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Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Kolejny Wschód Słońca II, 2020
olej, płótno, 140 × 160 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 19 000 zł
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki.
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka serii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout,
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA,
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta", BWA Awangarda, Wrocław;
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting
Contest Modessqe", Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista
konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjalne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych:
2018 – „Migotanie”, CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Prywatne
Astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2015 – „Witchcraft” Galeria
Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajobraz po” Poznańska Galeria
Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria Pawilon Sztuki, Warszawa;
2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 2013 – „Tytuł to pułapka”,
Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych: 2018
– „Widmo Brockenu”, BWA Awangarda, Wrocław; 2018 – „Nietota”,
Muzeum Współczesne Wrocław; 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria
Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień", BWA, Bielsko-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center '17, Kijów; 2015
– „Przez Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret
Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie,
Galeria MD_S, Wrocław.

Obrazy Patelczyka posiadają silną i specyficzną aurę – nokturnowe kompozycje lub jak ostatnio – kompozycje o zawężonej
gamie barwnej – przedstawiają zazwyczaj fragmenty olbrzymich przestrzeni, bezkres natury ograniczony powierzchnią
płótna: ziemie, niebo, morze. Obrazy z czasów romantyzmu w ten sam sposób prezentowały potęgę natury, jakkolwiek
sugerowały istnienie ludzkiego i metafizycznego porządku lub wymiaru, który tlił się pod ich powierzchnią. U Patelczyka
na powierzchni iluzyjnego przedstawienia jest plaska plama lub lina przypominająca o materialności obrazu. Są to próby
zdyskredytowania potencjalnego afektu: gdyby nie czarny kwadrat, biały prostokąt, serie linii moglibyśmy na chwile porostu
podziwiać świetnie namalowany krajobraz. W przypadku tych konstelacji zmuszeni jesteśmy jednak stać się ich aktywnymi użytkownikami, świadomymi systemu operacyjnego, jaki wygenerował obraz. Jak pisała Chris Krauss Believing in the
transcendental power of the image, of its Beauty is like wanting to be an Abstract Expressionist or a Cowboy. Patelczyk,
nie chcąc rezygnować z obrazów, na szczęście nie chce być ani jednym ani drugim.
Karolina Majewska-Güde
tekst do katalogu wystawy „Migotanie”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 2018 [fragm.]
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Michał Cygan
(ur. 1989)

Uryna, 2019
akryl, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany p.d.: 'M. Cygan'
oraz na odwrocie: 'Michał Cygan |"URYNA" 2019'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł
W latach 2011–2016 studiował na ASP w Katowicach (Wydział Artystyczny: Grafika Warsztatowa/Pracownia Wklęsłodruku u prof. Jana
Szmatlocha oraz w Pracowni malarstwa u prof. K. Cieślika). Uzyskał
dyplom z wyróżnieniem w pracowni Grafiki Cyfrowej u prof. Adama
Romaniuka. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2018 – Grand Prix
w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; 2017 – Główna nagroda w kategorii Under 30
Art Prize CBM, Turyn Włochy; 2017 – Wyróżnienie honorowe w 7.
Przeglądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław;
2016 – Wyróżnienie Honorowe, Najlepsze Dyplomy ASP w Gdańsku;
2015 – Pierwsza nagroda w konkursie Ogólnopolskim im. Vincenta
Van Gogha w Rybniku; 2015 – Pierwsza nagroda w konkursie na
plakat „150 Lat Hodowli Żubrów w Pszczynie”. Swoje prace prezentował na międzynarodowych targach sztuki w Londynie (Passion for
Freedom, 2018), Paryżu (ARTEXPO Art3f, 2018). Wybrane wystawy
indywidualne: 2017 – „Wszyscy umrzemy”, FRESZ Gallery, Kraków;
2016 – wystawa twórczości, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016
– wystawa malarstwa, Galeria Ateneum, Katowice; 2014 – wystawa
malarstwa, Klakier Gallery, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe:
2018 – wystawa sztuki współczesnej „Mizantropia – Valentine’s Hate
Speech”, Kraków; 2016 – Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych
„Promocje 2016”, Legnica; 2016 – „Fresz Moduł”, FRESZ Gallery,
Kraków; 2015 – „UWAGA! ŚWIEŻO MALOWANE”, FRESZ Gallery,
Kraków. Prace Michała Cygana znajdują się w kolekcjach prywatnych
oraz w kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.
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Marta Czarnecka
(ur. 1991)

Farbyka porcelany, 2015
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'„Fabryka porcelany” |Marta Czarnecka |2015r.'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 800 – 5 500 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 oraz Nagrodę BWA w Bydgoszczy,
Nagrodę Pisma Artystycznego „FORMAT” podczas 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 2015”

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Zdarzenia (nie) prawdziwe”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz
2017 – wystawa zbiorowa IV Piotrkowskie Biennale Sztuki, Galeria ODA, Piotrków Trybunalski
2016 – wystawa indywidulana „Były Platona”, Klubokawiarnia Mleczarnia, Wrocław
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

12–13

04

Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Kobieta i czerwony Mercedes, 2020
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany p.d.: ‘KOSTECKI
2020’ oraz opisany na odwrocie:
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł
Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. W ramach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swoje
prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii,
Austrii i Niemczech. W latach 1989–1991 artysta współpracował
z National Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kaliforni.
W 1998 roku artysta przygotował i wystawił cykl obrazów dotyczący
historii odkryć portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. W latach 2000
– 2002 Muzeum Würth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji
sześć prac artysty. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2018
– wystawa zbiorowa „Ogród Nadziei”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 2017 – wystawa zbiorowa „Ziarno Sztuki”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 2017 – Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018
– ArtGalle, Szczecin; 2016 – Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria
Quantum, Warszawa; 2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 – Gallery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016
– Galleria Ca d’Oro, Rzym, Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003
– Galerie Supper, Pforzheim (Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa
w Galerii Walentowski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa
zbiorowa „Fantastyczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Austria); 1998 – Galeria de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Portugalia);
1996–2005 – Raum und Kunst – Internationale Galerie, Hamburg
(Niemcy); 1994 – Galerie Karin Spanovic, Baden-Baden (Niemcy);
1992 – Galerie des Beaux Artes, Kolonia (Niemcy); 1990 – National
Heritage Gallery of Fine Art, Beverly Hills, Kalifornia (USA); 1989 –
Gordon Atelier, Palm Springs, Kalifornia (USA); 1988 – Kunstkabinett
Schomaker, Bielefeld (Niemcy).
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Justyna Baśnik Andrzejewska
(ur. 1992)

Geometria cienia 23, 2018
olej, płótno, 90 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
'geometria cienia 23 |Justyna Baśnik Andrzejewska 2018'
cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
W latach 2012–2017 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (wcześniej ukończyła Liceum
Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli). Obecnie doktorantka na macierzystej uczelni. Stypendystka MKiDN (2016–2017);
Prezydenta Miasta Wrocław (2014–2017); Rektora ASP we Wrocławiu (2013–2017). W 2017 roku otrzymała Nagrodę Kolekcjonera
podczas trwania przeglądu młodej sztuki „Świeża Krew” w Galerii
Sztuki Socato we Wrocławiu; w 2014 była nominowana do nagrody VIII Triennale Rysunku Współczesnego w Muzeum Kresów
w Lubaczowie oraz otrzymała II Nagrodę w I Międzynarodowym
Triennale Rysunku Studenckiego. Wybrane wystawy indywidualne:
2017 – „Iluzoryczność form przestrzennych”, Galeria Sztuki Socato,
Wrocław; 2016 – „Struktura Czasu”, Galeria Łącznik, Wrocław. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „Świeża Krew” Przegląd Młodej
Sztuki, Galeria Sztuki Socato, Wrocław; 2017 – II Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego w Katowicach, Galeria Rondo,
Katowice; 2016 – Osten Biennial Of Drawing, Skopje, Macedonia;
2016 – 9 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa; 2016
– „Konfrontacje Sztuki”, Galeria Test, Warszawa; 2016 – XIII Survival
– warsztat pracy, FAT HACO, Wrocław; 2016 – Festiwal Podwodny
Wrocław, Wrocław; 2016 – Rysować Naturalnie, Wozownia, Toruń;
2015 – V Międzynarodowy konkurs im. Andriollego, NOK Nałęczów;
2015 – Walter Koschatzky-Kunstpreis, Wiedeń, Austria; 2015 – The
4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition,
Bangkok, Tajlandia; 2014 – VIII Triennale Rysunku Współczesnego,
Muzeum Kresów, Lubaczów; 2014 – I Międzynarodowe Triennale
Rysunku Studenckiego w Katowicach, Galeria Rondo Katowice.

Uważa się że oko jest jednym z najbardziej skomplikowanych mechanizmów jakie istnieją w przyrodzie. Dzięki długiemu
procesowi ewolucji, natura wyposażyła nasz wzrok w mechanizmy, które umożliwiają nam radzenie sobie w rzeczywistości,
która nas otacza. Ponoć jest to nasz najcenniejszy zmysł. Nieustannie dostarcza nam ogromne porcje informacji, jednak
czasem okazuje się niesłychanie zwodniczy.
Intryguje mnie budowanie dzieł iluzyjnych. Dużą inspiracją są dla mnie złudzenia optyczne. Nie czerpię z nich bezpośrednio, lecz zapożyczam samą idee. Trzymanie się zasad geometrii, pozwala na obnażenie naszych wzrokowych ograniczeń
w sposób nadzwyczaj wyraźny. Moim założeniem jest tworzenie prac, cechujących się minimalizmem kształtów, często
intuicyjnym wyczuciu proporcji i kompozycji. Staram się posługiwać językiem wizualnym, który poddawałby w wątpliwość
to, co widzimy. Nie chcę drażnić wzroku odbiorcy w sposób bezpośredni, lecz jedynie subtelnie sygnalizować istnienie
pewnych nieścisłości, jakie przysparza nam ów zmysł.
Justyna Baśnik Andrzejewska
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Zbigniew Olszyna
(ur. 1980)

RGB, 2018
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Zbigniew Olszyna |Tytuł: "RGB" |olej na płótnie |2018 r.'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 200 – 4 500 zł
W 2007 r. ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa w ASP imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Mieszka i tworzy w Łodzi. Zajmuje
się fotografią, rysunkiem i malarstwem. Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Wybrane
wystawy: 2019 – wystawa w kolektywie z Wiki Królikowską w ramach „Krakers Cracow Art Week”, „Cztery skoki w przyszłość", Galerii
Olympia, Kraków; 2019 – wystawa pokonkursowa „V Piotrkowskie
Biennale Sztuki”, ODA, Piotrków Trybunalski; 2018 – wystawa indywidualna „Szt. Mięsa”, Pracownia Duży Pokój, Warszawa; 2018
– wystawa zbiorowa „Wilkoń i my”, Galeria Kobro, ASP Łódź; 2018
– wystawa pokonkursowa „Triennale z Martwą naturą”, BWA w Sieradzu (wyróżnienie); 2017 – wystawa zbiorowa „Body Language”,
Galeria Berlin Blue-art, Berlin; 2017 – wystawa indywidualna „Cie
(r) nie”, Pracowania Portretu, Łódź; 2017 – wystawa indywidualna
„I żeby się świeciło”, Galeria Sztuki Współczesnej „Aneks”, Opole;
2017 – wystawa indywidualna „Corporis”, ZPAP Nurt, Toruń; 2016 –
wystawa zbiorowa „Mniejszość XXI”, Muzeum Fabryki w Łodzi; 2016
– wystawa pokonkursowa „Triennale Małej Formy Malarskiej”, Galeria
Wozownia, Toruń; 2016 – wystawa zbiorowa „13. Międzynarodowy
Jesienny Salon Sztuki”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski; 2016 – wystawa pokonkursowa „Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego”,
BWA w Rzeszowie

Do wszystkich prac staram się przemycić element absurdu i szczyptę pastiszu. Lubię zabawę konwencją i traktuję moje
działania artystyczne z przymrużeniem oka. Tworzę obrazy, które sam chciał bym oglądać i osiągam równowagę kiedy
mi się to udaje. Robię to co jest związane z moim otoczeniem. Szukam związków między moim życiem i życiem w ogóle,
połączeń między tym, co wokół mnie i tym, co gdzie indziej, zestawiam ze sobą teoretycznie nie pasujące światy i obserwuję rezultat. Interesują mnie sprzeczności, kontrasty, ścieranie się przeciwstawnych biegunów. W sztuce interesuje mnie
to co dziwne, tajemnicze i niedopowiedziane.
Zbigniew Olszyna
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Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

The Perfect Drug, 2019
technika mieszana, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na
odwrocie: 'Bartek Świątecki |2019 |
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 dyplomowany
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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Adam Arabski
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Skorupy Pamięci”, 2019
brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), ed.
1/1, 182 × 35 × 42 cm, sygnowany na podstawie
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 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

22–23

09

Adam Bakalarz
(ur. 1989)

RPZK80, 2020
brąz patynowany, 80 × 27 × 27 cm, sygnowana na
spodzie: ‘A. Bakalarz 2020 RPZK80 EA I/II’
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 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 Koclęga
(ur. 1968)

Fragili Perfectum, 2020
brąz, szkło, 135 × 60 × 50 cm, 54 kg, ed. 1/4,
sygnowana na spodzie podstawy: ‘Koclęga 2020, 1/4 +
hologram autorski na spodzie podstawy
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł
W 1993 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje na
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia rzeźbę figuratywną.
Posiada w swym dorobku wiele realizacji rzeźbiarskich w przestrzeniach publicznych, w tym rzeźby monumentalne zainstalowane na
stałe w przestrzeniach publicznych w USA, Rep. Czeskiej i w Polsce.
Otrzymał liczne nagrody na największych i najważniejszych międzynarodowych konkursach rzeźby w śniegu: The Bronze Award
w Harbinie, Chiny (2015); The Best Creativity Award w Harbinie, Chiny (dwukrotnie: 2014 i 2016); The Fourth Prize w Sapporo, Japonia
(dwukrotnie: 2015, 2017); Award of Nayoro City w Nayoro, Japonia
(2016) oraz The Audience Award w Krasnojarsku, Rosja (2017). Wielokrotnie prezentował swoje prace w przestrzeniach różnych miast
w kraju i zagranicą, między innymi w Oxfordzie (Wielka Brytania),
Pradze (Rep. Czeska), St. Louise (USA), Bratysławie (Słowacja), Wilnie
(Litwa), Wiener Neustadt (Austria), Gutersloh (Niemcy), Zlinie (Rep.
Czeska), Sapporo (Japonia), Krasnojarsku (Rosja), Vallorie (Francja),
Nayoro (Japonia), Harbinie (Chiny), Klenovej (Rep. Czeska), Oulu
(Finlandia) oraz we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie,
Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Świętochłowicach, Pabianicach, Chełmku, Cieszynie, Zawierciu, Chrzanowie, Sosnowcu, Siemianowicach,
Pacółtowie, Górkach Wielkich i innych. Ostatnie wystawy indywidualne artysty prezentowane były w Wilnie (Litwa), w Seulu (Gallery
La Mer, Korea Poł.) i w Fabryce Sztuk w Tczewie. Ostatnie wystawy
zbiorowe: Art Revolution Taipei 2019 (Taiwan), 38th Korea Galleries
Art Fair 2019 (Korea Poł.), Art Jakarta 2018 (Indonezja), 13th Asia
Contemporary Art Show (Hong Kong, Chiny), Gwangju Internationa
Art Fairs 2018 (Korea Poł.), Parallax Art Fairs (Londyn, Wielka Brytania), 6 Daejeon Internationa Art Show (Korea), Loosen Art Gallery
(Rzym, Włochy), Art Gyeongju 2018 (Korea Poł.), 18 Insadong Art
Fairs (Seul, Korea Poł.), Chan Liu Art Museum (Taipei, Taiwan), Art
Revolution Art Fair 2018 (Taipei, Taiwan), 100 Beyond Sculpture (Seul,
Korea Poł.). Aktualnie, monumentalne rzeźby plenerowe Koclęgi,
eksponowane są w parku Zamku w Mosznej. Od kilku lat w obszarze
twórczych poszukiwań Koclęgi znalazły się również mniejsze prace
z brązu, eksponowane w wielu krajach świata.

30–31

32–33

11

Aleksander Baszynski
(ur. 1993)

Four palm trees, 2020
olej, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Aleksander Baszynski | "four palm trees" | 120x120 | olej/
płótno | 2020'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 200 – 2 800 zł
Urodzony w Żytomierzu na Ukrainie, mieszka i pracuje we Wrocławiu. W latach 2011–2017 studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Kijowie (wcześniej ukończył Państwowe Kolegium Artystyczne im.
T. Szewczenki w Kijowie). W 2016 r. brał udział w projekcie „Loving
Vincent” jako animator (w 2018 roku „Loving Vincent” został nominowany do Oscara za najlepszą animację pełnometrażową). W 2019
roku brał udział w wystawie Open Call Winners Exhibition 2019, The
Print Space, Londyn oraz uzyskał wyróżnienie w konkursie „Impet”,
Galeria Dominikańska we Wrocławiu

Ktoś może zapytać, co to jest sztuka? Przez całą swoją historię sztuka przeszła przez różne style i trendy, kształty i języki. Dla kogoś pokazuje się w zdaniach, dla drugiego w kolorze, pustce, ruchu, a może po prostu długim bełkoczącym
dźwięku. Nazwijmy to na chwilę „systemem abstrakcji”. Te systemy są artefaktami naszych umysłów, które werbalne
możemy nazwać „objaśnieniem”, gdy wizualne stają się „obrazem”. Umiejętność wyrażania, interpretowania, a nawet
łączenia tych stworzonych struktur w naszych głowach – to dla mnie sztuka. W dzisiejszych czasach ludzie w większości
myślą, że sztuka musi być rzemiosłem lub kreacją – fizyczną formą wykonaną ludzką ręką. Ale mimo wszystko widzę to
jako projekcję, zmysły i światło. Znajduję swoją sztukę we mnie, otoczenie wraz z samym życiem. Interesujące jest to, że
każdego z nas nauczono patrzeć na zdjęcia. Ale nawet coś bez granic, jak dziecko bawiące się kolorami i kształtami, musi
zostać przywrócone, zanim znów nauczymy się widzieć. Świat poprawia się z każdym dniem, podobnie jak my, nasze
zdolności, umysły, a także sztuka. Chociaż obecnie żyjemy w chaosie, każdy dzień jest znaczący i ma duży wpływ na moje
dzieła. Który postanowiłem rozwinąć jako wizualną reprezentację moich odkryć wokół natury, z rzeczywistością określoną
w momencie uderzenia i sposobem, w jaki moje oko ją pojmuje. Z czasem wszyscy się zmieniamy, bo moja sztuka zrobi
to samo. Ale chwila, którą przedstawiłem, pozostanie na zawsze.
Aleksander Baszynski
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Magdalena Daniec
(ur. 1974)

Miejsce nad Rzeką, 2016–2020
olej, akryl, kolaż, płótno, 65 × 81 cm, sygnowany p.d.: 'Magdalena
Daniec' oraz opisany na odwrocie: 'Magdalena Daniec, |Miejsce nad
rzeką, |2016/2020 |M. Daniec'

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Ukończyła z wyróżnieniem wyższe studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2001 r. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i kolażem. Jej wczesna twórczość została
omówiona w książce „Ikona w sztuce XX wieku” autorstwa Renaty
Rogozińskiej (2009). Laureatka konkursu w ramach II Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w Sztuce” w Wadowicach (2002) oraz
finalistka konkursów: 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (2016); Międzynarodowe Biennale Malarstwa
w Kiszyniowie w Mołdawii (2017); Ogólnopolski Konkurs Malarski
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2018). Autorka wystaw
indywidualnych: 2016 – „Częściowa Anhedonia”, Pragaleria, Warszawa; 2009 – „Kim są Oni? ”, Space Gallery, Kraków; 2006 – „Atlantyda”, Space Gallery, Kraków; 2002 – „Mechaniczni Bracia”, Galeria
Rękawka, Kraków; 2001 – „Ikonostas”, Cudowne Lata, Kraków.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych: 2017 – Międzynarodowe
Biennale Malarstwa -Chisina'u 2017, Kiszyniów, Mołdawia; 2017 –
„OsiemKobiet – V Edycja”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa;
2017 – „JustMad8”, Międzynarodowe Targi Sztuki, gdzie jako jedna z dwóch artystek reprezentowała warszawską galerię Xanadu,
Madryt; 2016 – 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego,
Szczecin; 2011 – „Meta-Obraz”, Wystawa malarstwa towarzysząca
VI Festiwalowi Filmu Filozoficznego, Staromiejskie Centrum Kultury,
Kraków; 2011 – „Art Now in Poland”, The Venue, Souk Arkwam,
Bejrut; 2009 – „Ikona w Sztuce XX w.”, Galeria Krypta u Pijarów,
Kraków; 2008 – „Contemporary Polish Art”, La Galerie Alwane,
Galerie d'Art Odile Mazloum, Bejrut; 2004 – „Kunst Atelier AMA”,
Ródemark, Niemcy; 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 – Europ'Art,
Genewa. Prace w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach oraz
w zbiorach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa pokonkursowa Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Kiszniów (Mołdawia)
2017 – Międzynarodowe Targi „Just-Mad8”, Madryt (Hiszpania)

(...) Magdalena Daniec w swoich płótnach nie przedstawia natury, lecz raczej jej znaki, przefiltrowane przez osobiste wspomnienia. Gdy myśli o deszczu, maluje ślady pozostawione przez ciężkie spadające krople (…) Jak ognia unika dosłowności.
Zamiast tego sugeruje. Szepcze. Podpowiada. Zostawia ślady i wskazówki. Z rozmysłem nie stawia kropki na końcu zdania.
Marcin Krajewski
Bo nie piszę wierszy, „ARTeon – Magazyn o Sztuce”, nr 9, 2017, s. 26–29
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Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Azzurra, 2020
tempera żółtkowa, płyta, 80 × 80 cm, sygnowany p.d.:
'Kołtan |2020'
cena wywoławcza: 4 200 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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Aneta Kublik
(ur. 1992)

Zobaczyć niewidoczne, 2018
olej, płótno, 100 × 200 cm, sygnowany na odwrocie:
'Aneta Kublik |2018'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 500 zł
Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdyni, specjalizacja ceramika. W 2013 roku została stypendystką Rotary. Brała
udział w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). W 2018 roku obroniła dyplom na ASP w Gdańsku w pracowni prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Laureatka nagrody MKiDN
w międzynarodowym konkursie na „Najlepsze Dyplomy ASP 2018”
oraz zdobywczyni Grand Prix w 28. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2018”. W 2019 otrzymała nagrodę
Prezydenta Miasta Sopotu dla młodych twórców Sopocka Muza.
W 2019 roku otrzymała również wyróżnienie honorowe w konkursie o „Nagrodę Eibischa” oraz nominację do nagrody w konkursie
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie”. Wystawy indywidualne: 2019 – Zobaczyć niewidoczne, Galeria Ring, Legnica; 2018 – Zobaczyć niewidoczne, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019
– „A co z wartościami? ”, Zajezdnia, Wrocław; 2019 – 11. Triennale
małych form malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2019 –
„Młode malarstwo z Gdańska”, Galeria Sztuki na Zamku, Ostróda;
2019 – „Nowy obraz/nowe spojrzenie”, Słodownia, Poznań; 2018 –
“Jólasýningin Le Grand Salon de Noël”, Ásmundarsalur, Reykjavik (Islandia); 2018 – „Gdańskie Biennale Sztuki”, Galeria Miejska, Gdańsk;
2018 – 28. Ogólnopolski przegląd malarstwa młodych „Promocje
2018”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2018 – „Najlepsze Dyplomy ASP
2018”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Zobaczyć niewidoczne”, Galeria Ring, Legnica
2019 – wystawa pokonkursowa „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, Słodownia, Poznań
2018 – wystawa zbiorowa 28.ogólnopolski przegląd malarstwa młodych „Promocje 2018”, Galeria Sztuki
w Legnicy
2018 – wystawa indywidualna „Zobaczyć niewidoczne”, Galeria Żak, Gdańsk
2018 – wystawa zbiorowa „Najlepsze Dyplomy ASP”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk (Nagroda MKiDN)

Charakterystyczną cechą mojego malarstwa jest ograniczenie palety barw. Dzięki temu cała moja uwaga skupia się na
geście. Gruba warstwa farby sprawia, że pociągnięcia pędzla zostają uwiecznione na płótnie w sposób rzeźbiarski. Ta
technika jest również wyzwaniem dla widzów i ich zmysłów. W zależności od kąta padania światła lub perspektywy
widzenia oglądającego, można na nowo odkrywać obraz – jego ruch, ukryte kolory i zmieniające się przedstawienia.
Aneta Kublik

Sposób w jaki Aneta Kublik tworzy swoje obrazy leży blisko granicy tradycyjnie rozumianego malarstwa. Uwypuklając cechy, które są dla niej najistotniejsze, rozszerza dyskurs poza zasadnicze pojmowanie dzieła. Obcujemy z malarstwem braku, obrazem pozbawionym niemalże światła wewnętrznego, określonym blaskiem obmywającym go z wierzchu, a więc światłem zewnętrznego w stosunku do niego świata – warunkiem koniecznym jego widzialności. Autorka mierzy się z gestem nadając mu najwyższe, ontologiczne znaczenie.
Z obrazem ruchomym – w przypadku malarstwa Anety Kublik, przemieszczając się wzdłuż obrazu, oglądamy nieustanny
ruch refleksów na jego powierzchni tak, jakby ów akt stwarzania, wydobywania z czerni dokonywał się wciąż na nowo;
tu i teraz. Ta czerń niesie w sobie wiele blasku.
dr Marcin Zawicki
„Zobaczyć niewidoczne” [katalog wystawy], Galeria sztuki w Legnicy, 2018
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

BALTHUS, z cyklu „METRO”, 2020
akryl, płótno, 115 × 115 cm, sygnowany p.d: 'CZAJ |
KOW | SKI | 2020' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR
CZAJKOWSKI | "BALTHUS" 2020 |z cyklu METRO'
cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 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)

Zjawisko termiczne, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Zjawisko termincze |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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Przemysław Garczyński
(ur. 1988)

Figury pierwsze (Torowisko), 2020
akryl, płótno, 40 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'PRZEMYSŁAW |GARCZYŃSKI |"FIGURY PIERWSZE
(TOROWISKO)" |AKRYL NA PŁÓTNIE, SOPOT 2020'
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 700 zł
Ukończył grafikę warsztatową na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracowni prof. Piotra Lecha i malarstwo na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Macieja
Świeszewskiego. Zajmuję się malarstwem sztalugowym, rysunkiem,
malarstwem ściennym, muralem, mozaiką i grafiką. Od 2017 rok
zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jako asystent.
Laureat Pierwszej Nagrody MKiDN w 29. Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2019”, Galeria sztuki w Legnicy. Finalista konkursów:
2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot;
2018 – Artystyczna Podróż Hestii 2018, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie; 2018 – II Przegląd Nowa Awangarda, Galeria Szyb
Wilson, Katowice; 2018 – III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – Gdańskie Biennale
Sztuk, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

48–49

Cykl „Figury Pierwsze” jest oparty na najprostszej, w potocznym znaczeniu, geometrii – trójkącie, kwadracie i kole. Odnoszę się do podstawowych pojęć i problemów malarskich takich
jak symbol, przestrzeń, synteza i kolor. Upraszczając formy staram się stworzyć odczucie
przestrzeni zawieszonej między światem realnym a rzeczywistości symboliczną.
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Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 177, 2020
technika mieszana, płótno, 150 × 120 cm, opisany na
odwrocie: 'Apeiron 177 |Acryl 120x150 cm |2020 r.
|Franciszek |Ledóchowski'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem,
fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go problem wielorakości perspektyw postrzegania świata. Posługując się
różnymi stylami malarskimi (popartu, abstrakcji czy surrealizmu) stara się wyrazić złożoność widzenia czy lepiej nadawania znaczenia
zdarzeniom czy obrazom. Jego malarstwo pozwala się tłumaczyć na
wiele sposobów nie preferując żadnego z tłumaczeń czy żadnego
widzenia jako jedynego, właściwego. Wielokrotnie wyróżniany był
na konkursach artystycznych, m.in.: 2012 – Konkurs Fundacji im.
Franciszki Eibisch, 2012 – I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny
– „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa; 2012 – „Untouchable”,
Poznań; 2012 – „Triennale z Martwą Naturą”. Wybrane wystawy
indywidualne i zbiorowe: 2016 – wystawa indywidualna „APEIRON”,
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa
malarstwa, Galeria MiTo, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa
malarstwa, Galeria Elektor, Warszawa; 2012 – zbiorowa wystawa
malarstwa, Galeria Opery, Kair (Egipt); 2011 – „Hangart”, Galeria
Klimy Bocheńskiej, Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Pałac Pod Blachą, Warszawa.

Moje malarstwo powstaje w napięciu pomiędzy przeciwieństwami. Porządkiem a chaosem, przypadkiem a planem, bogactwem a ubóstwem, ruchem a bezruchem, jaskrawością a bladością, pustką i natłokiem, intensywnością oraz spokojem,
spontanicznością i samokontrolą, jednym gestem a wieloma, płaskością i przestrzenią, początkiem i końcem, równowagą
a asymetrią. Aby uchwycić ta równowagę musze nie raz stać nad obrazem długie minuty za nim odkryje ten gest, ten
kolor czy tę fakturę, która dopełni całości. Ponieważ moim celem jest harmonia. Dzieło, które daje poczucie spełnienia,
tak trudne do zdefiniowania czy opisania. To stan satysfakcji obcowania z doskonałością, która zawiera spontaniczność
oraz kontrolę. Jest świadome oraz nieświadome. Podstawową trudnością czy zadaniem zostaje ustanowienie równowagi
w tym dynamicznym procesie, aby dotknąć tego, co jest pełnią. Moje obrazy mają stykać człowieka z jego pierwotną
naturą. Będącą czymś więcej niż on sam, będącą powodem narodzin i śmierci, okrutną i bezwzględną, a zarazem piękną
i doskonałą.
Franciszek Ledóchowski
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Andrzej Bator
(ur. 1951)

Rytm – Forte – Piano, 1993
akryl, płótno, 95,5 × 95, cm, sygnowany na odwrocie:
'"RYTM – FORTE – PIANO" |1993 R AKRYL 95,5 X 95
|Andrzej BATOR |Łódź'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dyplom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego,
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku malarstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych
i prywatnych.

Kreska, linia jest podstawowym elementem wypowiedzi plastycznej i twórczej, która szczególnie
w rysunku odgrywa ważną rolę. Jest śladem artystycznej wrażliwości, określa kontur, tworzy walor. Mnie interesuje lina
i wszystko co wokół niej się dzieje. Bawię się kreską, linią. Staram się rozwinąć sferę linii i kresek tworzonych na płaszczyźnie, a także kresek, które pojawiają się same – wyłaniające się z tła i współtworzące formy.
Podobnie jak w obrazach gdzie zestawione kolory wywołują odcienie innych barw, w rysunkach kreślone linie wywołują
wrażenie dodatkowych linii, a wszystko to buduje ciekawe i zaskakujące miraże. W moich rysunkach i obrazach tło nie
jest płaszczyzną, na której rozgrywa się plastyczna wrażliwość. Płaszczyzna współtworzy dzieło i jest jednym z elementów twórczej wypowiedzi. Ta analogia istnieje w rysunkach i w malowanych obrazach. Jest to obszar moich fascynacji
i zainteresowań.
Andrzej Bator
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Rafał Borcz
(ur. 1973)

Ptasia sypialnia, 2020
olej, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany p.d.: 'BORCZ'
oraz opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł
Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Obronił dyplom
w 1999 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Obecnie Doktor habilitowany, prowadzący Pracownię Rysunku ma Wydziale Malarstwa
swojej macierzystej uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Źródłem jego artystycznej
inspiracji jest bieszczadzka przyroda. Wybrane nagrody, wyróżnienia,
stypendia: 2013 – 2 wyróżnienia przyznane przez Artinfo.pl oraz
„Gazetę Wyborczą – Katowice” na 41. Biennale Malarstwa Bielska
Jesień – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2011 – Nagroda prezesa
ZPAP o. Katowice oraz wyróżnienie przyznane przez Poland-Art na
II Triennale Malarstwa „Animalis” – Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów; 2007 – Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 21. Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; 2006
– Nagroda Publiczności w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”
BWA, Bielsko Biała; 2005 – Wyróżnienie regulaminowe w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2005 – Stypendium Fundacji Grazella.

Zjawiskowość świata
Rafał Borcz doskonale pamięta datę, która rozpoczęła nowy rozdział w jego twórczości. Kilka dni przed sylwestrem roku
2009 udał się w pierwszą samotną, zimową podróż do Zatoki Węża, która zmieniła go na zawsze. Od tamtej pory zaczęły
powstawać ascetyczne, wyciszone krajobrazy z olchami, które maluje do dziś. Jezioro zasnuwa mgła, powietrze jest gęste.
Zachodzące lub wschodzące słońce odbija się w wodzie. Piony cienkich, delikatnych drzew spotykają się z poziomami horyzontu i linii brzegowej. Krajobraz tchnie cieszą, spokojem, wymaga skupionego odbioru, wzbudza w widzu melancholię
i niezrozumiałą tęsknotę za czymś nieokreślonym (…) Precyzyjne linie, którymi malarz kreśli sylwetki drzew i gałęzi, rozwidlają się, rozchodzą w różne strony, stają się coraz cieńsze, aż w końcu zaczynają przypominać pajęczynę lub siatkę
spękań na szkle. Dokładne przyjrzenie się im z bliska może dać widzowi wyobrażenie o sposobie pracy artysty. Borcz maluje
powoli. Zanim powstanie obraz, tworzy dziesiątki szkiców i rysunkowych kompilacji. Dopiero wtedy, gdy jest zadowolony
z wyłaniającej się kompozycji, przenosi ją na małe płótno, które nadal traktuje w kategoriach projektu. Dużo później
rozpoczyna pracę nad właściwym, dużym formatem. Artysta starannie i z dbałością o najdrobniejszy szczegół maluje
układy linii, bo wierzy, że zwłaszcza w wypadku malarstwa minimalistycznego, malarstwa ciszy, detal musi się odznaczać
wyjątkową subtelnością i precyzją opracowania, aby przykuć uwagę widza i nie pozwolić mu na nudę (…)
Marcin Krajewski, Wizja świata [fragm.],
„Arteon”, nr 1 (213), Poznań 2018, s. 35
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2019–2020
olej, płótno, 135 × 170 cm, sygnowany l.d.: 'Sandra
Arabska 2020 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Sandra
Arabska |2020 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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Anna Tomicka
(ur. 1985)

In keeping secrets of silent Earth, 2020
olej, płótno, 40 × 60 cm, sygnowny na odwrocie
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
Polska malarka urodzona w Łodzi, która w dzieciństwie wraz z rodziną przeniosła się do Włoch (gdzie do dziś mieszka i pracuje). Zajmuje
się malarstwem i ilustracją. Uczęszczała do Akademii Sztuk Pięknych
w Wenecji, następnie po przeprowadzce do Toskanii, ukończyła florencką Akademię Sztuk Pięknych. Zainteresowania Anny Tomickiej
oscylują wokół sztuki realistycznej i malarstwa renesansu. Autorka
kilku wystawa indywidualnych oraz uczestniczka ok. 70 wystaw
zbiorowych w wielu krajach na świecie (Włochy, USA, Niemcy, Australia, Japonia, Portugalia, Belgia, Anglia). Wystawy indywidualne:
2018 – „OMEN”, Modern Eden Gallery, San Francisco (USA); 2017
– „SEED OF MEMORY”, Arch Enemy Arts, Philadelphia (USA); 2014
– „CHAOS/KOSMOS” (wraz z Ericą Calardo), Pink Zeppelin Gallery,
Berlin (Niemcy); 2013 – „IRON-Y”, Mondo Bizzarro Gallery, Rzym
(Włochy); 2012 – „UNIVERSE”, SwoonGallery, Los Angeles (USA)
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Stanisław Tomalak
(ur. 1955)

Monika Marchewka
(ur. 1988)

Fragment 470, 2017

Scena, 2019

technika własna, akryl, 100 × 100 cm, sygnowany l.d.:
'S.J.A.T.' oraz na odwrocie: 'S.J.A. Tomalak | Fragment 470
| z cyklu "Niebo i ziemia" | Archeologia | Chwaliszewice
2017, lipiec'

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygnowany na odwrocie:
'Monika Marchewka |"Scena" |80 × 60 cm |ol/pł |2019 r'
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 600 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 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.
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Malarka i animatorka. W 2013 ukończyła wydział malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownia prof. Zbigniewa Sprychy).
Brała udział przy produkcji filmowej „Twój Vincent” jako animatorka
oraz supervisor.. Aktualnie mieszka i pracuje w Gdańsku. Wystawy
indywidualne: 2018 – „Sposoby zwalczania burz i gradów", Galeria
NAmiejscu, Gdańsk; 2017 – „Trochę po staremu, całkiem od nowa”,
Galeria Sztuka Wyboru, Gdańsk; 2016 – „Spisane na straty”, Galeria
Dwie Zmiany, Sopot; 2015 – „Na moment przed. Chwilę po”, POPin
Studio, Sopot; 2015 – „Niepokoje”, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane
wystawy zbiorowe: 2019 – „Gdańsk przez pryzmat", Filharmonia
Bałtycka, Gdańsk; 2017 – „Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch”,

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – „Im dalej w las. Neoromantycy wobec natury.”, Fundacja 2 wymiary, BWA
Sanok, Stacja Muranów, Warszawa; 2015 – „Targi sztuki, Designu
i Idei”, Gdańsk Oliwa; 2014 – „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2014 – „Start”, Galeria Bronowice, Kraków; 2014 – Dyplom „Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych” za najlepszy dyplom, Kraków;
2013 – „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2013 – „Young Polish
Art”, POSK, Londyn; 2013 – „Salon Letni”, Galeria Stalowa, Warszawa; 2013 – wystawa najlepszych dyplomów, Pałac Sztuki, Kraków.
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Maurycy Gomulicki
(ur. 1969)

Magdalena Starska
(ur. 1980)

Afrodytka, z cyklu „Nimfy”, 2018

Rybak, 2017

serigrafia, papier, 70 × 50 cm, ed. 17/32, sygn. na dole

olej, płótno, 80 × 110 cm, sygnowany na odwrocie:
'Magdalena Starska |2017 |"Rybak"'

cena wywoławcza: 1 200 zł •

cena wywoławcza: 3 600 zł •

estymacja: 1 600 – 2 200 zł
Mieszka i pracuje w Warszawie i w Meksyku. Zajmuje się grafiką,
fotografią, instalacją oraz videoartem. W latach 1987–1992 studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Obronił dyplom z grafiki
warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta oraz z malarstwa
w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. W latach 1992–1993
studiował również na Facultat de Beaux Arts uniwersytetu w Barcelonie, w 1994 w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie,
a w latach 1997–1998 w Centro Multimedia del Centro Nacional
de las Artes. Tworzy główne w stylistyce kampu, a jego artystyczne
zainteresowania Gomulickiego najczęściej oscylują wokół pornografii, fetyszu i erotyki. W swojej twórczości często wykorzystuje
mocny, nasycony kolor. Sztuka Gomulickiego była prezentowana na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą,
a jego prace znajdują się w wielu ważnych kolekcjach prywatnych
i publicznych, m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie; Zachęta –
Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie; CSW Zamek Ujazdowski,
Warszawa; Muzeum Narodowe w Szczecinie; Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING, Warszawa; Fundacja Rodziny Staraków, Warszawa;
Galeria Bunkier Sztuki, Kraków; Kolekcja Hotelu Raffles Europejski,
Warszawa; Galeria Arsenał, Białystok; Kolekcja Alter Art, Gdynia;
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Olsztyn
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estymacja: 5 500 – 7 500 zł
Uprawia malarstwo, rysunek, instalację i performance. W 2005
ukończyła ASP w Poznaniu (obecnie UAP) w pracowni prof. Kozłowskiego i prof. Ficnera. Obecnie doktorantka na macierzystej
uczelnie, gdzie również od 2016 roku jest asystentką w Pracowni Kształtowania i Transformacji Przestrzeni na Wydziale Multimedia.
Stypendystka MKiDN (2010) oraz Stypendium Młoda Polska (2014).
Wybrane wystawy: 2016 – „Artloop Festiwal”, Sopot, Polska; 2016
– „Social Design for Social Living”, Galeria National, Dżakarta (Indonezja); 2015 – „Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście
globalnym”, National Art Museum of China, Pekin (Chiny); 2013
– „Konteksty”, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej,
Sokołowsko; 2013 – wystawa indywidualna „Plan na otwartych
kołach”, BWA Zielona Góra
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Wojciech Leder
(ur. 1960)

Małe kuszenie św. Antoniego III, 2014
lakier samochodowy, pigment, mika, płyta,
39 × 60,5 cm, sygnowany na odwrocie: 'Małe kuszenie
św. Antoniego III |Wo. Leder |2014'
cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 500 – 7 500 zł
Mieszka i pracuje w Łodzi. W latach 1979–1985 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom
obronił w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego.
W latach 1982- 1985 studiował filozofię na Uniwersytecie Łódzkim.
Od 1991 zatrudniony na macierzystej uczelni – najpierw jako adiunkt w Pracowni Podstaw Kompozycji na Wydziale Tkaniny i Ubioru,
a od 2007 jako profesor prowadzący Pracownię Otwartą. Laureat
Grand Prix 34. ogólnopolskiego konkursu malarskiego „Bielska Jesień
1999”. Artysta ma na swoim koncie szereg wystaw indywidualnych
oraz brał udział w dziesiątkach wystaw zbiorowych. Prace Ledera
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą oraz
w kolekcjach instytucjonalnych m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii
Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Kulczyk Foundation, Atlasu Sztuki,
Kolekcji Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Leder traktuje obraz jak autonomiczny, materialny przedmiot. Maluje obrazy, które nie przedstawiają rzeczywistości
w tradycyjnym znaczeniu, lecz odnoszą się do niej, naśladując spękania ziemi, przedstawiając rozchodzące się po wodzie
kręgi, przenikające się barwy niektórych skał. Dla osiągnięcia efektów zbliżonych do naturalnych artysta stosuje różne
techniki i specjalne technologie: szlifuje obrazy, wykonuje w nich nacięcia, które później wypełnia farbą, wykonuje intarsje,
stosuje rozmaite kruszywa i spoiwa, popiół, używa różnych rodzajów tynków, a także szlifierki, cykliniarki i maszyny do
polerowania betonu.
Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 104
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Ignacy Oboz
(ur. 1989)

Suprematysta, 2020
olej, płótno, sygnowany na odwrocie: 'Ignacy Oboz
„Suprematysta” 2020, Wrocław'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu (dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zdzisława Nitki
w 2016) oraz Historii Sztuki na KULu w Lublinie. Aktualnie doktorant
na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Finalista konkursu Najlepsze
Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, uczestnik wielu wystaw zbiorowych
i autor wystaw indywidualnych: Spłoneły ogrody. Teraz pada deszcz,
Centrum Kultury Zamek, Wrocław (2019), 16_17_18 – wystawa indywidualna, Zamek Piastowski, Racibórz (2019), 11 Triennale Małych
Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń, Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów (2019), Zlecenie – wystawa
indywidualna, Pracownia Duży Pokój, Warszawa (2019), „Środki plastycznego wyrazu” – wystawa indywidualna, Galeria MD_S, Wrocław
(2018), CreArt AiR, Galerija Ars et Mundus, Kaunas (2018), Wspólna
Przestrzeń_2, Galeria ASP, Łódź; „001 – przestrzeń, Ignacy Oboz”,
Przestrzeń, Wrocław; „My’16. Najlepsze dyplomy ASP we Wrocławiu”, Wrocław, BWA Awangarda (2016); Grand Prix Fundacji im.
Franciszki Eibisch, wystawa pokonkursowa, Warszawa, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej (2016; II Międzynarodowy Konkurs Malarski
Fundacji Trzy Mosty, Warszawa (2016); Ogólnopolska Płaszczyzna
Współpracy Akademickiej OPWA, Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku (2016); 4 Triennale Malarstwa „Jesienne Konfrontacje”,
Rzeszów (2016); 26. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych
„Promocje 2016”, Legnica (2016); „Młodzi w Muzeum. Poziom
najwyższy”, Wrocław, Muzeum Narodowe (2016); 10. Triennale
Małych Form Malarskich, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia (2016);
Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora,
Gdańsk, Aula ASP w Gdańsku (2015)

Obraz Suprematysta pochodzi z realizowanego aktualnie cyklu, odnoszącego się do konstruktywizmu. Szczególnie interesujący jest dla mnie charakterystyczny – dla dzieł z tego nurtu – rygor formalny, oraz możliwości jego przełamywania
przez czynniki nieracjonalne czy pozaartystyczne. Interesują mnie także aspekty technologiczne tego typu malarstwa, dobór
środków plastycznych adekwatnych do wyrażanych idei oraz wpływy procesów zewnętrznych. Prezentowane w muzach
światowych obrazy konstruktywistyczne często zawierają liczne pęknięcia, przebarwienia czy krakelury. Fakt ten w nieco
innym świetle stawia wspomnianą wcześniej dyscyplinę i otwiera pole do swoistej reinterpretacji dzieł. W swoich pracach
podejmuje zagadnienia błędów, niedoskonałości oraz zwykłego niechlujstwa, zestawiając je z akademickim już językiem
geometrii.
Ignacy Oboz
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Antonina Janus-Szybist
(ur. 1988)

30

Katarzyna Kukuła
(ur. 1987)

Martwa natura, 2020

Święta, 2019

akryl, olej, płótno, 80 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Antonina Janus-Szybist'

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygnowany na odwrocie:
'Katarzyna Kukuła |„Święta” |olej na płótnie |70 × 50 cm
|2019'

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 1 300 zł

estymacja: 2 400 – 3 200 zł
Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, ilustracją
oraz animacją. W latach 2009–2014 studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obroniła pod
kierunkiem prof. Zbigniewa Sprychy, a jej cykl prac dyplomowych
został uhonorowany Medalem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest doktorantką i asystentką na Wydziale
Malarstwa macierzystej uczelni oraz wykładowcą na Wydziale Sztuki
PWSZ w Tarnowie. Wybrane wystawy: 2016 – wystawa zbiorowa
„Hommage a still life”, Galeria Pryzmat, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Drogi figuracji” wystawa zbiorowa, Galeria Lamelli.
Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Poświatowska w malarstwie”
wystawa zbiorowa, Ośrodek Promocji Kultury, Częstochowa 2015
– wystawa indywidualna „Za oknem”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2015 – wystawa indywidualna, Galeria Wejściówka,
Częstochowa; 2014 – wystawa zbiorowa „Najlepsze dyplomy ASP
w Krakowie” Pałac Sztuki, Kraków; 2013 – wystawa zbiorowa „Verbindung/Powiązania”, Dusseldorf (Niemcy)
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estymacja: 1 800 – 2 400 zł
W latach 2007-2012 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Leszka Misiak. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną i filmem animowanym.
Mieszka i pracuje w Sosnowcu. Nagrody i wyróżnienia: 2019 - Nagroda dla Młodej Artystki Polskiej za odwagę i przełamywanie granic
im. Mari Anto i Elsy von Freytag Loringhoven; 2017 - Wyróżnienie
honorowe, Wyróżnienie czasopisma „Format”, Nagroda Publiczności
43 Biennale Bielska Jesień, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2012
- Nagroda Rektorów Akademii Sztuk Pięknych na wystawie Najlepsze Dyplomy ASP 2012; 2011 - Finał konkursu „Artystyczna Podróż
Hestii”, Sopot. Wystawy indywidualne: 2019 – „Intymność” (wraz
z Katarzyną Karpowicz), Galeria Raven, Kraków; 2018 – „Wyluzuj
weź to śmiertelnie poważnie” (wraz z Ann Sz), Klub Piękny Pies,
Kraków; 2018 – „Romantic Kung Fu” (wraz z Olą Młynarczyk Gemzą),
Galeria AG, Kraków; 2018 – „Big Bang”, Galeria Minus1.artspace,
Katowice; 2018 – „Ćwiczenia z miłości”, Galeria Pokusa, Wiesbaden
(Niemcy); 2017 – „Wiosność”, Galeria M, Wrocław; 2017 – „Kosmos
możliwości”, Klub Piękny Pies, Kraków; 2017 – „Amuse boush”,
Zenit, Kraków; 2014 – „Kochankowie”, Galeria M, Wrocław; 2014 –
„Misteria”, Galeria Nova, Kraków; 2013 – „Światło między literami”

(wraz z Katarzyną Podporą), Muzeum Rzemiosła w Krośnie; 2011
– „Na łonie natury”, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Taking patriarchy apART”, Klub
Polskich Nieudaczników, Berlin; 2019 – „Feminał”, Dom Norymberski,
Kraków; 2019 – „Licht Luft Scheisse – Prespektiven auf Okologie
und Moderne”, Botaniczne Muzeum, Berlin, Niemcy; 2019 – „Farba
znaczy krew – Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa; 2019 – „Feminał”,
Gdańska Galeria Miejska Guntera Grassa, Gdańska; 2019 – „Punkt
Wyjścia”, Galeria Biała, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków; 2018
– 6. Triennale Malarstwa, Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa;
2018 – „Zmierzchnica”, Galeria Cellar, Kraków; 2017 – „Armenia,
Miłość i Tożsamość”, Galeria Bardzo Biała, Warszawa; 2017 – „War”
Miejsce Sztuki44, Świnoujście; 2017 – 43 Biennale Bielska Jesień,
Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2013 – „Art in Mind Beautiful
Dawn”, The Brick Lane Gallery, Londyn, Wielka Brytania.
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Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Dom za miastem, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.b.: 'DAREK
GRABUS '19'
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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Katarzyna Karpowicz
(ur. 1985)

Do widzenia, do jutra, z cyklu „Ulice”, 2020
olej, płótno, 110 × 100 cm, sygnowany l.d.: 'Kat.
Karpowicz 20' oraz opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł
Urodzona w 1985 roku w krakowskiej rodzinie malarzy, Anny i Sławomira Karpowiczów. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (2000-2005), oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie (2005-2010). Dyplom uzyskała w pracowni
prof. Leszka Misiaka w 2010 roku. Od 2014 roku utrzymuje się
w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu Kompas Sztuki
Młodych. Zrealizowała 17 wystaw indywidualnych, między innymi:
„Małe wielkie życie”, Galeria Platon (Wrocław, 2019); „Niebieskie
szkiełko”, Galeria Art (Warszawa, 2018); „Teatr codzienności”, Galeria Raven (Kraków, 2018); „Do widzenia, do jutra”, Galeria Triada
(Gdańsk, 2017); „Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna (Warszawa,
2017); „Genius Loci”, Galeria Artemis (Kraków, 2016); „Życie obrazu”, Szép Mú´hely Gallery (Budapeszt, Węgry, 2014); „Przemiany”,
Galeria BWA (Zamość, 2011); „Przyśniło mi się”, Galeria Art (Warszawa 2011). Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych,
między innymi: „Młode malarstwo polskie”, Muzeum Narodowe
w Gdańsku, Odział Sztuki Współczesnej (2019); „Sztuka teraz”,
wystawa przedaukcyjna, Muzeum Narodowe w Krakowie (2019);

„XIV Aniversario”, Galeria de Arte Montsequi, Madryt, Hiszpania
(2018); „Karpowicze”, wystawa rodziny Karpowiczów w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, (2018); „Realizm,
dwa spojrzenia”, Galeria BWA, Bydgoszcz, (2018); „Konfiguracje”,
Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków,
(2017); „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…”, Montsequi
Galeria, Madryt, Hiszpania, (2016); „Abstrakcja, figuracja, współczesne malarstwo krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre, Węgry,
(2015); „Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt, (2015). Prace Katarzyny Karpowicz znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą
oraz w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. W 2019
zdobyła stypendium twórcze Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców. Zajmuje się malarstwem
figuracyjnym, olejnym, oraz pracuje w technice własnej na papierze.

(...) Każdy jej obraz jest metafizyczny. Każdy powstaje w skupieniu, i widz to czuje. W soczewce płótna artystka skupia
to, co prawdziwe, i to, co wyśnione, to, co mamy, i to, o czym marzymy. Konkret i przeczucie. Można by uznać to malarstwo za autobiograficzne. W pięknych twarzach dzieci i kobiet doszukiwać się rysów samej artystki, wziąć udział w jej
podróżach. Ale ponieważ w gruncie rzeczy każda twórczość jest autobiograficzna, to jednak spójrzmy poza ten stereotyp. Twórczość Katarzyny Karpowicz jest głęboko uniwersalna i egzystencjalna, opowiada o relacjach, oczekiwaniach,
nadziejach i lękach. (...)
Małgorzata Czyńska i Wojciech Tuleya, wstęp do katalogu indywidualnej wystawy „Niebieskie szkiełko”,
Galeria Art, Warszawa 2018

„Do widzenia, do jutra” to jeden z najnowszych obrazów Katarzyny Karpowicz z cyklu „Ulice”. Malarka opowiada historie, które odgrywają zmyślone postaci w przestrzeni teatralnej jaką jest ulica. Światło, cień, kolor, rytm architektury,
perspektywa ulicy, ekspresja postaci to główne elementy, którymi dyryguje autorka obrazów tworząc za każdym razem
inny nastrój. Postać dziewczyny w błękitnej sukience oraz tytuł obrazu "Do widzenia, do jutra" to powidok filmu Janusza
Morgensterna. Karpowicz często nawiązuje w swoich obrazach do inspirujących ją filmów, muzyki, mistrzów malarstwa,
literatury. Każda z postaci na obrazie skrywa własną historię, którą odbiorca obrazu może samodzielnie odkrywać i po
swojemu interpretować. Artystka zachęca odbiorcę do podążania własnymi ścieżkami i odnajdywania nowych, osobistych
dla widza znaczeń w jej obrazach. Artystkę ciekawi wyjątkowość i niepowtarzalność ludzkiego losu. Jedna ulica zawiera
w sobie kilka odrębnych światów zamkniętych w ludzkiej i zwierzęcej formie, które mimo, że odrębne, same w sobie,
indywidualne - istnieją równolegle na całkowicie zmyślonym obrazie. Karpowicz fascynuje opowiadanie historii, które
nigdy się nie zdarzyły, ale ostatecznie są bardzo bliskie odbiorcy. Artystkę kieruje czułość do człowieka i jego jestestwa,
dlatego w jej obrazach człowiek odgrywa główną rolę i zwykle jest w tych postaciach „piękno”. Poprzez spojrzenie widza,
obraz ożywa, a jego symbolika nabiera sensu- dla każdego za każdym razem być może innego.
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Schyłek dnia, 2020
akryl, płótno, 110 × 145 cm, opisany na odwrocie:
'TOMASZ KOŁODZIEJCZYK |SCHYŁEK DNIA |2020'
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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Juliusz Lewandowski (Martwy)
(ur. 1977)

Akt czerwony, 2016
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:
'Juliusz Lewandowski 2016'
cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 200 – 5 000 zł
Malarz samouk. Jeden z nielicznych malarzy sztuki erotycznej w Polsce. Debiutował jako autor ilustracji do Lautréamontowskich „Pieśni
Maldorora” i twórczości Markiza de Sade. Ważną częścią jego dorobku malarskiego są wątki autobiograficzne, które stają się pretekstem
do ukazywania uniwersalnych problemów ludzkiej natury. Obecnie
w swoich pracach także porusza tematykę społeczną i obyczajową: maluje m.in. o Wielkiej Rewolucji Francuskiej, wojnie domowej
w Hiszpanii czy Republice Weimarskiej. W charakterystyczny dla
siebie sposób komentuje również aktualną sytuację Polski. Oprócz
wielopostaciowych scen rodzajowych maluje kameralne portrety
z martwymi naturami, które często stanowią klucz interpretacyjny
do anegdoty zawartej w obrazie. Główną inspiracją jest dla niego
tradycja malarstwa figuratywnego XX w. – ekspresjonizm, Nowa
Rzeczowość, kubizm i malarstwo rosyjskie.

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

Moim zdaniem jego prace pokazują surową i często niewygodną rzeczywistość ludzkiego pożądania. Te prace konfrontują się z odbiorcami – a przynajmniej konfrontują mnie osobiście z prawdą, że to co najbardziej zwierzęce i żarłoczne
u mężczyzn, nie jest haniebne lub wstydliwe, chociaż ludzie najczęściej zaprzeczają swojej zwierzęcej naturze i odrzucają
wszystko, co jawnie seksualne.
Wyraźna troska w eleganckim ujęciu niewygodnego tematu utrudnia widzom odczuwanie niechęci w stosunku do ukazywanych tematów. Jest to ważny aspekt tej twórczości, ponieważ uważam to za zdrowy punkt widzenia korzystny
dla ogółu, i może zaproponować nową perspektywę osobom, które w większości okoliczności odwróciłyby uwagę, ale
w przypadku tych obrazów, prawdopodobnie nie zrobią tego (…)
Chociaż prace Lewandowskiego są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka jako jego własna i oryginalna twórczość, widoczny jest tu związek malarzami takimi jak Max Beckmann i innymi z tego okresu, co tworzy dodatkowy kontekst dla
tych, którzy go rozpoznają (…) – podkreśla to podobieństwo naszych czasów i zbliżającego się fatum – zagłady mającej
miejsce w czasach Republiki Weimarskiej. I to także jest rzecz, nad którą warto się zastanowić – co się stanie, jeżeli świat
się nie zmieni. To poczucie zbliżającej się katastrofy i zbliżającej się śmierci jest wciąż obecne w erotycznych obrazach
Lewandowskiego, jest to nieuniknione, to integralna część jego twórczości, czy jest to jego świadomą intencją, czy też nie.
Josef Foshee, amerykański ilustrator i przyjaciel artysty, 2017 (tłum. J.L)
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Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Agata Nowosielska
(ur. 1982)

Forma 2K2F, 2018

Z cyklu „Domino”, na podstawie filmu Petera Weira „Piknik pod wiszącą skałą”, 2013

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygnowany na odwrocie:
'Maciej Mackiewicz |„FORMA 2K2F” |2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Nowosielska |2013'

cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł •

estymacja: 1 600 – 2600 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 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.

Malarka i kuratorka. Studiowała w Hochschule für Künste w Bremie.
Dyplom obroniła na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (w pracowni prof. Teresy Miszkin i prof. Jarosława Baucia). Wielokrotna stypendystka m.in.: Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla
Twórców Kultury (2014); Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska
(2010, 2014, 2018); Bremerkunstipendium (2007). Wystawy indywidualne: 2019 – „Odludzie”, BWA, Zielona Góra; 2017 – „How
I ended up becoming a painter”, Seelig, Oldenburg (Niemcy); 2016
– „Holy place”, Växjö Konsthall, Växjö (Szwecja); 2015 – „W barok”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe:
2018 – „Ona – Energia”, Stolarska/Krupowczicz Gallery, Warszawa;
2016 – „Z tęsknoty do przynależności”, Run Run Shaw Creative
Media Centre, Hongkong; 2016 – „Znajomi znad morza”, Rynek 25,
Wrocław; 2015 – „Absolwent, płynne tożsamości”, Instytut Sztuki
Wyspa, Gdańsk
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Saudade”, 2019
olej, płótno, 80 × 105 cm, sygnowany na odwrocie:
'z cyklu „SAUDADE” B. OTOCKI 2019'
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); doktorat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
(2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt
w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014
roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Malarz i fotograf, kurator, juror konkursów malarskich. Autor czterech cykli
prac: „Portrety pamięciowe”, „Alchemia Iluzji”, „Czy jest bezpiecznie/
Is it safe? ” i „Yang! ”. Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych
i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Obrazy z cyklu „Saudade” powstały na bazie prywatnych zdjęć, które Amerykanie sprzedają za pomocą serwisu Ebay.
com. Wyselekcjonowane fotografie są nostalgiczną podróżą w czasie do chwil, które kojarzą nam się z bezpiecznym
dzieciństwem, beztroską oraz światem prostym i zrozumiałym, bezpośrednio dostępnym naszym zmysłom. Oczywiście
zostały one przetworzone w nieco bardziej surrealną artystyczną wizję, w dalszym ciągu jednak pozostajemy zanurzeni
w rzeczywistości relaksu i odpoczynku. Nazwa cyklu została zaczerpnięta od portugalskiego terminu oznaczającego rodzaj
nostalgii i melancholii związanej z silną waloryzacją przeszłości, odbieranej z subtelną dumą i radością, w sposób pozytywny.
Bartek Otocki
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Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Hedone, z cyklu „Online/Offline”, 2020
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'WAWRZYNIEC REICHSTEIN |"HEDONE" 2020 r. |Z CYKLU:
"ONLINE/OFFLINE" |(olej na płótnie) |[sygnatura
i wskazówka montażowa] '
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 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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Mariusz Waras (M-City)
(ur. 1978)

M-CITY 992, 2017
spray, szablon, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie:
'"M-CITY 992" |MARIUSZ WARAS 2017 |[sygnatura] '
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
Doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora
Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię Obrazu
i Street Artu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów. Dyplom
magisterski i doktorski obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2008–2014 był asystentem na macierzystej uczelni
w prof. Jerzego Ostrogórskiego. W latach 2010–2013 prowadził Pracownię Projektowania Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze
Intermediów, następnie pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem
prof. Henryka Cześnika w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa.
Prezes Stowarzyszenie Przestrzeń Sztuki WL4 mającego na celu, zapewnienia artystom miejsca indywidualnej twórczości, kreowania
przestrzeni artystycznej wymiany, prezentowania, dyskusji i animacji,
przede wszystkim lokalnej sceny artystycznej i kulturalnej Gdańska.
Oprócz pracy akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym,
tworzeniem instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. Murale jego autorstwa podziwiać można na całym świecie
(Niemcy, Ukraina, Norwegia, Włochy, Szkocja, Słowenia, Rosja,
Portugalia, Holandia, Dania, Francja, Hiszpania, Litwa, Turcja, Łotwa, Szwajcaria, Anglia, Finlandia, Belgia, Serbia, Rumunia, Czechy,
Słowacja, Irlandia, Węgry, Kolumbia, Brazylia, Tunezja, Indie, USA,
Meksyk, Izrael, Indonezja). Autor kilkunastu wystaw indywidulanych
i uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą

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.

90–91

40

Michał Rybiński
(ur. 1982)

Powidoki II, 2014–2016
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'"POWIDOKI II 2014–16 Michał Rybiński |[sygnatura] '
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Artysta malarz, twórca instalacji, rysownik. Ukończył Wydział Grafiki
Warsztatowej i Malarstwa na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet
Artystyczny). Dyplom w 2007 roku pod kierunkiem prof. Stefana
Ficnera z grafiki warsztatowej i prof. Piotra C. Kowalskiego z malarstwa. Laureat Nagród: im. Marii Dokowicz za najlepszy Dyplom ASP
w Poznaniu; Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki Kraków
(2007). Od roku 2008 asystent prof. Wojciecha Ledera w ASP im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Pracownia Malarstwa i Rysunku). Doktorat w 2013 roku w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2014 adiunkt w Pracowni Malarstwa
i Rysunku ASP w Łodzi. Od 2017 do 2019 Koordynator Festiwalu
Nauki, Techniki i Sztuki. W roku 2017 zostaje kierownikiem autorskiej
Pracowni Rysunku Konceptualnego na Wydziale Malarstwa i Rysunku, pełni również funkcję kierownika, Katedry Rysunku na w/w wydziale. W 2018 roku zostaje wybrany na stanowisko prodziekana
wydziału Malarstwa i Rysunku. Prace w kolekcjach państwowych
i prywatnych w kraju oraz na świecie, m.in. (University of Art Tennessee, Stuttgarcie i Berlinie, gdzie odbywał wizytacje artystyczne)

WYSTAWIANY:
2018 – wystawa zbiorowa „Niefiguratywnie”, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódź
2016 – wystawa zbiorowa „Potok Sztuki”, BWA, Szczecin
2015 – w
 ystawa zbiorowa „MEETING POINT”, wystawa na 10. lecie pracowni malarstwa prof. Wojciecha
Ledera, Galeria ASP w Łodzi
2014 – wystawa indywidualna „Powidoki”, Dom Pracy Twórczej, Uniejów

Powidok, zwany też kontrastem zastępczym, to zjawisko optyczne, polegające na tym, że po obserwowaniu jakiegoś
kształtu w jednym z tzw. kolorów podstawowych, a następnie odwróceniu wzroku, przed oczami pozostaje przez chwilę
ten sam, choć nieostry obraz przedmiotu, tym razem w tzw. barwie dopełniającej. „Powidoki” to cykl prac który zajmował mnie w latach 2014–2018, wynika on z mojego zachwytu kolorem, iluzją i optyką. Obrazy powstały z potrzeby
doświadczenia, eksperymentu z kolorem, fascynacji optycznie wibrującymi kręgami. To malarstwo w najczystszej postaci,
nieprzedstawiające, samo o sobie stanowiące, emancypacja koloru.
Michał Rybiński
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Ewa Goral
(ur. 1984)

Las, 2015
akryl, olej, płótno, 100 × 130 cm, opisany na odwrocie:
'EWA GORAL |2015'
cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 7000 zł
Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiego ASP. Zajmuje się
malarstwem i projektowaniem graficznym. Wybrane wystawy indywidualne: 2015 – “Plant Consciousness”, Regent’s University, Londyn, UK; 2015 – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki, Kraków;
2013 – Unit24 Gallery, Londyn, UK; 2012 – Galeria 81°, Warszawa;
2012 – Idea Fix, Kraków; 2011 – Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2018/19 – Galeria Arttrakt, Wrocław;
2018 – Galeria Arttrakt, Wrocław; 2018 – Galeria Szyb Wilsona,
Katowice; 2017 – Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 –
Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 – Zealous X, RichMix,
Londyn, UK; 2016 – Gruning Gallery, Krakow; 2016 – Bohema Nowa
Sztuka, Warszawa; 2015 – SoContemporary Gallery, Londyn, UK;
2015 – Café 1001 Brick Lane, Londyn, UK; 2014 – Espacio Gallery,
Londyn, UK; 2012 – Silence is a Lie, Urban Art Exhibition, SEZ, Berlin/
DE; 2012 – Art. Inn, Warszawa; 2008 – Polish deConstruction Show,
Londyn, UK; 2003 – BWA Gallery, Bielsko Biała

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

Choć darzę szacunkiem klasyków sztuki botanicznej – inspiruję się pracami takich artystów jak Ernst Haeckel czy Albertus Seba – to osobiście wybieram swobodę skojarzeń. Lubię patrzeć jak „moje rośliny”, dziwaczeją, upiornieją, mnożą się na potęgę i zmieniają kolory. Zielony może być zastąpiony przez dowolny kolor,
a kształt podpatrzony w terenie, na płótnie zamienia się w swoją spotworniałą hybrydę. Natura uosabia tajemnicę
i energię przekraczającą naszą wiedzę i wyobrażenia o znaczeniu natury w porządku ludzkich interesów
i oczekiwań. Na moich obrazach obok wątków mrocznych współistnieje estetyczna lekkość i specyficzne poczucie humoru. Zamiast typowej dla Zachodu manii destylowania elementów rzeczywistości i doznań (albo śmiech,
albo strach), wolę charakterystyczne dla Wschodu pogodzenie z niejednoznacznością świata. Kształty przenikają się
i ewoluują swobodnie zamiast realizować domniemane prawa, chaos nie wyklucza porządku. Liczy się tylko tajemnica
życia i wzrostu, rozpięta między korzeniami a słońcem. Między światem biologicznym a fizycznym. Nad tym wszystkim
unoszą się… chichot roślin.
Ewa Goral
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Agnieszka Kirzanowska-Osińska
(ur. 1980)

Katarzyna Gołębiowska
(ur. 1982)

Touch, 2020

08.08, 2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Touch |A. Kirzanowska-Osińska '20'

akryl, płótno, 120 × 120 cm, sygn. na odwrocie:
'Katarzyna Gołębiowska 2018 r.'

cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 2 200 zł •

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Absolwentka Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ukończyła Wydział
Malarstwa i Grafiki ze specjalizacją malarstwo w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Dyplom obroniła w roku 2007 w pracowni
prof. Zdzisława Walickiego. Wcześniej studiowała grafikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 roku prezentuje
swoje prace na wystawach w kraju i za granicą. Współpracuje z architektami wnętrz i dekoratorami.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w roku 2009 obroniła dyplom w Pracowni
Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Gieragi i aneks w Pracowni
Fotografii prof. Leokadii Bartoszko. Ukończyła również Historię Sztuki
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Na
przełomie lat 2007/2008 przebywała na stypendium w Accademii Albertina di Belle Arti w Turynie we Włoszech. W latach 2010–2012 odbyła studia podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Stypendystka Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2007/2008.
W latach 2009–20013 była asystentką w Dziale Edukacji w Muzeum

W poszukiwaniu swojej artystycznej drogi wiele eksperymentowałam. Wypadkowa tych prób nie mogła być jednoznaczna
i prosta. Owocem wielu lat pracy jest sztuka mocno ukierunkowana na wrażliwość estetyczną i z podobnej wrażliwości
wynikająca. Specyfika prac umożliwia ich odbiór również poza poziomem na co dzień używanych zmysłów.
Sięgając głęboko w siebie, pozwalam energii na swobodne ujście, na trwanie będące zaprzeczeniem codziennego pędu.
Powstają wtedy obrazy monochromatyczne, gdzie tonacja ogranicza się do jednej gamy koloru, a barwa i układ stanowi
o ich treści. Podczas pracy nad nimi znajduję czas na wyciszenie, pozwalam sobie na swobodę, wolne od schematów
operowanie plamą. Nastrój podczas malowania, przekłada się na nastrój obrazów. Są one bardziej nostalgiczne, refleksyjne, sensualne, minimalistyczne.
Agnieszka Kirzanowska-Osińska
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Sztuki w Łodzi. Jest laureatką Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną w roku 2016. Obecnie pełni obowiązki asystenta w Pracowni Obrazu prof. Aleksandry
Gieragi na Wydziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Uczestniczyła w wielu
wystawach zbiorowych i indywidualnych, zarówno w Polsce, jak
i za granicą. W 2018 roku wystawiała prace w galerii Arte Borgo
w Rzymie we Włoszech oraz na Artexpo 2018 New York w Stanach
Zjednoczonych.

(…) Uwrażliwienie na narzędzia malarstwa i kolor jako główny język wypowiedzi sytuuje to malarstwo w obszarze
abstrakcji, choć horyzontalne rozłożenie barw wywołuje sugestię pejzażu. Intuicję tą potwierdzają tytuły obrazów –
godziny – którym podporządkowane są zestawienia barw odpowiadające kolorystyce i natężeniu światła o konkretnej
porze dnia lub nocy. W przypadku malarstwa Gołębiowskiej nie ma konieczności stawiania pytania o to w jakim stopniu
mieści się ono w abstrakcji, ponieważ artystce bliskie jest myślenie o dotarciu w sztuce do języka, którym można wyrazić
niematerialne i uniwersalne aspekty rzeczywistości – w jej przypadku jest to język malarstwa (...)
dr Karolina Jabłońska, Subtelność materii,
katalog do wystawy „Czasoprzestrzenie” [fragm.], Galeria Nowa, Łódź
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Bartek Pszon
(ur. 1988)

Abstract lines VI, 2015
olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie:
'Bartek Pszon 2015'
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa.
Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach i przeglądach malarskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego. Autor dwóch wystaw indywidualnych (Kraków,
Warszawa) oraz uczestnik wielu zbiorowych. Brał udział w targach
artystycznych (Warszawa, Wilno, Paryż). Zajmuje się malarstwem
abstrakcyjnym. Mieszka i pracuje w Krakowie.
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Adam Wątor
(ur. 1970)

Karuzela nastrojów, 2019
akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygnowany l.d.: 'Adam
|Wątor |2019' oraz opisany na odwrocie: '"KARUZELA
NASTROJÓW" |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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Michał Mąka
(ur. 1989)

Flora, 2019
akryl, spray, ręcznie wycinany szablon, płótno,
140 × 100 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna
na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom zdobył w Pracowni Malarstwa prof. zw. Marka Zaborowskiego i dr Joanny Dudek (aneks
z grafiki w pracowni dra hab. Macieja Guźniczaka). Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, muralem, fotografią, sztuką w przestrzeni miejskiej. Ubiegłoroczny finalista wystawy „Stencil Art Prize”
(2019), najważniejszego konkursu dla artystów posługujących się
w swojej twórczości ręcznie wycinanym szablonem, który odbył się
Tortuga Studio w Sydney. Jest laureatem nagród: V Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Ikony Popkultury” we Wrocławiu (2015)
i Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt muralu na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2016) oraz dwukrotnym laureatem nagrody publiczności w „A-Kumulacjach, Kaliskim
Biennale Sztuki” (2017, 2019) odbywającym się w galerii im. Jana
Tarasina w Kaliszu. Otrzymał stypendium Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2017) i Nagrodę Prezydenta
Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
w sezonie kulturalnym 2017/2018. Wystawy indywidualne: 2019 –
„Digital Gods” wystawa indywidualna, Galeria Officyna Art & Design,
Warszawa; 2019 – „Flora” wystawa indywidualna, Galeria sztuki
im. Jana Tarasina, Kalisz; 2017 – „Geometria dźwięku” wystawa
indywidualna, Galeria Pulsar – Galeria sztuki im. Jana Tarsina w Kaliszu; 2015 – „Dysocjacja” wystawa indywidualna, Kubek i Ołówek,
Warszawa; 2014 – „Stan dysocjacji” wystawa indywidualna, Galeria
Wejście/Wyjście, UAM Kalisz. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 –
„Stencil Art Prize”, Tortuga Studio, Sydney (Australia); 2019 – „Z różnych powodów Vol. 3”, Galeria Officyna Art & Design, Warszawa;
2019 – „A-kumulacje” II Kaliskie Biennale Sztuki, Galeria sztuki im.
Jana Tarasina, Kalisz; 2018 – „Street Art.” wystawa zbiorowa, Surface
Gallery, Nottingham (Anglia); 2018 – „Beyond Walls” wystawa zbiorowa, Muzeum w Lynn, Massachusetts (USA); 2018 – „Beyond Walls”
międzynarodowy festiwal muralu Lynn, Massachusetts (USA); 2018
– „Przenikania”, Galeria Officyna Art & Design, Warszawa; 2018 –
„Sztuka Teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie; 2017 – „POW!
WOW! Worcester” międzynarodowy festiwalu muralu Worcester,
Massachusetts, (USA); 2017 – „A-kumulacje” I Kaliskie Biennale
Sztuki, Galeria sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz; 2016 – 10. Triennale
Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń; 2016 – „Salon
odrzuconych”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Digital Gods”, Calisia, Łódź
2019 – wystawa indywidualna „Digital Gods”, Galeria Hotelu Andel’s, Łódź
2019 – wystawa indywidualna „Digital Gods”, Galeria Officyna Art & Design, Warszawa

Obraz jest częścią cyklu prac „Digital Gods”, w którym podejmuję próby malarskie związane z błędem cyfrowym. W projekcie
staram się połączyć inspiracje dzisiejszą sztuką cyfrową z wizerunkiem starożytnych, klasycznych rzeźb. Prace mają na celu
odtwarzanie różnorodnych procesów, które generowane są poprzez błędny zapis danych: upływ czasu, niedoskonałość
reprodukcji, mechaniczne i cyfrowe uszkodzenia. Wizualna usterka jest punktem wyjścia do tworzenia obrazów na swój
sposób figuratywnych, które zaczynają przedstawiać zupełnie coś nowego. Poprzez moje prace chciałbym nakłonić widza
do refleksji nad wielowymiarową przestrzenią abstrakcji i prawdy artystycznej.
Michał Mąka
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Maciej Rauch
(ur. 1988)

Facilities circus, 2016
olej, płótno, 61 × 110 cm, sygnowany p.d.: 'M. RAUCH'
oraz opisany na odwrocie: '-FACILITIES CIRCUS – MACIEJ
RAUCH – ALIEN BOY SERIES – 2016 r.'
cena wywoławcza: 3 000 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.

WYSTAWIANY:
2017 – wystawa indywidualna „Alien Boy”, Sfinks700, Sopot
2017 – wystawa indywidualna „Alien Boy”, Cyganeria, Gdynia
2016 – wystawa indywidualna „Alien Boy”, Libation, Sopot
2016 – wystawa indywidualna „Alien Boy”, Dwie Zmiany, Sopot

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 podróży POMIĘDZY...
dr hab. Anna Królikiewicz
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Filip Moszant
(ur. 1987)
T5, 2019
flamaster, papier, 100 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
'Filip Moszant "T5" | 2019'
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia I stopnia
ukończył w roku 2010 w École des beaux-arts de Bordeaux. W latach
2014–2017 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni Przestrzeni
Malarskiej prof. Leona Tarasewicza. Wybrane wystawy: 2019 – wystawa zbiorowa „W dżungli”, Agra Art Nova, Warszawa; 2019 –
wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie;
2018 – wystawa indywidulana „Szczeliny codzienności”, Galeria
Aneks, Puławy; 2018 – „Entrée", V4 edition (Grupa Wyszehradzka),
Nick Gallery, Pecz (Węgry); 2017 – wystawa zbiorowa najlepszych
dyplomów ASP w Warszawie „Coming Out”, Reduta Banku Polskiego, Warszawa; 2017 – wystawa pokonkursowa „Bielska jesień
2017”, BWA Bielsko-Biała; 2017 – wystawa zbiorowa „No Budget
Show 9 – Ubytek. Upadek. Utrata”, Poznań; 2017 – wystawa dyplomowa „Lampy są różne, ale światło to samo”, ASP Warszawa;
2016 – wystawa indywidulana „Poza Słowami”, siedziba Banku PKO
S.A., Warszawa; 2016 – wystawa zbiorowa „No Budget Show 8”,
Centrala PKO Banku Polskiego/Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa „No Budget Show 7”, Zaczarowany Ogród, Warszawa

Lampy są różne, ale światło to samo
Flamaster jest moim medium malarskim, dzięki niemu mogę przekazać obrazo-uczucia, które widzę i przeżywam, a które
są nieprzekładalne przy pomocy metody werbalnej. Podczas rysowania wchodzę na nieznany obszar samego siebie, nie
planuję nigdy końcowego efektu, pozwalam, żeby rysunek powstawał intuicyjnie. Jest to dla mnie metoda samopoznania.
Tworząc, staram się wyjść poza nauczone schematy myślowe i to, co już znam. Myślę, że poza warstwami naszych codziennych osobowości w pewnej przestrzeni ciszy jesteśmy wszyscy tacy sami, a malarstwo jest skokiem w taką przestrzeń,
która mi pozwala to zobaczyć i tego doświadczyć. W chwilach twórczych natłok wrażeń przepływających przeze mnie
generuje fizyczną i duchową przyjemność, którą uzewnętrzniam poprzez kolory spontanicznie dobierane do najmniejszego
możliwego detalu. Mogę naładować obraz dużą ilością wizualnych informacji i odczuć, które po spotkaniu z okiem widza
pobudzą jego wyobraźnię lub życie wewnętrzne, z którego, jeśli odbiorca się zgodzi w głośnej ciszy swojego sumienia,
wyłonić się może jego osobista niewyrażalna prawda.
Filip Moszant
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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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