użyte zostały przy realizacji produkcji filmowym i telewizyjnych, m.in.
przez telewizję koreańską TV KBS czy przez liczne wydawnictwa. Jest
autorem okładek wydawnictw literackich. Jego prace znajdują się
w zbiorach muzeów, galerii sztuki współczesnej i kolekcji prywatnych
w kraju i zagranicą.

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

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

Krzysztof Rapsa jak w wierszu Zbigniewa Herberta „lekkim krokiem przechodzi od plamy do plamy”, zamyka swój świat
w wielobarwiu, ale i wielokolorowości. A sam artysta jest kolejną gorąca bestią w sztuce, której żywiołem jest kolor.
Justyna Hofman-Wiśniewska, krytyk sztuki, Warszawa

74–75

32

Marta Czarnecka
(ur. 1991)

Ευχαριστώ, z cyklu „Re-interpretacje”, 2015
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
’Marta Czarnecka |2015 r. |„Ευχαριστώ”’
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 800 – 4 000 zł
Mieszka i pracuje w Tarnowskich Górach. W 2015 roku obroniła
dyplom z wyróżnieniem z Malarstwa na ASP w Katowicach. Obecnie doktorantka na macierzystej uczelni. Stypendystka Rektora
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2018
– II Nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona
Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – Grand Prix Gliwickiego
Przeglądu Artystycznego; 2017 – GRAND PRIX FAMY, 47. Festiwal
FAMA (Wystawa „WAR”); 2017 – Nagroda Angelus w I Przeglądzie
Sztuki Współczesnej „Nowa Awangarda”; 2015 – laureatka Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w 9. edycji Triennale Grafiki
Polskiej; 2015 – Nagroda BWA w Bydgoszczy oraz Nagroda Pisma
Artystycznego FORMAT w 25. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa
Młodych „Promocje 2015”; 2015 – Nagroda Prezesa BPSC Ignacego Miedzińskiego za najlepszy dyplom z Malarstwa, ASP Katowice.
Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – Zdarzenia (nie) prawdziwe,
Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Próba powrotu okaże
się niemożliwa” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina,
Gliwice; 2017 – „Miraże |Metamorfozy”, Rondo Sztuki, Katowice; 2016 – „Konfrontacja z niedostrzegalnym”, Galeria Foyer/Teatr
Śląski, Katowice; 2017 – „Nieskończony splot wydarzeń”, Galeria
Pod-Nad, Tarnowskie Góry. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 –
III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA
Bydgoszcz; 2018 – 6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów
imienia Mariana Michalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa;
2018 – Ogólnopolski Konkurs Artystyczny Zakłócenia/Umwelt, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Kraków; 2018 – II Przegląd Sztuki
Współczesnej „Nowa Awangarda”, Galeria Szyb Wilson, Katowice;
2018 – Territoire (s) – „Cour des Chaînes”, Mulhouse, Francja; 2018 –
Konfrontacje sztuki – Warszawa 2018 – W Poszukiwaniu przestrzeni,
Galeria Test, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa.

Obraz należy do dyplomowego cyklu „Re-interpretacje”, za który w 2015 roku została wyróżniona Nagrodą
Prezesa BPSC Ignacego Miedzińskiego za najlepszy dyplom z Malarstwa.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Zdarzenia (nie) prawdziwe”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz
2016 – wystawa indywidualna „Nieskończony splot wydarzeń”, Galeria Pod-Nad, Tarnowskie Góry
2016 – wystawa zbiorowa „Konfrontacje sztuki”, Galeria Test, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
2015 – w
 ystawa zbiorowa „VII Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych
2015”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

Cykl obrazów zatytułowany „Re-interpretacje” stanowi próbę re-konstytucji własnych wspomnień poprzez zestawienie
na jednej płaszczyźnie elementów wielu różnych wydarzeń (zarejestrowanych na fotografiach). Sytuując te fragmenty
w nowym „środowisku”, stwarzam tym samym pretekst do ewolucji znaczeń. W ten sposób czas przestaje być liniowy,
zostaje zaburzony jego porządek, a zdekontekstualizowane zdarzenia stają się nomadyczne. W rezultacie z serii wydarzeń
powstaje zupełnie nowa, odrębna (dająca się różnorako odczytać) historia, nadająca tym wspomnieniom świeży kontekst,
hierarchię, zależności bądź okoliczności. Bowiem każde zdarzenie znajduje swoje odbicie w kolejnym, buduje wespół
z innymi nieustannie rozrastający się splot. Na pozór nie mające nic wspólnego ze sobą postacie, przestrzenie (obciążone
swoją odrębną przynależnością do konkretnej sytuacji czy daty) nagle zaczynają tworzyć razem spójną całość, jak gdyby
od zawsze istniała pomiędzy nimi jakaś ścisła relacja.
Marta Czarnecka
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Jacek Jarczewski
(ur. 1962)

Struktury błękitu, 2017
technika własna (haptyczna), 80 × 100 cm, sygnowany
na odwrocie: ’JACEK JARCZEWSKI „STRUKTURY BŁĘKITU”
tech. Własna 80x100 |J. Jarczewski 2017’
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
Malarz polski, tworzy autorskie malarstwo haptyczne. Absolwent
PLSP we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby
(obecne ASP Wrocław). Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku
z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce
w pracowniach: prof. S.R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza. Obecnie
profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Technik Malarskich
i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych. Uprawia malarstwo
sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży. Jako kurator zorganizował 16 międzynarodowych i ogólnopolskich, zbiorowych
wystaw plastycznych, 14 konferencji i seminariów naukowych oraz
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział w 43 wystawach
indywidualnych oraz 105 wystawach zbiorowych. Obrazy w zbiorach
prywatnych w: Niemczech, Francji, Holandii, Belgi, Szwajcarii, USA,
Polsce. Zrealizował kilkadziesiąt realizacji witrażowych m.in. cztery
witraże na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja
w Kaliszu, obiektach muzealnych – Centrum Ducha Gór w filii Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie. Pierwsze witraże powstały
dla Domu Kultury w Rawiczu i ozdabiają sale widowiskową od 1988
roku. Jest autorem wydawnictw: książkowych i katalogowych, datowników, stempli i kartek pocztowych. Artysta od początku pracy
artystycznej tworzy autorską technikę malarską nazwaną malarstwem
haptycznym, którego zadaniem jest uruchomienie zmysłu dotyku
w pełnym odbiorze obrazu.

(…) Działanie emocjonalne obrazów polega na pewnym przeciwstawieniu „wyestetyzowanego” spokoju i równocześnie
nieustannego ruchu. W zestawieniu kierunków tego ruchu znajdują odbicie nastroje liryczne, dyskretnie uczuciowe albo
dynamiczne, które mogą symbolizować pierwotne, archaiczne siły odwiecznych procesów tworzenia – irracjonalnych,
a jednocześnie podporządkowanych nieznanej nam wyższej logice piękna. Wymiary asocjatywnego odbierania przez nas
obrazów Jarczewskiego są praktycznie nieograniczone: od wrażeń kosmicznych i okołoziemskich do wewnętrznego świata
każdego z nas. Nieustannie wchłaniając nowe emocje i uczucia estetyczne programowane przez artystę poznajemy inną
stronę pełnego paradoksów życia, nieustannie pragniemy uzasadniać wiarę w szczególną siłę piękna…
Prof. Orest Holubets
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

FS.14, 2019
akryl, płótno, 150 x 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'A. Bakalarz | 2019 | "FS.14"'
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 14 000 – 19 000 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.

(…) Oczywiście nie ma w jego obrazach konkretnych rzeźb – z wyjątkiem jego własnych – wręcz przeciwnie, owe inspiracje mają charakter bardzo ogólny, są odwołaniami do idei, towarzyszących przy powstawaniu tych figur, bo może
i ten fakt jest najważniejszy – poruszamy się wyłącznie w świecie artefaktów. W tych obrazach bohaterami nie są ludzie,
a ludzkimi formami inspirowane figury, należałoby rzec po prostu rzeźby. Zatem świat w którym istnieją i poruszają się, nie
jest światem realnym, jest światem sztuki, który w całości został ze sztuki wywiedziony. Przestrzenie, wnętrza w których
owe figury zostały przedstawione, podczas wykonywania często nader dynamicznych czynności: golf, jazda konna czy na
rowerze, albo mniej ruchowych jak gra na gitarze, malowanie, projektowanie architektoniczne – są całkowicie umowne,
płaskie, minimalne. Nie pejzaże, nie odległe perspektywy, ale płaskie, jednobarwne tła z tylko lekko zarysowanym kubikiem architektonicznego wnętrza. (…) Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi… Chyba oba te stwierdzenia są prawdziwe, ale
zarazem niewystarczające. Adam Bakalarz tworzy w obu tych dziedzinach, powołując do życia równoległy do naszego,
świat sztuki, zaludniany wyłącznie przez twory o artystycznym rodowodzie. Kiedyś, w sztuce przełomu XIX i XX wieku,
na obrazach zjawiały się lalki, marionetki, manekiny, było ich wiele; nowość pomysłu Bakalarza polega na wprowadzeniu
w świat obrazów figur o i wyłącznie rzeźbiarskim rodowodzie.
Bogusław Deptuła
tekst do katalogu wystawy „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot 2018 [fragm.]
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Tomasz Mistak
(ur. 1978)

6:35 a.m, z cyklu „Dyspersja”, 2018
akryl, płótno, 90 × 130 cm, sygnowany na odwrocie:
’Z CYKLU |DYSPERSJA |- 6:35 A.M. – |AKRYL |MISTAK
2018’
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Rzeszowskiego (2005) – pracownia prof. Stanisława Białogłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płótnie.
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Mieszka
i pracuje w Sanoku. W 2009 roku zdobył II miejsce (Nagroda Wojewody Podkarpackiego) na Międzynarodowym Triennale Malarstwa
Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” w Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu; w 2015 roku laureat II miejsca (Nagroda
Prezydenta Miasta Rzeszowa) w konkursie „Obraz, Rzeźba, Rysunek,
Grafika Roku 2015” w BWA w Rzeszowie. Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – „Roztapianie horyzontu”, Galeria To tu, Rzeszów;
2018 – „7:20 a.m.”, Żywa Galeria Stalowa 52, Warszawa (2018);
2017 – „Dyspersja”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2017 – „Upiorne
oddziaływanie na odległość”, Galeria Pragaleria, Warszawa; 2016 –
„October rust”, BWA Galeria Sanocka, Sanok; 2015 – „Zanurzenie”,
Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 2015 –
„Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz; 2013 – „Obszar zabudowany”, Galeria
Kuratorium, Warszawa; 2013 – „Monumenty nowoczesności”, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ICN POLFA, Rzeszów;
2012 – „Po Ostatniej Wieczerzy”, Centrum Sztuki Solvay, Kraków;
2011 – „Luksusowe więzienie”, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa.
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Magdalena Laskowska
(ur. 1985)

Gorący maj III, 2019
akryl, płótno, 81 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Laskowska'
oraz opisany na odwrocie: '"Gorący maj III" | 81x100 cm |
akryl | 2019 | Laskowska'
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 200 – 5 500 zł
Dyplom z Malarstwa na ASP w Warszawie w 2011. Prace m.in.
w kolekcjach prywatnych Pana Prezydenta Rep. Fed. Niemiec a.D.
p. prof. dr Horsta Koehlera, mecenasa sztuki Krzysztofa Musiała oraz
w publicznej kolekcji Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego
w Gdańsku. Ważniejsze wyróżnienia: 2019 – finalistka 11. Triennale
Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2018
– finalistka III. Ogólnopolskiego konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2018 – finalistka
6. Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Artystów im. Mariana
Michalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2017 – finalistka
43. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2016 – laureatka wyróżnienia 1. Pomorskiego Biennale
Sztuki Młodych Potok Sztuki, Sopot; 2016 – finalistka 25. Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2016 – finalistka
10.Triennale Małych Form Malarskich, Toruń. Wystawy indywidualne: 2019 – „Pejzaż oniryczny”, Galeria Dystans/Fundacja4 Style,
Kraków; 2017 – „Zawsze jest teraz’’, Galeria 101 Projekt, Warszawa;
2016 – „W drodze’’ Galeria Next, Bydgoszcz; 2012 – „Na skraju
rzeczywistości’’, Galeria Ring, Legnica; 2011 – Malarstwo w Galerii
U, Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – udział w targach
sztuki Market Art + Design Bridgehampton, Bridgehampton, USA;
2019 – „Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie”, Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2019 – Affordable Art Fair (Contempop
Gallery), Nowy Jork; 2019 – „SZTUKA TERAZ”, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie; 2017 – WARSCHAU IST FEMININ!,
Dom, i Wieża Krakowska, Norymberga, Niemcy; 2016 – zbiorowa
WARSCHAU IST FEMININ!, galeria Neukollner Leuchtturm, Berlin;
Centrum wystawowe Konsulatu Generalnego RP, Monachium; Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia, Niemcy; 2016 – zbiorowa 25. Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich,
Szczecin; 2016 – zbiorowa, 1. Pomorskie Biennale Sztuki Młodych,
POTOK SZTUKI, Sopot Centrum, Sopot; 2014 – „Landschaft, Landschaft...”, Galeria aTAK, Warszawa; 2013 – „Sjesta. Pejzaż Południa”,
Galeria aTAK, Warszawa; 2013 – „Smaki Italii”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2012 – 24. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin.

Magdalena Laskowska (...) poznawała historię gatunku ulegając fascynacji dziełami starych mistrzów. Wśród ulubionych
znaleźli się m.in.: Ambrogio i Pietro Lorenzetti, Pieter Breughel, Caspar David Friedrich, a także belgijscy surrealiści René
Magritte i Paul Delvaux. (...) Wyłuskuje z banalnego otoczenia interesujące ją fragmenty. Inspiracji może dostarczyć ciekawy w aspekcie plastycznym układ form, niecodzienny kształt, kontrast żywiołu przyrody i struktur stworzonych przez
człowieka. Wybrany motyw zapisuje przy użyciu aparatu fotograficznego. Zdjęcia traktuje jako rodzaj wstępnego szkicu.
Utrwalone chłodnym okiem obiektywu motywy tracą na płótnie swą jednoznaczność. Wyczyszczone ze zbędnych szczegółów eksponują to co według artystki decyduje o artystycznej i emocjonalnej sile plastycznego przekazu (...) Ulubionym
tematem jej malarstwa jest krajobraz przechodzący kolejne metamorfozy w rytmie pór roku i pod wpływem zmieniającego się światła (...) Wprowadza własny ład w przypadkowy układ form przyrody. W większości prac barwy występujące
w naturze, zastępuje kolor subiektywny – i to on decyduje o klimacie emocjonalnym obrazu.
Maria Teresa Krawczyk, „Na skraju rzeczywistości”, katalog wystawy [fragm.], Galeria Sztuki w Legnicy, 2012
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Marcin Kowalik
(ur. 1981)

Pęknięcie, 2019
akryl, płótno, 60 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:
'Marcin Kowalik | "PĘKNIĘCIE" | AKRYL 2019'
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 500 zł
Artysta malarz, absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP
w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Uczestniczył w ponad
50 wystawach w Polsce i na świecie (m.in. Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Berlinie, Dublinie, Knoxville, Warszawie i Krakowie). Prace
Marcina Kowalika można oglądać w kolekcji Muzeum Narodowego
w Gdańsku, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Krakowa, laureat Nagrody
Województwa Małopolskiego „ARS quaerendi” i Założyciel Fundacji
„Obraz w pigułce”.

Najnowsze prace Marcina Kowalika to obiekty malarskie o nieregularnych, często nietypowych kształtach. Przez zastosowanie takiej formy artysta stara się przybliżyć widzowi/odbiorcy dzieła element malarski. W swojej ponad 20. letniej
intensywnej pracy Kowalik, w malarski sposób, analizuje procesy malarskie; zarówno procesy związane z tworzeniem jak
i odbiorem dzieła. Działanie obrazu (płaskiego) w trójwymiarowej przestrzeni pomieszczenia naznaczone jest bardzo
ważnym momentem przejścia widza z naturalnego postrzegania otaczającej go przestrzeni w przestrzeń malarską. Granicą
dzielącą te dwie przestrzenie jest „Rama”. Przez ostatnie lata twórczości artysta zespalał elementy malarskie, zawarte
w obrazie z tłem oraz krawędziami obrazu. Kolejnym krokiem, który ma pomóc widzowi łatwiej wejść w malarską przestrzeń jest próba pozbycia się ramy i obrazu jako obiektu malarskiego w standardowym prostokątnym rozumieniu na
rzecz wyekstrahowania samego elementu – esencji obrazu. Powstałe w ten sposób minimalistyczne iluzyjno-matematyczne
obiekty wtłaczają widza bezpośrednio w malarski proces myślowy malarza.
Nazy Seyfabad
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Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance II, 2017
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2010 roku
obroniła dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru (aneks z malarstwa
w pracowni prof. Wojciecha Ledera). W 2018 roku uzyskała tytuł
doktora sztuki na macierzystej uczelni. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Malarstwo, Muzeum Regionalne,
Głowno; Malarstwo a2, Galeria OdNowa, ASP Łódź; Wystawa 24
i 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecin; „Made in Głowno”, Galeria Stara, Łódzki Dom
Kultury, Łódź; Malarstwo, Galeria Bank & DM, Głowno; „Meeting
Point”, Galeria ASP, Łódź; Malarstwo, Galeria To Tu, Rzeszów; „Zoom
na Szczecin – punkty widzenia”, Galeria 4. Poziom, Filharmonia,
Szczecin; „All the Worls’d Futures”, galeria Kobro, ASP Łódź; „Synergia 40”, Galeria Willa, Łódź; „Geometria w dyskursie – dyskurs
w geometrii – Grid”, UJK Kielce.

WYSTAWIANY:
2019 – w
 ystawa zbiorowa „Zoom na Szczecin II. Barwne konstelacje świata”, Galeria 4. Poziom, Filharmonia
w Szczecinie
2018 – w
 ystawa indywidualna „Luminance. Światło i cień jako ekwiwalent obecności”, Galeria OdNowa,
ASP Łódź, 2018

Praca pochodzi z cyklu doktorskiego zatytułowanego „Światło i cień jako ekwiwalent obecności”, którego poszczególne
prace noszą tytuły „Luminance”. Po wieloletnich doświadczeniach z formami abstrakcyjnymi zatęskniłam za mimesis
i malarską iluzją, w której dostrzegam dużą siłę oddziaływania. Ostatnie moje działania odnosiły się do zaobserwowanych
w rzeczywistości przestrzennych brył geometrycznych. Pojawiło się tam zagadnienie światła i cienia. Zafascynowała mnie
wówczas struktura cienia rzuconego, jego niematerialność. Obserwowałam i próbowałam zwizualizować te zjawiska
optyczne. W malarstwie światło i cień podkreślają przestrzenność form, wpływają na nastój obrazu, tworzą napięcia,
budują kompozycję, ale mogą również mówić o właściwościach fizycznych i dotykowych danej materii takich jak miękkość
lub sztywność, o rodzaju powierzchni, stopniu jej matowości lub błyszczenia. I właśnie ta zdolność światła i cienia, czyli
optyczne definiowanie rodzaju materii, zainteresowała mnie szczególnie. Luminance (ang.) jest terminem zaczerpniętym z fizyki i jest to jednostka oznaczająca ilość światła emitowanego przez daną powierzchnię. Termin ten wydał się
adekwatny do moich poszukiwań. Bohaterami cyklu prac są materiały współczesne, popularne, nie posiadające większej
wartości – zgniecione papiery oraz folie. W rzeczywistości są to banalne, przestrzenne formy, kojarzące się z destrukcją,
z niepotrzebnymi odpadami. Postanowiłam je przeskalować i uczynić monumentalnymi w obrazach. Uzyskane formy
oświetlałam światłem o różnym kącie padania, natężeniu, różnej odległości źródła światła, poszukując zjawisk, które do
mnie wizualnie przemówią i będą domagać się realizacji.
Marlena Lenart
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Emilia Dragosz
(ur. 1988)

Grzęzawisko, 2013
olej, płótno, 130 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
’Emilia Dragosz 2013 Grzęzawisko’
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka obroniła w 2013r. Malarka, finalistka konkursów artystycznych, w swojej twórczości zajmuje
się zagadnieniami współczesności wykorzystując tradycyjne media
malarskie. Jej obrazy znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego
w Gdańsku, Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach i w kolekcjach
prywatnych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Kiedy się spotkamy”, BWA Kielkce
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Szymon Ziarek
(ur. 1985)

Ciąża urojona na plecach / Rozmnażanie jednoosobowe, 2013
olej, płótno, 100 x 100 cm, opisany na odwrocie: 'Ciąża
urojona na plecach* | Rozmnażanie jednoosobowe |
*niepotrzebne skreślić | 2013 | Szymon Ziarek'
cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 6 000 - 8 000 zł
Artysta malarz – samouk. Pracuje w technice olejnej. Autor niezwykle drobiazgowych kompozycji, w których łączy ze sobą malarstwo realistyczne z abstrakcyjnymi formami. Wybrane wystawy:
2017 – wystawa zbiorowa w ramach Międzynarodowych Targów
Sztuki ART UNITED FAIR 2017, Jasionka; 2016 – wystawa indywidualna „Ambiwalencja” Centrum Promocji Kultury Praga Południe,
Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „Jasinski&friends IV. Okno na
sztukę”, Amaristo Galeria Przy Teatrze, Warszawa; 2014 – wystawa
indywidualna „Symptom”, Zatoka Sztuki, Sopot; 2014 – wystawa
indywidualna „Stupor”, Galeria W-Z, Warszawa; 2014 – wystawa
indywidualna „NeUROPLASTYKA”, Galeria Qadrat, Warszawa
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Adam Wątor
(ur. 1970)

Z rzeźbą Moora, 2019
akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygnowany l.d.: ’Adam
|Wątor |2019’ oraz opisany na odwrocie: „Z RZEŹBĄ
MOORA” |ADAM WĄTOR |2019’
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–
1997 w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wybrane
wystawy: 2017 – wystawa w Bennett Galleries, Nashville (Publikacja
w Nashville Arts Magazine Maj 2017); 2016 – wystawa „Kobiety”,
DESA Unicum, Warszawa; 2008 – wystawa „Akt XXL”, Galeria BB
Wrocław; 2006 – wystawa „Goście z Polski w Essen – sztuka z Krakowa”, Essen (Niemcy); 2005 – wystawa i I nagroda w konkursie
galerii „Huile”, Zillisheim (Francja); 2004 – wystawa indywidualna,
Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach; 2003 i 2004 – poplenerowa
wystawa „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne” w Myślenicach;
1997 – wystawa „Postawy” Dolny Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk
Pięknych w Krakowie; 1996 – wystawa w Śródmiejskim Ośrodku
Kultury w Krakowie; 1995 – wystawa „Human Forms” Elements Of
Art Galery, Columbus (USA); 1995 – wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie „Pejzaż w malarstwie współczesnym”.

Kiedy maluję obraz nie stwierdzam jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość i co się w niej dzieje tylko realizuję własne
wyobrażenie o niej i dzięki temu obraz staje się odbiciem mojej wizji świata. Jak każdy artysta, chcę wyrazić to co czuję
i wybieram formy bliskie sobie. W swoich obrazach skupiam się na postaci ludzkiej, a przede wszystkim na postaci kobiecej. Podejmuję próbę zrozumienia skomplikowanej kobiecej natury. Przedstawione przeze mnie motywy nie są wiernym
i realistycznym odtworzeniem otaczającego świata, ale wariacją na jego temat. Myślę, że postacie ukazywane na moich
obrazach można porównać do aktorów na scenie, którzy drobnym gestem czy układem ciała mówią o tym co aktualnie
czuję. Rzeczywistość to jak wiadomo nie tylko przyroda, która nas otacza, bo coraz częściej żyjemy poza nią, w otoczeniu, które sami stworzyliśmy i które często dalekie jest od piękna. Rzeczywistość, która nas otacza to także ludzie, coraz
większa liczba ludzi wśród których żyjemy bez przerwy i w różnych sytuacjach stykamy się. Nie trudno zobaczyć piękno
w górskim krajobrazie, ono się niejako samo narzuca. Należy zobaczyć piękno w człowieku. Ciało człowieka jest niezwykłym zagadnieniem. Jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i miłością, jest to kwintesencją prawdy o człowieku.
Ciało wciąż zaskakuje i dla tego nigdy nie przestanie nas zachwycać. Wydaje się że ten temat nigdy się nie zestarzeje.
Zawsze stanowił niezwykle fascynujące zagadnienie dla sztuki, która uchwyciła go już prawie z każdej perspektywy. Temat ciała był inspiracją dla tylu dzieł że trudno sobie wyobrazić że coś jeszcze mogło by przyciągnąć ludzką uwagę. Ono
jednak zawsze przyciąga i staje się medium poprzez które można przekazać wiele treści, które poruszą odbiorcę, dotyczą
bowiem jego samego. W swoich pracach świadomie zrezygnowałem z przedstawienia twarzy. Twarz przypisana jest do
konkretnej osoby. Mnie interesuje człowiek w znaczeniu ogólnym. Emocje i uczucia staram się wyrażać głównie przez
ciało, a przede wszystkim przez subtelne gesty. Dużo uwagi poświęcam dłoniom, które są dla mnie idealnym nośnikiem
emocji. Nieskończona ilość układów, wariacji stwarza nieograniczone możliwości kompozycyjne. Moim zdaniem daje to
mocniejszy przekaz niż emocje wyrażone mimiką.
Adam Wątor
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Andrzej Sobiepan
(ur. 1982)

Hiperpowierzchnia 1/1/11, 2019
technika własna, płyta MDF, 78,5 × 78,5 cm, sygnowana
na odwrocie: ’Andrzej Sobiepan |Hiperpowierzchnia
|Bydgoszcz 2019’
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Absolwent wrocławskiej ASP na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Dyplom obronił w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa Skarbka.
Finalista 11.edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, Gdańsk,
2012. Pierwszą znaczącą wystawę indywidualną w ramach cyklu
„Akademizm” zrealizował w 2010 roku w Mieszkaniu Gepperta we
Wrocławiu. Do tego w tym samym roku pokaz indywidualny w klubie „NRD” w Toruniu. Kilkukrotny uczestnik Przeglądu Sztuki Survival we Wrocławiu, jako autor instalacji dźwiękowych i performer,
m.in. w Parku S. Tołpy i Bunkrze Strzegomskim. Kolejno wystawa
zbiorowa w BWA Studio we Wrocławiu w 2011. Następnie głośny
performance w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, kiedy to niezauważony zawiesił jedną ze swoich prac, dołączając ją samowolnie
na okres kilku dni do zbiorów dzieł sztuki dolnośląskiego ośrodka.
Wydarzenie „Woliery 2” w Muzeum Współczesnym Wrocław po
raz kolejny pokazało, jak Sobiepan z łatwością aranżuje całościowo
przestrzeń wystawienniczą, nie myśląc nigdy o obrazie w kategorii
tego, co rozgrywa się na jego płaskiej powierzchni. Szereg instalacji i realizacji przestrzennych z zakresu „site specific” to kolejne
indywidualne pokazy w Galerii „MDS” w 2012 r. i Galerii R46 we
Wrocławiu w 2014r. Przy okazji tego ostatniego wydarzenia powstały pierwsze obrazy w postaci zaprojektowanych przedmiotów
z pokrywami i uchwytami, przypominającymi kolekcjonerskie obiekty,
które można byłoby pomyśleć wyszły raczej spod rąk designera,
a nie malarza. To fotorelacja z tej właśnie realizacji zachęciła kuratora R. Kuśmirowskiego do zaproszenia Sobiepana do udziału
w zbiorowej wystawie „PALINDROM” w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie w 2015r. Okres kolejnych kilku lat to intensywna praca
nad konkretnymi umiejętnościami i materiałami, czas spędzony nad
nauką technik lakierniczych i obróbki drewna oraz tworzyw. Chęć polegania wyłącznie na własnej fachowości, bez konieczności zlecania
pewnych prac „na zewnątrz”, postawiła go ostatecznie w roli artysty,
projektanta i wykwalifikowanego rzemieślnika. Jedno z najświeższych
wydarzeń to wystawa „Hiperpowierzchnia” w Galerii Sztuki Współczesnej „POCO” we Wrocławiu br.

Moje obrazy tworzą zazwyczaj cykle. Stale pozostaję w procesie poszukiwania, co do kształtu i malarskości moich obiektów.
Oszczędne w swej formie realizacje z okresu studiów, pieczołowicie wycinane w skórze z chirurgiczną wręcz precyzją,
stanowiły punkt wyjścia dla obiektów, z którymi mamy do czynienia obecnie. Tę jakość wykonania mojego malarstwa
starałem się podbijać w kolejnych latach, przypisując jej główne znaczenie. Początkowo biżuteryjna skala prac, rygoryzm
dokładności wykonywanych wzorów, zawziętość w kontynuowaniu tej jakości oraz brak chęci pracowania nad „tematami”,
skoncentrowała mnie na nieustającej próbie stworzenia pięknego przedmiotu. Gdzie cała forma obiektu zostaje zaprojektowana, łącznie z uchwytem i nie rzadko nawet pokrywą. Otrzymują Państwo po latach pracy nad techniką ekskluzywne
produkty „premium”. Pejzaże ziemskie, pozaziemskie albo mikrobiologiczne, fascynujące mnogością i precyzją detali.
Kryształy jako eleganckie zestawienie form. Struktury kojarzone z przepychem i luksusowym wyrobem. „Hiperpowierzchnie”
to najnowszy cykl prac. Krótkie serie pięknych obiektów. Biżuteria autorska. Malarskie „haute couture”.
Andrzej Sobiepan
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Piotr Starościc
(ur. 1992)

Alice, 2019
olej, płótno, 80 × 60 cm, sygnowany na odwrocie:
'STAROŚCIC | 2019'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Absolwent Liceum Plastycznego w Zamościu i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i grafiką o tematyce figuratywnej. Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2012.
Laureat stypendium fundacji SapareAuso za rok 2016. Uczestnik
wielu wystaw zagranicznych min. w Chinach, Chorwacji, Niemczech,
Szwajcarii. Ostatnio wystawiany na międzynarodowych targach sztuki współczesnej w Nowym Jorku – Armory ArtWeeks.

Nigdy nie wyniosłem tyle doświadczenia, inspiracji i natchnienia z żadnego albumu czy wizyty w muzeum co w kontakcie
z drugim człowiekiem. Poprzez współczucie, rozumiane jako współ-odczuwanie rzeczywistości razem. To długa praca –
rozpoznanie siebie. Co tak naprawdę nas inspiruje i daje motywację do pracy? Według mnie, sztuka to nie – łatwa lekcja
mieszania kolorów i przesiadywania godzinami w pracowni, ale poszukiwanie miłości, radości i sensu cierpienia. Malarstwo
to długa droga nieustannego scalania się obrazu z życiem. Wierzę że poprzez malarstwo zostawię ślad w którym będzie
zawarta prawda o moim życiu i o moich bliskich których portretuję. To być może prośba o ocalenie mojej radości życia
w innych, tych którzy będą oglądali moje obrazy.
Piotr Starościc
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Marcin Koleśnik
(ur. 1980)

Vibovita, 2017–2019
olej, płótno, 80 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
'MARCIN KOLEŚNIK | >>VIBOVITA<< | 2017-2019 |
olej na płótnie 80x70 cm | [sygnatura]'
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 200 zł
Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Adama Brinckena w 2006 r. Po studiach
działalność w grupie „Okolice 80” (wystawy w Polsce i Niemczech).
Po rozwiązaniu grupy działalność w projektach muzycznych z pogranicza free-jazzu i muzyki improwizowanej. W ostatnich latach
do działalności malarskiej dołączyła aktywność na polu komiksu,
ilustracji oraz praca w filmie. Prowadzi klasę rysunku i storyboardu
w szkole filmowej w Krakowie. Ostatnie wystawy indywidualne:
„Bodygoals”, „Plamy na słońcu”, „Siódme poty”, „Zabawa w życie”

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Czekając na koniec świata”, CSW Solvay, Kraków

W najszerszym ujęciu, tematem moich prac są próby jakie podejmują ludzie w celu stworzenia prywatnego wizerunku na
użytek publiczny. Mam tu na myśli istnienie za pośrednictwem Internetu. Formy bycia osobą publiczną, taką która wykonuje zawód, bądź ma tzw. pozycję itp. są równie stare jak formy współżycia społecznego w ogóle. Natomiast istnienie
udokumentowanego wizerunku osoby prywatnej dostępnego powszechnie (za pośrednictwem zdjęć, filmów, obrazków
czy tekstów) to rzecz stosunkowo świeża, bo związana z rewolucją technologiczną ostatnich dwóch dekad. Jest jeszcze
nieustalona i przez to interesująca. Choć kultura obrazkowa obiecywała możliwości wypowiedzi bardziej bezpośredniej
i intuicyjnej, to w rzeczywistości spycha użytkownika w paradoksy każdej formy estetycznej. Ujawnia się przymus działania, „dziania się”, pozowania. Stawanie się publiczne (jako że odbywa się w przestrzeni wizualnej) jest coraz częściej
utożsamiane z przemianą fizyczną. Świadomą, będącą aktem woli dokonywanym na oczach innych.
Marcin Koleśnik
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Maciej Rauch
(ur. 1988)

Vegetation, z cyklu „On the other side”, 2019,
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany p.d.: ’MRAUCH’
oraz opisany na odwrocie: ’*MACIEJ RAUCH*
VEGETATION* ON THE OTHER SIDE SERIES 2019’
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
Absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Jarosławiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, jest twórcą eksponatów, instalacji i videoclipów. Autor kilku wystaw indywidualnych
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2017 – „AlieNboy”, Galeria Żak, Gdańsk; 2017 – „AlieNboy
& AlieNboy show”, Sfinks700, Sopot; 2017 – Stypendium Marszałka
Województwa Pomorskiego dla twórcy kultury w 2017 roku; 2016
– „Alien Boy Show”, Libation, Sopot; 2016 – „Zwierze”, Galeria
Bardzo Biała, Warszawa; 2016 – „Wierzę w...”, Galeria Bardzo Biała,
Warszawa; 2016 – „Hard Rock vs Romantic Boys”, Galeria Bardzo
Biała, Warszawa; 2016 – finalista w kategorii Malarstwo podczas
Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2014
– „Lunar Circus”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „It’s not my story/
To nie moja Bajka”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk.

Maciej Rauch jest dla mnie pysznym przykładem artysty, który jest jednocześnie samowystarczalnym, samonapędzającym
się dziełem sztuki, dbającym o najdrobniejszy szczegół przedstawienia, nie tylko na płótnach, ale też na sobie samym,
dzierżącym berło pełnej kontroli własnego wyglądu i ciała, oraz wyglądu dobranego skrupulatnie otoczenia. Autokreacja
jako samoinscenizacja, bycie przedmiotem i podmiotem własnej sztuki. (...) Artysta odważnie zaklęty sam przez siebie
w stadium delikatnego młodzieńca stale kontroluje swój wizerunek, będąc urokliwym zjawiskiem wprost z baśni i właściwie całkiem naturalnym byłoby dla mnie jego widok ogon w ogon z Mariko Mori – oboje w słynnych kostiumach syren,
w rozmedytowanym do różowości powietrzu. (...) Budzące emocje efektowne obrazy i ilustracje Raucha są tak gęste
i ornamentalne, jak dziewczyńskie sekrety pod szybkami zakopane w ziemi i kiedy się im przyglądam nie mogę oprzeć się
pokusie pytania, czy są przestrzeniami konsekwentnie sztucznymi: czy są w życiu zanurzone, czy życie imitują. Czy sam
artysta jest uczestnikiem życia, czy tylko jego pasażerem, w podrózy POMIĘDZY...
dr hab. Anna Królikiewicz
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Marek Wrzesiński
(ur. 1978)

Linia, 2017
olej, alkid, tusz na płótnie, 100 × 150 cm, sygnowany na
odwrocie: ’M. Wrzesiński |monogram artysty |LINIA –
FRAGMENT’
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 – 8 000 zł
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2006 roku
jest zatrudniony na stanowisku asystenta w II Pracowni Malarstwa
prof. Teresy Miszkin w gdańskiej ASP. Od 2017 roku zatrudniony
jest na stanowisku adiunkta. W czerwcu 2012 roku otrzymał stopień doktora sztuki. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds.
Artystycznych i Naukowych Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku.
Obecnie pełni obowiązki Kierownika II Pracowni Malarstwa i Rysunku
w Katedrze Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa. Od
czasu ukończenia studiów w 2005 roku czynnie zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią łącząc pracę artystyczną z pracą
zawodową na macierzystej uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw
indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Swoje prace prezentował między innymi we Włoszech, w Niemczech,
Turcji, na Litwie, Białorusi, Austrii i w Polsce. Prace jego autorstwa
znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za
granicą. Był współzałożycielem stowarzyszenia „Obserwatorium
Rzeczywistości”.

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa indywidualna „Kontemplacje/Malarstwo jako forma dialogu”, Galeria Refektarz, Kartuzy
2018 – wystawa indywidualna „Kontemplacje”, Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, Szczecin

Kontemplacyjny proces postrzegania i przeżywania rzeczywistości jest, w moim rozumieniu, formą aktywności poznawczej.
Tak, jak malarstwo może mieć charakter epistemiczny i być sposobem postrzegania, porządkowania i opisywania rzeczywistości za pomocą abstrakcyjnego alfabetu kolorów. Rodzaj artystycznej refleksji w postaci obrazu malarskiego, staje
się nośnikiem pewnych pozawerbalnych treści w formie idei, oraz jej wizualnej artykulacji. W tym rozumieniu przestrzeń
malarstwa jest nie tylko obszarem aktywności procesów poznawczych, ale także formą komunikacji, dialogu i kontemplacji; sumą doświadczenia, wrażliwości i refleksji; osobistym świadectwem odczuwania, intymnym śladem duchowego
przeżycia; złożonym procesem przemiany uczuć, emocji i myśli w materię.
Marek Wrzesiński
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Marcelina Groń
(ur. 1990)

akryl, płótno, 80 × 80 cm, opisany na odwrocie:
'MARCELINA GROŃ | 2015 | AKRYL NA PŁÓTNIE | 80x80
CM | "PORUSZENIE" [sygnatura]'
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 200 zł
W 2014 obroniła dyplom na kierunku Malarstwo w pracowni prowadzonej przez prof. zw. Krzysztofa Skarbka na ASP we Wrocławiu.
W 2019 obroniła pracę doktorską pt. „Nieczytelność. Intertekstualność w sztuce”. Od 2015 roku asystentka w pracowni rysunku prof.
na macierzystej uczelni. Studiowała również na mediolańskiej Academii di Belle Arti di Brera. Jest wielokrotną stypendystką i laureatką
konkursów artystycznych. Została wyróżniona m.in. stypendiami Prezydenta Miasta Wrocławia (2013/2014) oraz MKiDN (2012/2013).
Uzyskała wyróżnienie w zakresie sztuki w ramach Stypendium im.
Jerzego Grotowskiego (2015). Przyznano jej również m.in. Grand
Prix konkursu Nagroda Artystyczna „Nowoodkryta” (Galeria Dominikańska we Wrocławiu, 2013), wyróżnienie honorowe w konkursie malarskim „Postawy” (2013) oraz główną nagrodę ARTNoble
w kategorii plastyka na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk Miasto
Gwiazd (Żyrardów, 2014) dla najlepszego dyplomu z publicznych
uczelni artystycznych

W swoich obrazach łączy elementy klasycznego malarstwa ze współczesną sztuką miejską. Istotną rolę odgrywają tu znaki
niosące ze sobą zaszyfrowany przekaz i nadające obrazom bardziej personalny charakter. Realistyczne formy w połączeniu z ekspresyjnym sposobem malowania i żywymi kolorami tworzą zapis myśli przedstawionych na płótnach postaci.
Natomiast znajdowanie związków między symbolicznymi odwołaniami zaszyfrowanymi w dziełach artystki otwiera oczy
na bogaty świat ukrytych znaczeń i aluzji. Umożliwia widzowi wyjście poza granice materii twórczej, zajrzenie pod to, co
znajduje się na powierzchni i zagłębienie się w otchłań ludzkiej psychiki i kodów kulturowych.
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Adam Arabski
Bez tytułu, z cyklu „Skorupy Pamięci”, 2019
brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego),
ed. 1/1, 187 × 35 × 31 cm, sygnowany na podstawie
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł
Absolwent Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych,
dyplom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego w 2004 roku. Od
2007 roku prowadzi pracownię technik rzeźbiarskich jako nauczyciel dyplomowany w Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowie. Twórca
pomnika dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej dr. Mariana Pelczara
(2017), a także autor szeregu plenerowych form rzeźbiarskich –
„Nowy Horyzont”, „Awiator”, „Idea” oraz licznych tablic pamiątkowych w Trójmieście. Uczestnik i laureat szeregu konkursów rzeźbiarskich, m.in.: 2019 – III Nagroda w ogólnopolskim konkursie na
projekt pomnika rtm. Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku; 2016 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie
na koncepcję abstrakcyjnej rzeźby wizualizującej ideę „zderzenia”
przy nabrzeżu Motławy w Gdańsku; 2014 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira
Mączki na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie

„Skorupy pamięci”
Sięgając do pamięci, do wyobraźni gdzie urywają się racjonalne przesłanki uświadomione i sformułowane – na drodze
intuicji dokonuję wyboru środków wyrazu, a więc w sposób ogromnie niejednolity, skomplikowany układam związki swej
pracy z naturą. Od wewnętrznej strony wybijam te wspomnienie, tworzę powłokę, pancerz, skorupę pamięci, chwili,
sytuacji. Ukrywam ją w tej pustej przestrzeni pod, obok może w około, powietrzu, które gęstnieje i nabiera jej masy.
Adam Arabski

(...) Muszę przyznać, że trudno jest znaleźć we współczesnej sztuce rzeźbiarza, który by w tak oryginalny sposób wykorzystywał bogactwo możliwości plastycznych jakie posiada metal – metal pod różną postacią. Prace Adama Arabskiego
powoływane są do życia w opozycji do krzyku oraz wszelkiej przesady jaka nas otacza, przesady epatowania przemocą,
sensacją, w opozycji do chaosu, zalewu tandetą. Są one tęsknotą za prawdą, dostojeństwem. Dotykają sfer podstawowych
i uniwersalnych szlachetną prostotą środków, wyrazistą ekspresją, a to co prezentują jest doniosłe dla doświadczenia
ludzkiego.
Prof. Zdzisław Pidek
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Grzegorz Worpus-Budziejewski
(ur. 1986)

Sensual landscape 108, 2019
olej, płótno, 108 × 81 cm, sygnowany na odwrocie:
'GRZEGORZ WORPUS-BUDZIEJEWSKI [sygnatura] |
SENSUAL LANDSCAPE "LANSCAPE 108"'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł
Malarz, grafik, projektant. Powiązany ze sztuką od urodzenia dzięki
rodzicom artystom. Edukację artystyczną rozpoczął już jako dziecko
w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, kolejno słuchacz Państwowego Studium Technik
Filmowych i Teatralnych w Łodzi oraz student Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie uczęszczał do
pracowni malarstwa prof. Włodzimierza Stelmaszczyka. Już jako
student laureat wielu konkursów, kurator i uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą.

Zmysłowe krajobrazy czy też krajobrazy duszy autorstwa Grzegorza Budziejewskiego. Wizje, które wybijają się w świeżej
pamięci, tej która nie wyryła jeszcze na zawsze obrazów miast i miejsc tych odległych. Czas nie mieści się tutaj w schematach kolorystycznych. Głównymi kolorami można określić czernie i czerwienie, gdzie celowo wywyższają się akademickie
bezwstydne cytaty. Wibrujące krajobrazy, które wynurzają się na teksturze: w doskonałej postaci wybiegają poza linie.
Zatem odwołując się d o świtów lub zachodów słońca metropolii albo po prostu tych zmysłowych krajobrazów ryzykiem
jest ożywienie obrazu (a może to tylko ich synopia?) wówczas linie horyzontów nie pojawiają się już więcej jako oniryczny
wrak ale raczej jako skradzione najbardziej osobistej codzienności. Lekcja abstrakcjonizmu i wpływ mistrzów pierwszej
połowy XX wieku tego nurtu jest najsilniejsza w dziełach Grzegorza. Wibruje, mimo że jego pociągnięcia pędzla są lekkie
i pretensjonalne. Grzegorz ukazuje całą złośliwość i taktowną mądrość młodego artysty, który mimo to próbuje przemierzyć nowe ścieżki dzikiego świata sztuki. Jeżeli obraz wydaje się nie mieć większego zakresu wśród wielu eksperymentów
to krajobrazy Budziejewskiego stanowią akty nieukrywanego obrazowego liryzmu. Czas i miejsce są niepowiązane ze
sobą: pozostaje zabieg, który podkreśla najcenniejsze obrazy fantastycznych odcieni morza (być może mórz południowej
Europy?) bądź niebieskich barw wysokiego nieba może nawet takiego samego jak „Polon cielo”, które Maria Leszczyńska
nosiła w duszy.
Teobaldo Fortunato, Łódź 2015
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego
pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy
komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez
aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

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

możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● – obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą
2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży
oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata będzie obliczana gdy
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień aukcji.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.

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

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

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

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

4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji.
W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które
uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji
powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu
komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez
składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych
ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe
wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5%
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25%
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty
aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie
kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona
od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie

niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu
spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary
związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Sopocki Dom
Aukcyjny odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub
uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie
uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, Sopocki
Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)	odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)	odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)	naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny pozyskuje bezpośrednio od
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89,
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

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

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?”
lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej
o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie
14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) z apoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

5) w
 yrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki
Dom Aukcyjny.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis
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