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Marcin Maciejowski
(ur. 1974)

Final Party, 2006
olej, płótno, 80 × 110 cm, sygnowany na odwrocie:
'"FINAL PARTY |M. MACIEJOWSKI |06.'
cena wywoławcza: 62 000 zł •
estymacja: 95 000 – 120 000 zł
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów malarzy.
W latach 1994 – 1996 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1995 zaczął uczęszczać na dodatkowe zajęcia
z rysunku, gdzie poznał studentów starszych roczników – Wilhelma Sasnala i Rafała Bujnowskiego. Młodzi studenci zakolegowali się
z prowadzącym zajęcia Markiem Firkiem oraz Józefem Tomczykiem
i założyli nieformalną grupę twórczą, która w niedalekiej przyszłości
miała otrzymać nazwę „Grupa Ładnie” (1995–2001). Maciejowski na
trzecim roku studiów z architektury przeniósł się na Wydział Grafiki
krakowskiej ASP, gdzie dał się poznać jako niepokorny student, kroczący własną ścieżką. W 2002 roku został Laureatem Paszportów
Polityki, a w 2010 roku otrzymał prestiżową niemiecką nagrodę Lovis
Corinth Preis. Prace Maciejowskiego są odnaleźć można w wielu
kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i zagranicą, m.in.:
Muzeum Narodowe w Krakowie; MOCAK, Kraków; Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa;
Bunkier Sztuki, Kraków; Fundacja Sztuki Polskiej ING, Warszawa;
Belvedere Museum, Wiedeń; Burger Collection, Berlin; Frissiras Museum, Ateny; Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg; Olbricht
Collection, Berlin/Essen, Schauwerk Sindelfingen Museum, Sindelfingen; Volpinum Kunstsammlung, Wiedeń. Autor ok. 30 wystaw
indywidualnych prezentowanych m.in. w Galerie Thaddaeus Ropac,
Londyn/Salzburg/Paris (2019, 2016, 2010); Wilkinson Gallery, Londyn
(2015, 2012, 2008), Galeria Raster, Warszawa (2014, 2006, 2001),
Galerie Meyer Kainer, Wiedeń (2013, 2009, 2006, 2005, 2002); BWA
Bielsko Biała (2012), Muzeum Narodowe w Krakowie (2010); Gallery
Leo Konig, Nowy Jork (2005); Galeria Arsenał, Białystok (2004); Marc
Foxx Gallery, Los Angeles (2004); Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
(2003); Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2002); Galeria Zderzak, Kraków (2001, 2000). Uczestnik kilkudziesięciu wystaw
zbiorowych w Polsce i na świecie

„To impreza Lidki – komers po 8 klasie. Oranżada, mineralna, makowiec, sernik, inne ciasta, pączki, kanapki. Zaraz zaczną
sią tańce.”
MM [Marcin Maciejowski]
Cytat pochodzi ze strony www.pesto.art.pl – prowadzonej przez Michała Kaczyńskiego
(współzałożyciela warszawskiej galerii Raster)
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(…) Nie wiem, czy to z wiekiem przyszło, czy jest efektem rozwoju, ale odczuwam, że to,
co kiedyś kontestowałem w plastyce albo mnie nie interesowało, teraz zwraca moją uwagę.
Przestaje mi się chcieć reagować na „tu i teraz”, wchodzę w sferę własnych zainteresowań,
skojarzeń, gęsto pojawiają się nawiązania do historii sztuki, obrazy stają się mniej zaczepne,
spójniejsze (…) Może jednak lepiej, żeby pani nie pytała mnie, czy ja siebie postrzegam jako
malarza realistycznego. Mnie się mylą te pojęcia realizmu, współczesności, figuracji, naturalizmu, fotorealizmu. Ani w domu ani w pracowni nie analizuję swojej postawy pod względem
takich pojęć. Czy przystępując do obrazu, zastanawiam się czy jestem malarzem realistycznym?
Nie. Wykonuję pracę sposobami, środkami wyrazu jakie posiadam, bo mam takie usposobienie,
myślenie. Mam takie odczucia, że to w twórczości wykonywanej, malowanej „realistycznie”
najłatwiej jest rozpoznać kicz, złe malarstwo. Zwłaszcza po sposobie namalowania postaci,
twarzy, ciała. Bo najtrudniej jest namalować żywych ludzi tak, żeby nie wyglądali jak kukły. Nie
chodzi mi tu o jakąś poprawność, o to że musi być foto-realistycznie, bo deformacje, ekspresja, czy gubienie proporcji jest zaletą „realizmu”, nawet bardziej go wyraża. Ja np. taki suchy
fotorealizm nie za bardzo lubię. Nie interesuje mnie on i nie o takim „realizmie” tu mówię (…)
Marcin Maciejowski
Fragment wywiadu „Za bardzo rękę wyginasz” przeprowadzonego z artystą przez Paulinę Jeziorek,
„Notes.na.6.tygodni”, nr 94, 2014, s. 88
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Rafał Bujnowski
(ur. 1974)

Jezdnia, 2004
olej, płótno, 30 × 42 cm, sygnowany na odwrocie:
'BUJNOWSKI/04'
cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 38 000 zł
Malarz, grafik, autor filmów wideo, instalacji, akcji artystycznych.
Początkowo w latach 1993–1995 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, przeniósł się jednak na Wydział Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie (1995–2000). W czasach studenckich
prowadził wytwórnię artystycznych T-shirtów. Od 1994 do 2001
działał wraz z Markiem Firkiem, Marcinem Maciejowskim, Wilhelmem Sasnalem i Józefem Tomczykiem „Kurosawą” w Grupie Ładnie.
Od początku działania artysty związane były też z przestrzenią publiczną. W latach 1998–2001 prowadził Galerię Otwartą w Krakowie
– przestrzeń wystawienniczą na kilku krakowskich billboardach. Do
realizacji swoich prac zapraszał młodych twórców z krakowskiego
i częstochowskiego środowiska artystycznego, a także Marcina Świetlickiego, Joannę Rajkowską czy wspomnianą Grupę Ładnie. W roku
2004 przebywał na pobycie studyjnym w Art in General w Nowym
Jorku oraz szwajcarskim Zug. W 2005 został laureatem międzynarodowej nagrody artystycznej Europas Zukunft. W 2018 otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Jego prace były prezentowane na wystawach
zbiorowych i indywidualnych m.in. w: Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK w Krakowie; Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie; CSW
Zamek Ujazdowski w Warszawie; Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki
w Warszawie; Muzeum Sztuki w Łodzi; Galerii Sztuki Współczesnej
“Bunkier Sztuki” w Krakowie; Galerii Arsenał w Białymstoku; Mumok w Wiedniu, Museum für Neue Kunst w Karlsruhe; na Prague
Biennale w Pradze; Kunstlerhaus Bethanien w Berlinie; The Bluecoat
w Liverpoolu; w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu;
Kunsthalle w Wiedniu; Art in General w Nowym Jorku. Zajmuje się
głównie interakcją sztuki w przestrzeni publicznej oraz jej komercjalizacją i pozbawieniem jej wartości innej niż materialna. Dużą część
swojej dotychczasowej twórczości poświęcił zwykłym, codziennym
przedmiotom, przedstawiając je w różnych technikach artystycznych
(malarstwo olejne, linoryt). Uwidacznia się tutaj szczególne zainteresowanie Bujnowskiego do badania niedookreślonej granicy między
malarstwem realistycznym, a abstrakcyjnym czy konceptualnym

W swojej działalności artysta wykorzystuje przede wszystkim malarstwo, ale też wideo, obiekty czy performance. Twórczość
Bujnowskiego zawsze jest pretekstem do dyskusji na temat podstawowych definicji sztuki, jej wartości, użyteczności,
funkcjonowania w przestrzeni publicznej, roli artysty, gustów odbiorców. Jest więc bardzo aktualnym komentarzem do
otaczającej nas rzeczywistości i nie zamyka się jedynie w ramach czystej „sztuki dla sztuki”. Obrazy, często malowane
w cyklach, tworzące serie, charakteryzują się lakoniczną formą, uproszczone kształty przedmiotów, portrety umieszczane
są na jednolitym tle, schematyczne pejzaże balansują na granicy abstrakcji.
Rafał Bujnowski – Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za rok 2018
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków
http://owzpap.org/rafal-bujnowski-laureat-nagrody-im-jana-cybisa-za-rok-2018
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Radek Szlaga
(ur. 1979)

Riccos or Rokkos in Marokko, 2007
olej, płótno, 120 × 120 cm (dyptyk 60 × 120 cm),
sygnowany, opisany i datowany na odwrocie: 'PAN |RDK
|*RICCOS OR ROKKOS |IN MAROKKO* |R SZLAGA oil on
canvas |2007 |[adres e-mail artysty] '
cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 36 000 – 45 000 zł
Artysta malarz, zajmujący się również rzeźbą i instalacją. Obecnie
mieszka i pracuje w Brukseli i Detroit. W latach 2000–2005 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem
uzyskał w pracowni malarstwa prof. Jerzego Kałuckiego. W 2007
roku wraz z zaprzyjaźnionymi artystkami i artystami założyli grupę
Penerstwo. W 2013 roku nominowany do Paszportów „Polityki”.
Autor kilkunastu wystawy indywidulanych na całym świecie, m.in.
w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta (2019/2020); Mathare Art Gallery, Nairobi (2017); Gowen Contemporary, Genewa (2016); BWA
Zielona Góra (2016); Fresh Paint, Tel Awiw (2016); Pioneer Works,
Nowy Jork (2015); LETO, Warszawa (2015, 2010, 2009, 2008);
Harlan Levey Project, Bruksela (2015); Galerie Laure Roynette, Paryż
(2015); Trinosophes, Detroit (2013); CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2012); Galeria Foksal, Warszawa (2012); West Gallery, Haga
(2011); Galeria Arsenał, Białystok (2011); Aleksander Ochs Gallery,
Berlin (2010, 2009); Galeria Miejska Arsenał, Poznań (2010, 2007);
White Space, Pekin (2010); Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin (2010); Galeria Zderzak, Kraków (2007). Prace Szlagi znajdują się
w wielu kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych w kraju i zagranicą, m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie; Muzeum
Narodowym w Gdańsku; MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie; Muzeum Narodowym w Poznaniu; Kolekcji Fundacji
Sztuki Polskiej ING, Warszawa; CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa;
Kolekcja Simulart, Poznań; Museum Jerke, Recklinghausen; Galerii Arsenał, Białystok; Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, Olsztyn; Kolekcja Osman Djajadisastra, Niemcy; Kolekcji
Société Générale, Paryż; Kolekcji Europejskiego Banku Centralnego,
Frankfurt nad Menem

WYSTAWIANY:
2007 – wystawa indywidualna „Historia i geografia”, Galeria Zderzak, Kraków

(…) W jego twórczości stan niepokoju przed podróżą jest odzwierciedleniem neurotycznej chwili podniecającego oczekiwania, podróżniczej pewności siebie, kontrolowanego rozpadania się. Jego malarstwo jest zachłanne, łapczywe i gęste. Zacierające się obrazy przypominają migawki reklam rozmytych za szybami pędzącego metra. Tropikalno-arktyczne
baśnie, pełne zabrudzeń, rozmazań i niechlujstwa, przekutego w dziki, pierwotny rytm, dają się rozciągać i kawałkować
jak wata cukrowa. Farba cieknie po płótnie szerokim strumieniem kolorów, kontury są zatarte, rozedrgane. Ten wizualny
patchwork, niepokojący w swym manierycznym upodobaniu do cytatów, uderza do głowy. Roztapia się na oczach widza
jak lód w upalny dzień (…)
Obrazy Szlagi są włóczeniem się na obrzeżach. Przypominają miejsce eksplozji zarówno pod względem formalnym
z uwagi na feerię barw, jak i penetrację meandrów globalnego dziedzictwa, na którego perypetiach wylęga się amorficzna i egzotyczna polskość. Obrazują kryzys zdolności przedstawienia jakiejkolwiek formy stałej geograficzno-historycznej
wiedzy jako zbioru drogowskazów dotyczących tożsamości, przynależności i prawa. Zmutowana, karykaturalna historia,
wybuchając na płótnach, narusza rutynę i zamknięte struktury poszufladkowanego postrzegania i usystematyzowanej
wiedzy. Artysta swobodnie zamazuje szkolną tablicę, przygotowując ją do zapisania nowych wzorów, nierządzących się
żadnymi ze znanych reguł.
Marta Lisok
Inaczej niż w raju. Tropikalno-arktyczna histeria Radka Szlagi, „Fragile”, nr 3, 2009, s. 40, 42
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Kamil Kukla
(ur. 1989)
18SXY, 2018
olej, płótno, 160 × 160 cm, sygn. na odwrocie: 'Kamil
Kukla |18SXY'
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł
Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką cyfrową oraz muzyką eksperymentalną.
W 2016 został laureatem Nagrody Fundacji Grey House w 6. edycji
konkursu na najciekawszą osobowość artystyczną roku. Jego prace
znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz licznych kolekcjach prywatnych. Wystawy indywidualne: 2018 – „What’s Love
Got to Do With It” (z Baptiste Charneux), Galeria Szara Kamienica,
Kraków; 2018 – „ŁEB”, Galeria m2, Warszawa; 2017 – „U+1F351
PEACH”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2017 – “Bubble Park”, Dukley Art Center, Kotor (Czarnogóra);
2016 – “Decay Ratio”, Knoll Gallery, Budapeszt; 2016 – „Bunt na
Bounty”, BWA Sokół, Nowy Sącz; 2016 – “Mass Extinction”, Knoll
Gallery, Wiedeń; 2014 – “Martwa natura”, Galeria AS, Kraków; 2008
– Malarstwo, BWA Galeria Miejska w Tarnowie. Wybrane wystawy
zbiorowe: 2018 – „Wielcy sarmaci tego kraju/Wielkie sarmatki tego
kraju”, BWA Tarnów; 2018 – „Artyści Tarnowa. Generacja 2.1”, BWA
Tarnów; 2018 – „Krakowski Salon Sztuki”, Pałac Sztuki, Kraków;
2018 – Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018, MOCAK,
Kraków; 2018 – „Komunikacja ze wszystkim, co jest”, Fundacja
Stefana Gierowskiego, Warszawa; 2017 – „Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 9”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku;
2017 – 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, Galeria Bielska
BWA, Bielsko-Biała; 2017 – “No problem”, Galeria Potencja, Kraków;
2017 – “XY”, MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts,
Debreczyn; 2016 – „KA-MU-FLAŻ”, Galeria Szara Kamienica, Kraków;
2015 – „Artyści z Krakowa. Generacja 1980 — 1990”, MOCAK,
Kraków; 2015 – „Porządek z chaosu”, Galeria Le Guern, Warszawa
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(…) Sam proces powstawania obrazów jest dość spontaniczny i bliski metodzie surrealistów. Zaczynam często od plamki, pociągnięcia
pędzla w dość randomowym miejscu płótna, nie mając większego
pojęcia o tym, co pojawi się dalej. Obraz pączkuje jakby samoistnie. Brzmi to trochę enigmatycznie i dla mnie samego nie jest
chyba szczególnie satysfakcjonującym tłumaczeniem. To zaczynanie
od zera jest w istocie raczej pozorne. Nawet, jeśli efekt końcowy
jest bardzo chaotyczny i przypomina spontaniczny wyrzut materii,
zawsze daje się w tym wyczuć pewien porządek, wynikający choćby z nasiąknięcia pewną tradycją pikturalną. Nawet w najbardziej
z pozoru bełkotliwym i kakofonicznym obrazie uwidaczniają się
podskórnie pewne rozpoznawalne wizualne schematy, które każdemu opatrzonemu ze sztuką weszły już na dobre w krew (…).
Kamil Kukla
Fragment rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Michała Begierta dla
MAK Gallery (Londyn/Poznań/Wenecja)
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Martyna Czech
(ur. 1990)

Autist artist narcism, 2017
olej, płótno, 110 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:
'MARTYNA CZECH |"AUTIST ARTIST NARCISM" |OLEJ NA
PŁÓTNIE |80 × 110 CM |2017'
cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom obroniła w pracowni prof. Andrzeja Tobisa w 2017 roku). Laureatka
Grand Prix Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” w Bielsku-Białej.
W 2017 została laureatką „Talentów Trójki”, a w 2018 roku otrzymała nominację do „Paszportów Polityki” w kategorii Sztuki Wizualne.
W swojej sztuce podejmuje tematykę relacji międzyludzkich (najczęściej odwołując się do własnych, przykrych doświadczeń) oraz zwierząt i ich cierpień spowodowanych bytnością człowieka. Jej obrazy
cechuje agresywna forma i niebywała ekspresja, które sprawiają, że
wobec jej prac trudno pozostać obojętnym. Wystawy indywidualna:
2018 – „Jad 2”, BWA Tarnów; 2017 – „Jad”, Galeria Bielska BWA,
Bielsko-Biała; 2017 – „Swoja”, Galeria Pojedyncza, Katowice; 2016
– „Pewne konflikty”, Galeria Potencja, Kraków. Wybrane wystawy
zbiorowe: 2019 – „Farba znaczy krew. Kobieta, afekt i pragnienie
we współczesnym malarstwie”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa; 2018 – „Dzieci światła”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała;
2018 – „Wielcy sarmaci tego kraju/Wielkie sarmatki tego kraju”,
BWA Tarnów; 2018 – „Komunikacja ze wszystkim, co jest”, Fundacja
Stefana Gierowskiego, Warszawa; 2017 – „Nienawidzę wszystkich”,
Arman Galstyan, Warszawa; 2017 – „Od sztucznej rzeczywistości do
selfie. Autoportret w sztuce polskiej”, BWA Wrocław; 2017 – „Fantastyczna Chemia: dysfunkcja dysfunkcji”, Galeria Różnia (kuratorzy
Wiktor Kołowiecki i Karolina Plinta); 2016 – „KREW-WERK”, Fundacja
Galerii Foksal, Warszawa (kurator Robert Kuśmirowski)
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Jakub Ciężki
(ur. 1979)

Bez tytułu, 2016
emalia akrylowa, sklejka, 100 × 80 cm,
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
'JAKUB CIĘŻKI |BEZ TYTUŁU |2016'
cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 500 – 10 000 zł
W latach 1988–2003 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, gdzie obecnie
pracuje na stanowisku adiunkta. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Malarz, zafascynowany małą architekturą i realistycznymi abstrakcjami. Otrzymał
stypendium Ministra Kultury „Młoda Polska 2013”. Laureat Grand
Prix w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch w Warszawie (2004)
oraz Grand Prix 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011”. Jego
prace zostały sprzedane w londyńskim Domu Aukcyjnym Sotheby’s
(listopad 2014). Pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych
w kraju i zagranicą.

Ciężki maluje specyficzne martwe natury. Pociągają go industrialne pejzaże – portretował kaloryfery, skrzynki na listy,
wannę, drabinki z placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, rusztowania, dachy. Wyjęte z kontekstu, często przedstawione na
monochromatycznym tle pokazują proces odchodzenia od konkretnego przedmiotu w stronę abstrakcji. Poprzez syntetyzm, skalowanie, kadrowanie, kompozycję, w której dominantami stają się rytmy, kierunki i energia tła, Ciężki odbiera
swoim przedstawieniom walor reprezentacji. Zgeometryzowane i „architektoniczne” obrazy wywołują napięcie, grają ze
świadomością widza, pokazując mu, co można odnaleźć pod powierzchnią rzeczy.
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Jakub Julian Ziółkowski
(ur. 1980)

Bez tytułu, 2007
gwasz, papier, 46 × 35 cm, niesygnowany
cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 zł
Polski artysta malarz i rysownik, sięgający również po inne środki
wyrazu jak instalacja. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom obronił w 2005 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka.
W pracach Ziółkowskiego doszukać możemy się różnych stylistyk
od surrealizmu przez ekspresjonizm do abstrakcji. Kompozycje artysty powstają w jego wyobraźni, które następnie przenosi na papier lub płótno. W 2014 roku jego twórczość została wyróżniona
na skalę międzynarodową poprzez publikację w głośnym albumie
Kurta Beersa „100 Painters of Tomorrow” (wyd. Thames & Hudson
Ltd, Londyn/Nowy Jork). Ziółkowski jest autorem kilkunastu wystaw
indywidulanych w kraju i na świecie. Jego prace można było oglądać m.in. w CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2018); Hauser &
Wirth, Londyn (2017, 2006); Neues Museum, Nuremberg (2017);
MAN – Museo d’Arte Provincia di Nuoro, Nuoro (2017); Fundacja
Galerii Foksal, Warszawa (2017, 2012, 2005); Galeria BWA Zamość,
Zamość (2017, 2004); Café Nhà Sàn, Hanoi (2016); BWA, Zielona
Góra (2015); Hauser & Wirth, Zurych (2013, 2008); Hydra Workshop,
Hydra (2012); Parasol Unit, Londyn (2011); Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa (2010); Hauser & Wirth, Nowy Jork (2010);
BWA Wrocław, Poland (2010); Centre d’Art Contemporain, Genewa
(2009); Galeria F.A.I.T., Kraków (2007); Galerie Martin Janda, Wiedeń (2005). Prace artysty znadują się w wielu kolekcjach prywatnych
i publicznych w Polsce i zagranicą.

(… ) Ziółkowski z podobną ahistoryczną swobodą traktuje zarówno otaczającą go rzeczywistość, jak i całą historię sztuki,
czyniąc z nich niewyczerpane źródło form i motywów prywatnej symboliki. Jego obrazy i grafiki przypominają szkatułkowe
kompozycje, gdzie snute opowieści tworzą rozległą pajęczynę znaczeń. Jest to malarstwo metafizyczne, które poprzez
historię nie rozumie najbliższej otaczającej nas przeszłości, ale ponadsytuacyjny dialog z wielką tradycją sztuki i kultury
wizualnej. Jakub Julian Ziółkowski to jeden z pierwszych malarzy najmłodszego pokolenia, który na swój sposób odwrócił
się od współczesności, by czerpać inspiracje z rożnych źródeł: z tradycji surrealizmu, malarstwa metafizycznego, sztuki
Japonii i Indii, twórczości Neo Raucha, Giorgia de Chirico, Alfreda Kubina, Jamesa Ensora, Otto Dixa, ale także Pabla Picassa.
W pracach artysty poszczególne motywy, elementy, budują na pozór chaotyczny świat, w którym jednak paradoksalnie
panuje porządek. Częstym tematem jego twórczości była martwa natura i sama natura, oddawana drobiazgowo, ornamentalnie wypełniająca przestrzeń płótna (…)
Hanna Wróblewska
wstęp do katalogu indywidulanej wystawy artysty „Hokaina”, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, 2010

20–21

08

Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, 81 × 65 cm, sygn. na odwrocie: 'ANNA
SZPRYNGER |2020'
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów
Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014
roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw
indywidualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Muzeum Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014),
Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012). Brała udział w ponad
40 wystawach zbiorowych. W 2013 została laureatem Prix Marin
na paryskim Salon Réalités Nouvelles a w 2015 otrzymała Nagrodę
Arteonu za 2014 rok.

U źródeł malowania. O malarstwie Anny Szprynger
(…) Powtarzając w lekturze płótna sposób tworzenia, zaczynamy rozumieć pojęcie wyciszenia, nie tylko emocji,
ale również i swojego ego. To jest w tym malarstwie niezwykle cenne, bo oczyszczające, a przez to i świeże. Jest
coś w tym malowaniu z kompulsji powtórzenia, z mantry
uprawianej pędzlem o grubości 000. Narracja linii staje się
tak silna, że odrywa widza od kontemplacji całości obrazu
i każe podążać za tym, co wyczerpywalne, a co odnawia
się w kontynuacji, wzmacnianej pewnością ręki artystki.
W pewnym sensie docieramy tu do kategorii czasowości,
do ilustracji przemijania. Jedynym bowiem ekspresyjnym
elementem, różnicującym materię kresek jest widziane
z bliska wyczerpywanie się pigmentu na pędzlu, co zmusza rękę weń uzbrojoną do sięgnięcia po kolejną porcję
farby. Więcej tu pewności automatu, niż chybotliwej ręki
ludzkiej. Swoistością malarstwa Szprynger jest też i to napięcie, tak ściśle związane z materialnością i konkretem
farby, a fizycznością ręki. Nie znajdującw języku polskim
określenia precyzyjnie oddającego owo doświadczenie „wytrzymałości”, na własny użytek utworzyłem odpowiednik:
pojęcie „endurancji” (od angielskiego słowa endurance).
Świadomość tego, z jakim fizycznym wysiłkiem powstają
prace Szprynger, daje także sposobność takiego kontaktu
z jej pracami, który bierze w nawias myśli i ogranicza się
do oglądu czysto zmysłowego. Bo jest to w istocie zmysłowe malarstwo (…) Nie chciałbym jednocześnie przesadnie
wartościować śladu ręki artystki, a raczej zauważyć to, co
w tym malarstwie pochodzi z redukcjii rezygnacji z tego,
co żywiołowe, na rzecz skupienia wyższego rzędu. Nie bez
kozery Anna Szprynger mówi o swoim malarstwie, że jest
medytacją; że malowanie pomaga jej utrzymać właściwą
kondycję psychiczną. To trochę jakby religijność poza religią,
ze skupieniem zmierzającym do tworzenia zorganizowanych
układów, wyrażających wiarę w istnienie czegoś nadprzyrodzonego, „nie z tej ziemi”, krzyczącego o porządek wyższy,
idealny i głodny zhierarchizowanej wersji świata.
Jarosław Denisiuk
U źródeł malowania. O malarstwie Anny Szprynger, katalog „Bez
tytułu” powstały związku z wystawami
„Prosta nieskończona”, Centrum Sztuki Galeria EL (2014);
„Mapa symptomów. Geometria Anny Szprynger”, Muzeum Narodowe w Gdańsku (2014), s. 17–19
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Wiktor Dyndo
(ur. 1983)

Trudne negocjacje, 2014
olej, płótno, 68 × 95 cm, sygnowany na odwrocie:
'WIKTOR DYNDO |TRUDNE NEGOCJACJE |68x95 CM
|OLEJ/PŁÓTNO |2014'
cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 500 – 8 000 zł
Jedyny polski artysta podejmujący w swojej twórczości tematykę
przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, globalnej polityki oraz
znaczenia mediów masowych w rozwoju neoorientalizmu. Absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
i Uniwersytetu Helwan w Kairze. W 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka,
za który otrzymał nagrody im. Józefa Szajny i Ewy Tomaszewskiej.
W 2018 roku otrzymał stypendium MKiDN, a w 2015 roku wyróżnienie Artinfo.pl na 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015.
Wystawy indywidualne: 2018 – „Niepokój”, Galeria Contrast, Warszawa; 2016 – „Prawda leży na dnie naftowego szybu”, Galeria
Manhattan, Łódź; 2015 – „Propaganda”, Unit24 Gallery, Londyn
(Wielka Brytania); 2013 – „Obyś żył w ciekawych czasach”, Galeria
aTAK, Warszawa; 2011 – „A lato było piękne tego roku...11 Września
2001”, Bochenska Gallery, Warszawa; 2010 – „Z ostatniej chwili”,
Otwarta Pracownia, Kraków; 2009 – „Rejon konfliktu”, Bochenska
Gallery, Warszawa; 2007 – Domes, Khaneh Honarmardan, Teheran,
Iran. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „XY”, MODEM, Węgry;
2017 – „XoXoXo”, Galeria Salon Akademii, Warszawa; 2016 – “The
Drawers vol.2”, Kasia Michalski Gallery, Warszawa; 2016 – “Polish
Contemporary Painting from The Krzysztof Musiał Collection”, Centro
de Arte Contemporaneo Velez, Malaga (Hiszpania); 2014 – „Zapisy
przemian_2”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2013 – „Małe jest
wielkie”, Galeria Propaganda, Warszawa; 2012 – „Dlaczego nie wszyscy kochamy przygody? Opowieść o Janku Dziaczkowskim”, CSW,
Zamek Ujazdowski, Warszawa; 2012 – „Chora sztuka”, Jerozolima,
Warszawa; 2011 – „Atracción de la pintura”, Madryt (Hiszpania);
2010 – “CRW – Contemporary Reflections on War”, BKS Garage,
Kopenhaga (Dania).

(…) Dyndo zapożycza obrazy z telewizji i z internetu, które na płótnie przywołuje we fragmentach, zestawia ze sobą
i nadaje im nowe znaczenie. Artysta nigdy nie opowiada się po żadnej stronie. Jest obserwatorem, który stwierdza, a nie
ocenia, pozostawiając widzowi całkowitą wolność interpretacji (…)
Agnieszka Sural
Lifting rzeczywistości, katalog indywidualnej wystawy artysty
„Obyś żył w ciekawych czasach”, Galeria aTAK, Warszawa 2013, s. 7

24–25

10

Michał Misiak
(ur. 1973)

S-43, 2009
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
' [monogram MM] |MICHAŁ MISIAK 2009 |"S-43"
|100x100 cm |OLEJ'
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł
Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1999 roku z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu
prof. Zbigniewa Lutomskiego. Aktualnie prowadzi Pracownię Struktur Działań Przestrzennych i Barwy na Wydziale Architektury Wnętrz
krakowskiej ASP. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, grafiki,
rysunku oraz animacji cyfrowej. Stypendysta Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP oraz laureat kilkunastu nagród i wyróżnień. Jest autorem 27 wystaw indywidualnych, oraz uczestnikiem
ponad 130 wystaw zbiorowych. Od 2004 roku jest uczestnikiem plenerów artystów posługujących się językiem geometrii dr Bożeny Kowalskiej. Jego prace znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Kulturhistorisches Museum
Görlitz (Niemcy), Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie,
Muzeum Kresów w Lubaczowie, oraz w kolekcjach prywatnych
w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Ukrainie i USA.

WYSTAWIANY:
2011 – wystawa indywidualna „Symetrie”, Galeria Pod Rejentem, Kraków

Michał Misiak należy do tych artystów, którzy wymijając pułapki postmodernizmu starają się w sztuce ocalić powagę,
ważki przekaz myśli, autentyczną emocję i piękno. Przeciwstawiają się tym samym powszechnie przyjętym standardom
mody i przekonań, że rolą sztuki jest bawić, zadziwiać lub straszyć, być rebusem i rozrywką, albo dekoracją. Misiak należy
do tej niszowej części twórców, którzy zachowali świadomość, że istnieje tylko sztuka – vel szerzej kultura – elitarna, albo
jej nie ma. Z tą wiedzą kończył już studia. Toteż od początku szukał języka przekazu dla swoich przesłań, własnego, nie
powtórzonego po kimkolwiek i na tyle pojemnego, a jednocześnie wrażliwego, by stał się do nich adekwatny. Budulcem
tego języka była od pierwszych już, samodzielnych prac artysty kreska. Subtelna, cienka, tworząca gęstą strukturę i światło
wyznaczające przestrzeń. Trzy te zasadnicze czynniki: struktura z kresek, światło i przestrzeń nieodmiennie choć na różny
sposób kreują od lat jego sztukę.
Bożena Kowalska
Medytacyjne struktury Michała Misiaka, Pismo Artystyczne „Format”, nr 65, 2013, s.77
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Marek Rachwalik
(ur. 1986)

Pestycydowy deszcz nad kartofliskiem, 2015
olej, płótno, 160 × 120 cm, niesygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł
Absolwent ASP w Katowicach. Zajmuje się malarstwem i uprawianiem metalowej autofotografii. Pochodzi z Kłomnic. Zdobywca
wyróżnienia regulaminowego i wyróżnienia Magazynu Szum na
43. Bielskiej Jesieni oraz Grand Prix 6. Triennale Malarsvtwa im. Mariana Michalika. Jego prace były publikowane w Szumie, Notesie
na 6 Tygodni, Opcjach, Wyrobach Olgi Drendy i Culture pl. Prace
w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Poza malarstwem
interesuje go metal, sport i chodzenie po lesie. Wiejski prymityw
nie ufający miastowym. Wybrane wystawy indywidulane: 2019 –
“Under The Sign Of The Black Marek” + Brüdny Skürwiel, Galeria
Dobro, Olsztyn; 2019 – „Wiejskie śmieci” (wspólnie z Bartoszem
Zaskórskim), Iron Oxide, Częstochowa; 2018 – „Psychodeliczny
ko-Marek”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2018 – „Vulgar Display of
Marek”, TRAFO, Szczecin; 2017 – „Only heavy metal” (wspólnie

z Bartoszem Zaskórskim), Galeria 9/10, Poznań; 2017 – „Toksyczne związki” (wspólnie z Maciejem Cholewą), Galeria Jedna Druga,
Szczecin; 2016 – „Rolnicza Kawaleria Marka”, Galeria Kuratorium,
Warszawa; 2016 – „Panzer Division Marek”, Galeria +, Katowice,
2016. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Cała Polska”, BWA Wrocław Główny, Wrocław; 2019 – „Nepenthe”, Stolarska/Krupowicz,
Warszawa; 2019 – „Obrazy przeciwko ludzkości”, Galeria Śmierć
Frajerom, Warszawa; 2019 – „Polski pawilon tropikalny”, Stockholm
Independent ArtFair, Sztokholm; 2019 – „Pałac Sztuki. Młode polskie malarstwo”, Oddział sztuki nowoczesnej MNG, Gdańsk; 2018
– „Dzieci Światła”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2018 – „Łza dla
cieniów minionych”, Galeria Widna, Kraków ; 2018 – „Komunikacja
ze wszystkim co jest”, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa;
2018 – „Pejzaże antropogenu”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej,
Słupsk; 2017 – „Pod betonem rośnie trawa”, Open Gallery Monika
Krupowicz, Szczecin; 2017 – „Nienawidzę wszystkich”, Galeria Arman Galstyan, Warszawa; 2017 – „Rośliny kochają inaczej”, Galeria
Stolarska/Krupowicz, Warszawa

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa zbiorowa „Nepenthe”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa
2019 – wystawa indywidualna „Vital Display of Marek”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa
2018 – wystawa zbiorowa „Dzieci światła”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2016 – wystawa indywidulana „Rolnicza Kawaleria Marka”, Galeria Kuratorium, Warszawa
2016 – wystawa indywidualna „Panzer Division Marek”, Galeria +, Katowice

Marek Rachwalik to artysta nieprzewidywalny. Jego obrazy, pełne fantastycznych kształtów i konstrukcji, tętniące feerią
intensywnych, drażniących oko kolorów, to niekończąca się przygoda. Tajemnicze mechanizmy oraz fascynacja środowiskiem, zwłaszcza wodnymi stworzeniami o opływowych kształtach i gibkich ruchach, współtworzą malarski eksperyment
Rachwalika, którego pasją wydaje się nie malarstwo, lecz konstruowanie maszyn, mających ułatwić życie na łonie natury (…)
Realizacje artysty, przypominające szalone, narkotyczne wizje (mimo iż Rachwalik stroni od wszelkiego rodzaju używek),
to surrealistyczna podróż do krainy, w której rozrzuca się marsjański obornik, a stół do ping ponga sadzi warzywa (…)
Nic w obrazach artysty nie jest takie, jakie się wydaje. Plan dyslokacji wojsk okazuje się metaforyczną mapą świadomości,
a tabor skunksów leci kapsułą, by zbadać, czy stadko tłuściutkich dziczków jest ukraińskim czasownikiem. Zdezorientowany
widz bez wątpienia uczestniczy w pozbawionym oczywistego sensu malarskim spektaklu z pogranicza egzotycznej jawy
i snu, w którym zostają uruchomione najgłębsze, w żaden sposób niekontrolowane pokłady świadomości. To zarazem
malarska medytacja, jak i ekstaza.
Niespożyta energia artysty, tak widoczna na jego obrazach, to nieustanny proces zmagania się z własną wyobraźnią,
w której coraz mniej pozostaje ze świata, który go otacza. Na szczęście, bo Rachwalik po prostu „chce robić, to co chce”
(Zaskórski). Jego bezkompromisowe, intrygujące malarstwo obezwładnia zmysły, nie dając o sobie szybko zapomnieć.
Tymczasem po wyjściu z galerii odurzony i subtelnie zdezorientowany widz ponownie zderza się z ponurym, pozbawionym
nasyconych kolorów światem, który w porównaniu z szalonymi wizjami artysty wydaje się przeraźliwie nudny.
Zuzanna Sokołowska
ĄDRALA, PESTYCYDOWY DESZCZ I ZAGŁADA DZIKÓW (PANZER DIVISION MAREK), „ArtPAPIER”,
nr 2 (290), Katowice 2016 [fragm.]
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Mateusz Szczypiński
(ur. 1984)

Bez tytułu, z cyklu „Krzyżówki”, 2020
olej, kolaż, płótno, 120 × 100 cm, sygnowany
na odwrocie: ' [monogram MS2020] |MATEUSZ
|SZCZYPIŃSKI |2020'
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
Mieszka i pracuje w Krakowie. Obronił dyplom z malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 2012. Wcześniej, w 2009
roku ukończył studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Jego metodą twórczą jest operowanie cytatem, odwoływanie się do powszechnie znanej tradycji, obrazów i klisz zakodowanych w masowej świadomości. Wykorzystuje technikę kolażu. Wybrane wystawy indywidualne: 2019 – „Ruins Reserve”, Museum Burg
Vischering, Ludinghausen (Niemcy); 2019 – „Stadt Gottes”, lokal_30,
Warszawa; 2017 – „Please, Fill out the Form”, Widna Gallery, Kraków;
2015 – „Kurz w oku”, Galeria Dwie Lewe Ręce, Katowice; 2015 –
„Rozrywka”, Galeria -1, Warszawa; 2014 – „Our Matters”, Parrotta
Contemporary Art, Stuttgart (wspólnie z Benjaminem Bronnim);
2013 – „Przerost naturalny”, Centrum Kultury Katowice, Katowice.
Swoje prace prezentował również na wielu wystawach zbiorowych,
m.in. w Galerii Białej (Lublin); MOCAKu (Kraków); Fundacji Galerii
Foksal (Warszawa); Europejskim Banku Centralnym (Frankfurt nad
Menem); Galerii Kordegarda (Warszawa), czy w Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie. Artysta współpracuje z galerią lokal_30 w Warszawie. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju
i zagranicą. Trzy jego prace w ostatnim czasie zasiliły zbiory Muzeum
Narodowego w Gdańsku.

Strategia recyklingu jaką posługuje się artysta, nie ma jednak na celu wyłącznie odbycia przez niego i widzów sentymentalnej podróży w przeszłość. W pracach wykorzystuje znajdowane na pchlich targach i antykwariatach stare krzyżówki
i wykroje. Krzyżówki są wypełnione, a więc rozwiązane, efekt zagadki, tajemniczego rebusa zniknął i może właśnie o to
chodzi… O potraktowanie ich jako atrakcyjnego wizualnie materiału – pewnej propozycjii formalnej, pozwalającego
artyście zaprzeczyć ich pierwotnej funkcji i znaczeniu. Szczypińskiego zdaje się więc równocześnie zajmować kwestia
poszukiwań czysto formalnych, jak i swobodne skojarzenia jakie budzą używane przez niego „tworzywa” – naklejane,
zamalowywane, uzupełniane i łączone w zaskakujące konfiguracje. Krzyżówki to przecież nie tylko zagadki literowe, ale
w innym znaczeniu – hybrydy, powstałe z połączenia dwóch organizmów w celu uzyskania nowych odmian.
dr Agnieszka Jankowska-Marzec
O rzeczach zwykłych i niezwykłych… [fragm.], „Contemporary Lynx Magazine”, 2016
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Adam Arabski
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Skorupy Pamięci”, 2020
technika własna, brąz patynowany, 189 × 25 × 21 cm,
ed. 1/1, sygnowana na podstawie
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 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
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Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Jean Fouquet – Madonna z Dzieciątkiem wśród Aniołów, 2020
olej, płótno, 160 × 130 cm, sygnowany i opisany na
odwrocie: 'B CZARNECKI 2020 | Jean Fouquet – |
Madonna z Dzieciątkiem | wśród Aniołów | olej płótno |
160 X 130 cm | cykl REPRODUKCJE'
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(dyplom w 2013 roku). Wielokrotny stypendysta, m.in. MKiDN (2016,
2012); Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa (2015); Stypendium Sapere Auso (2012); Stypendium Grazella w dziedzinie malarstwa (2011); Stypendium Prof. Janiny Kraupe-Świderskiej (2011).
W 2015 zdobył Grand Prix w ogólnopolskim konkursie malarskim
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie” (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W 2014 otrzymał II Nagrodę w ogólnopolskim konkursie malarskim im. Leona Wyczółkowskiego (Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz).
W 2013 został laureatem Grand Prix w konkursie malarskim Fundacji
im. Franciszki Eibisch w Warszawie oraz zdobył Nagrodę Publiczności
i wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim przeglądzie malarstwa
„Świeża Krew” (Galeria Socato we Wrocławiu). Wybrane wystawy
indywidualne i zbiorowe: 2018 – „SIGN”, IAGA Gallery, Cluj-Napoca,
Rumunia; 2017 – „Trójkąt”, Polski Instytut w Dusseldorfie (Niemcy);
2017 – „Reprodukcje”, Galeria Stalowa, Warszawa; 2016 – „CUBE”,
Polish-German Art Biennale, Kraków; 2016 – „Ojciec szklarz, matka
szyba”, Galeria Henryk, Kraków, 2016 – „Work in progres” Hotel
Cracovia, wspólnie z Michałem Sroką, wystawa organizowana w ramach Cracow Gallery Weekend |KRAKERS; 2015 – „Kompas Młodej
Sztuki”, Galeria Minus -1 Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa, 2015 – „3 x YOUNG POLISH PAINTERS”, Galeria La Xina A.R.T.
Barcelona; 2015 – „Fading Memory – O zanikaniu wspomnień”,
Klosterbrauerei Weissenohe, Niemcy; 2015 – „Nowy obraz/Nowe
spojrzenie”, Galeria Uniwersytetu Artystycznego, Poznań; 2014 –
„REST-ART-WORK”, hala elektrowni miejskiej przy ul. Wawrzyńca 19,
Kraków; 2013 – PMS Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław; 2013 –
„Wstęp wzbroniony”, pomieszczenia Quelle, Norymberga (Niemcy).

Cykl Reprodukcje
Inspiracją nie były reprodukowane w albumach obrazy starych mistrzów. Są one dla mnie ważne pod względem historii,
idei, procesu twórczego i warsztatu malarskiego, ale nie były bezpośrednią przyczyną do podjęcia tematu reprodukcji. To
co mnie szczególnie interesuje to zdjęcia, proces w jakim powstają wraz z błędami jakie podczas tego procesu mogą się
pojawić. Mam tutaj na myśli fotografie wywoływane, oraz te zapisywane cyfrowo. Wiele czynników ma wpływ na to, jak
dane zdjęcie będzie wyglądać. Warunki w jakich było robione, jak zostało wywołane, a w przypadku zapisu cyfrowego
ważny jest sposób wyświetlania i druku. Zdjęcie jest nośnikiem informacji i mimo, że przedstawia sfotografowany obiekt,
to istnieje samodzielnie jako nowa jakość. Ważne dla mnie jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że kiedy patrzę na jakąś
fotografię, np. reprodukowany w albumie obraz, to nie patrzę na ten obraz. Spoglądam na zupełnie nowy twór, w którym
wszystko jest inne od oryginału. Od warunków w jakich zdjęcie zostało zrobione, światło z jego temperaturą, parametry
aparatu, przez sposób w jaki zostało wydrukowane, rodzaj papieru, aż do zmiany skali reprodukowanej pracy. Interesująca
dla mnie jest ta przemiana, wraz z jej aspektami mechanicznymi, błędami i różnicami. W przypadku reprodukcji jest to
szczególnie zauważalne ponieważ często, kiedy przeglądam np. Internet w poszukiwaniu konkretnej pracy, zastanawiam
się, która z możliwych wersji najwierniej odwzorowuje oryginalne dzieło. Często jest po kilka kopi jednej reprodukcji,
cieplejsza, chłodniejsza, o różnym kontraście, nasyceniu, ostrości czy kadrowaniu. Jest to dla mnie rodzaj gry obrazkowej,
w której ciężko stwierdzić co jest bliższe rzeczywistości. Wszystkie te wartości stojące pomiędzy rzeczywistym przedmiotem, a zdjęciem tego przedmiotu stanowią problem, który mnie interesuje. Granica pomiędzy wyobrażeniem rzeczy, od
rzeczy samej w sobie. Zjawisko kultury obrazu, „obrazkowości” świata, które nie odsyła nas do żadnego innego bytu poza
samym sobą. Przemiany, której często nie jesteśmy świadomi i na którą nie zwracamy uwagi.
Bartosz Czarnecki
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Katarzyna Karpowicz
(ur. 1985)

Juntos, 2020
olej, płótno, 110 × 110 cm, sygnowany l.d.: 'Kat.
Karpowicz 2020' oraz opisany na odwrocie: 'KATARZYNA
KARPOWICZ "JUNTOS"/"RAZEM" 110x110 olej/płótno
2020'
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł
W latach 2005 – 2010 studiowała na ASP w Krakowie w pracowni
profesora Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni profesora Leszka
Misiaka. Wcześniej uczęszczała do Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Jedna z najbardziej cenionych artystek młodego
pokolenia. W 2017 i 2018 roku zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu Kompas Sztuki Młodych. Autorka kilkunastu wystaw
indywidualnych i uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych
w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, Warszawa; 2017 – „Do widzenia, do
jutra”, Galeria Triada, Gdańsk; 2016 – „Ludzkie historie”, Galeria
Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Genius Loci”, Galeria Artemis,
Kraków; 2015 – „Harold and Ernest”, Kościół św. Bartolomeusza,
Lower Basildon, Wielka Brytania; 2014 – „Życie obrazu”, Szép Mühely

Gallery, Budapeszt, Węgry; 2014 – „W drodze”, Galeria Platon, Wrocław; 2013 – „Katarzyna Karpowicz – malarstwo”, Klub Adwokatów,
Kraków; 2013 – „Człowiek i zwierzę”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Galeria Elektor, Warszawa; 2011 – „Przyśniło mi się”,
Galeria Art, Warszawa; 2011 – „Przemiany”, Galeria BWA, Zamość.
Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Młode Polskie Malarstwo”, Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2018 – „Realizm, dwa
spojrzenia”, BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Leszek Misiak i uczniowie”,
Nowohuckie Centrum Kultury, Galeria ASP, Kraków; 2017 – „Konfiguracje”, Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków; 2017 – „Mały format”, wystawa ZPAP Okręgu Krakowskiego,
Galeria Raven, Kraków; 2016 – „Espacios, ciudades, arquitecturas,
gente…”, Montsequi Galeria, Madryt, Hiszpania; 2016 – „8 kobiet”,
Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia,
Częstochowa; 2015 – „Abstrakcja, figuracja, współczesne malarstwo
krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre, Węgry; 2015 – „Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt; 2014 – „4 x Karpowicz”, Galeria
Raven, Kraków. Obrazy Katarzyny Karpowicz znajdują się w wielu
kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, a także w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku.

„Juntos” czyli „razem” (po hiszpańsku) to obraz, który zaczęłam malować z początkiem roku 2020, a skończyłam wiosną,
w czasie pełni pandemii. Jest to jeden z ważniejszych dla mnie obrazów, nie tylko dlatego, że towarzyszył mi poprzez
kilka etapów zmian, przez które przechodziły wszystkie kolejne kraje, ale również dlatego, że ten obraz, namalowany
z wyobraźni okazał się bardzo trafiony w ten właśnie moment. Do malowania podchodzę intuicyjnie, na co składa się
doświadczenie i przeczucie, które często ujawnia w obrazach zapis nastroju danego momentu spoza obrazu. Interesują
mnie obrazy wielofiguratywne, kompozycje zawierające w sobie wiele postaci, każda z inną historią, które niekiedy wchodzą
w interakcje tworząc kolejne opowieści. Pamiętam swoją fascynację z lat dziecięcych, obrazami z okresu przedkubicznego
Picassa, takimi jak "Rodzina Kuglarzy" czy "Akrobatka na piłce" na których realistycznie malowane, delikatną i ekspresyjną
kreską postacie współtowarzyszą sobie w symbolicznie zarysowanym pejzażu. Myślę, że te obrazy silnie na mnie wpłynęły i spowodowały, że sama podejmowałam wielokrotne podobne zagadnienia w obrazach takich jak „Mantua”, czy
„Most Małgorzaty”. „Juntos” pokazuje grupę ludzi, może rodzinę, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, albo nieznajomych,
którzy są obok siebie, wymieniają się dotykiem, słowem, gestem, być może nieświadomi tego, że taka bliskość może nie
zawsze być oczywistą. Fizyczna bliskość jak w krajach kultury śródziemnomorskiej, gdzie dzieci podawane są z rąk do
rąk, a przytulenie kolegi, znajomego, a nawet obcego, wraz z pocałunkiem w policzek na dzień dobry i do widzenia to
rzecz codzienna i naturalna. W tym momencie historii to jednak poprzez tymczasowe unikanie fizycznej bliskości z drugim
człowiekiem wyrażamy troskę i odpowiedzialność. Na obrazie jednak każdy jest zajęty sobą, albo drugim człowiekiem, nikt
zdaje się nie zauważać komety jaśniejącej na niebie. Ta kometa według mnie nie powinna być odczytywana katastroficznie,
wręcz przeciwnie, ten obraz od początku wydawał mi się opowiadać o „byciu razem” i bliskości, niezależnie od sytuacji.
Ostatecznie wszyscy doświadczamy jako ludzie podobnych uczuć i mamy zbliżone potrzeby, doświadczając tego samego
reagujemy podobnie. Poprzez to jak bardzo tęsknimy za zwykłością uścisku ręki przyjaciela jesteśmy sobie tym bardziej
bliżsi. Ten obraz to moja opowieść o tym, że człowiek pomimo tego, że jest odrębną i samą w sobie, czasem samotną
istotą to poprzez ten sam moment, te same odczucia, te same tęsknoty jest „Razem”. Nie jest sam.
Katarzyna Karpowicz
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Dawid Czycz
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2018
olej, płótno, 120 × 90 cm, sygnowany na odwrocie:
'Dawid Czycz |Bez tytułu |Olej/płótno |120/90 |2018
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
Mieszka i tworzy w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 r. obronił dyplom
w pracowni prof. Leszka Misiaka. Wystawy indywidualne: 2018 –
„Black Noise”, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2016 – „Nie do
patrzenia”, galeria Arttrakt, Wrocław; 2015 – „Woodland”, galeria
Zderzak, Kraków; 2011 – „5200 litrów” PSW Fundation Warszawa;
2011 – „Ciała stałe”, Galeria Zderzak, Kraków; 2010 – „O wadach”,
Galeria Zderzak, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „Grayscale”, Galeria Biała, Lublin; 2018 – „Animal Corpse”, Fundacja Salony Sztuki, Zielona Góra; 2018 – Krakowski Salon Sztuki, Pałac
Sztuki, Kraków; 2018 – „Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani
nogi” Galeria Fosfor, Kraków; 2018 – „Good Luck” Yuki-Sis gallery,
Tokyo; 2017 – „JEGO BIAŁE PIÓRA, OŚWIECONE SŁOŃCEM, BŁYSZCZAŁY JAK SAMO SŁOŃCE”, Galeria Henryk, Kraków; 2017 – „The
Fools ≒ Great Artists”, Spiral gallery, Tokio; 2017 – „No Problem”
galeria POTENCJA, Kraków; 2016 – Art Capital 2016, „Polish start”,
Szentendre; 2016 – Kolekcja sztuki galerii Bielskiej BWA, Pokaz 4,
Bielsko Biała; 2016 – 7. Triennale Sztuki Sacrum „Wspólnota, współczucie, współczulność”, MiejskaGaleria Sztuki w Częstochowie; 2016
– “Grayscale”, Alte Geuerwache Loschwitz, Dresden; 2016 – „Hope
for peace”, Gallery 3F, Tokyo; 2016 – „Ufo”, Gallery Yuki-Sis, Tokyo;
2015 – 42 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko Biała; 2015
– „Tylko dla twoich oczu”, galeria Zderzak, Kraków; 2015 – Artyści
z Krakowa. Generacja 80/90. MOCAK, Kraków; 2015 – „The day
when the circus arrive” Gallery Yuki-Sis, Tokyo; 2015 – „ (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku”, CSW Toruń;
2014 – Przegląd Sztuki „Survival”, Wrocław; 2014 – „Takt” Starak
Foundation, Warszawa; 2014 – „Lepiej mieć horyzont wąski” Galeria
Zderzak, Kraków.
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Sebastian Krok
(ur. 1985)

Honorowi dawcy, 2018
alkid, akryl, pościel, 93 × 132 cm, sygnowany na
odwrocie: 'Sebastian Krok 2018 |"Honorowi |dawcy"
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza w 2014 roku (aneks w pracowni Mirosława Bałki). Obecnie
asystent w tejże pracowni na Wydziale Sztuki Mediów w Warszawie. Laureat Grand Prix „Bielskiej Jesieni 2017” (BWA Bielsko-Biała);
Grand Prix „Promocje 2015” (Galeria Sztuki w Legnicy) oraz Grand
Prix na Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Szkół Artystycznych
i Design'u FISAD 2015 w Turynie. Malarstwo Sebastian Kroka to próba zmierzenia się z zastaną rzeczywistością – z ekstremalnym konsumpcjonizmem, chorobliwą rywalizacją, głębokimi podziałami społecznymi, opresją religijną i korporacyjną. Krok wytworzył unikalny
język wizualny, którym komunikuje się z odbiorcą, usiłując wydobyć
z jego świadomości poczucie indywidualnej wolności. Swoje prace
wystawiał na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in.
w Galerii m²; Galerii Bielskiej BWA; Studiu KZMRZ w Kazimierzem
Dolnym; Austriackim Forum Kultury w Warszawie; Galerii Fundacji
PSW Promocji Sztuki Współczesnej w Warszawie; MOCAKu Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie; Galerii aTak)

WYSTAWIANY:
2018/2019 – wystawa zbiorowa „Odcienie bieli i czerwieni”, Galeria Sztuki w Legnicy

Ciało i władza — oto dwa kluczowe tematy sztuki Sebastiana Kroka; wokół nich artysta rozwija swoją malarską
narrację. Oba tematy splatają się, jak u Michela Foucault,
w ciasno związany supeł; ten węzeł jest metaforą kondycji
ponowoczesnej jednostki uwikłanej w społeczne relacje.
Ciało jako przedmiot władzy i władza jako system zarządzania, dyscyplinowania, klasyfikacji i eksploatacji ciał; Sebastian Krok zajmuje się tworzeniem wizualnych reprezentacji
bohaterów występujących w tym biopolitycznym teatrum.
Interesuje go plastyczność biopolityki; czyni ją widzialną.
Uwidacznianie jest w jego praktyce samo w sobie formą
oporu. Próbą wyemancypowania samego siebie, ale również
widza ze statusu przedmiotu – artystycznym środkiem do
zajęcia wobec władzy podmiotowej pozycji.
Stach Szabłowski
„Opór zasobów ludzkich” [fragm.], tekst w katalogu indywidualnej wystawy artysty „Human resources”,
Galeria Sektor I, Jaworzno (2017), s. 3
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Tomasz Musiał
(ur. 1974)

Orzeł biały 7, 2015
akryl, płótno, 150 × 150 cm, sygnowany na odwrocie:
'ORZEŁ BIAŁY 7 |2015 |TOMASZ MUSIAŁ'
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom w 2000 roku,
a w 2010 roku obronił tytuł doktora. Obecnie prowadzi Pracownię
Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku macierzystej uczelni. Jego
prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, USA,
Niemczech, Izrealu, Francji oraz w kolekcji Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Czarny
kwadrat/biały kwadrat”, Galeria Olimpus, Łódź; 2018 – „Synestezja”,
Galeria Instytutu Sztuk Pięknych, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa; 2014 – „Orzeł Biały/Orzeł Czerwony”, Galeria Olimpus,
Łódź; 2012 – „Performance intymny”, Centrum Promocji Młodych
Willa Generała, Częstochowa; 2010 – „Architektura PTCL – malarstwo”, Galeria Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie
„Konduktorownia”. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „Idealiści
i prowokatorzy”, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz; 2018 – „I po
co nam wolność? ”, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń; 2018
– „Incident IV – Accident”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa;
2018 – „Bękarty Strzemińskiego”, Galeria Kobro, ASP, Łódź; 2017
– „SYNERGIA”, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim; 2016 – „Obszar działań”, Galeria R+, Szczecin; 2016
– „UTOPIA – DYSTOPIA – ATOPIA, 70 lat sztuki w ASP w Łodzi”,
Centrum Promocji Mody, Łódź; 2016 – „Bo we mnie jest seks”, OPK
Gaude Mater, Częstochowa; 2015 – „Kontynuacje”, ODA, Piotrków
Trybunalski; 2014 – „Polnische kunst heute”, Galerie Glasbau, Pfarrkirchen, (Niemcy); 2014 – „Incident III – Accident”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa.

Nie tylko dla orłów
Podejście Tomasza Musiała do samego procesu kreacji wykazuje wyraźne powinowactwa z szeroko pojętym malarstwem
akcji – duża siła ekspresji, pewien stopień kontrolowanego przypadku, horyzontalne położenie płótna w czasie pracy, czy
performatywność aktu twórczego, uwypuklona przez dokumentację filmową. Zapewne dlatego tak ważnym aspektem
cyklu, o czym wspomina sam autor, jest przekazanie odbiorcom pewnej dawki energii, towarzyszącej powstaniu tych
prac. Nie jest to bowiem działanie finezyjne (w sensie manualnym), lecz siłowe – przypominające, że sztuka przefiltrowuje
różnego rodzaju emocje, nie tylko te pozytywne i że posługuje się również przemocą. Z tego też powodu integralnym
składnikiem cyklu, ewidentnie podbijającym siłę przekazu, są filmy, ujawniające proces powstawania prac (…) Tomasz
Musiał, biczując orły, bez wątpienia kieruje nasze myśli ku naznaczonej dobrowolnym poświęceniem historii narodu
polskiego i bolesnej karty jaką ten kraj ma w relacjach z różnymi sąsiadami. Z drugiej strony, tworząc tak prosty i nośny
symbol, nie pozwala zamknąć się w jednoznacznej interpretacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że artysta z pewną dozą
ironii podchodzi do modelu polskości, który realizuje się w masochistycznym rozdrapywaniu ran, czy wręcz „syndromie
ofiary”, w ramach którego poczucie patriotyzmu funduje się na kultywowaniu pamięci o wzniosłych wydarzeniach, jednakowoż będących klęskami (…)
Paweł Jagiełło
Nie tylko dla orłów, „Format. Pismo Artystyczne”, nr 70, 2014/2015, s. 131-132 [fragm.]
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Do obrazu dołączona jest autorska płyta DVD
z cyfrowym zapisem przebiegu powstawania pracy
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Robert Motelski
(ur. 1977)

Światło 16 kwietnia 06:47, 2020
akryl, płótno, 90 × 130 cm, sygnowany na odwrocie:
'ŚWIATŁO 16 KWIETNIA 6:47 |Robert Motelski 2020 r'
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 500 zł
W 1997 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych Warszawie. W 2002 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie pod kierunkiem profesor
Barbary Szubińskiej. Wcześniej studiował w pracowniach profesorów
Antoniego Fałata, Andrzeja Sadowskiego i Ewy Pełki. Brał udział
w ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2004 r.
otrzymał Stypendium Funduszu Promocji Twórczości z Ministerstwa
Kultury i Sztuki. W 2008 roku otrzymał stypendium,, Młoda Polska"
z Narodowego Centrum Kultury. Jego prace znajdują się w wielu
instytucjonalnych i prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą, a zainteresowania artystyczne skupiają się na studiowaniu pejzażu i na
nowatorskim sposobie jego prezentacji.

Inspiracje do obrazów znajduję podczas wyjazdów. Pomysły i wrażenia analizuje później w pracowni. Syntetyzuję formę,
usuwam zbędne elementy, wybieram to co najważniejsze. Chciałbym aby moje prace ukazywały siłę zawartą w naturze.
Zestawiam bardziej ekspresyjnie malowane elementy z płaszczyznami koloru. Duże znaczenie przywiązuję do kompozycji.
Robert Motelski
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Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

Artysta na wygnaniu, 2020
olej, płótno, 130 × 120 cm, sygnowany p.d.:
'Szczepkowski 20' oraz opisany na odwrocie: 'JAN
SZCZEPKOWSKI | - ARTIST IN EXILE - | [sygnatura]'
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Mieszka i pracuje w Sanoku. Malarz nurtu neoromantycznego.
Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (najbardziej
znanym przodkiem artysty jest z pewnością jego imiennik, jeden
z najsłynniejszych przedwojennych rzeźbiarzy polskiego okresu art
déco). W 2003 roku ukończył ASP w Krakowie, uzyskując dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat
kilku nagród artystycznych, m.in.: 2013 – Nagroda Dyrektora BWA
Rzeszów („Jesienne Konfrontacje”); 2011 – II miejsce, 11 Biennale
Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno; 2009 – I miejsce, „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, BWA Rzeszów; 2009 – Nagroda
Prezydenta Przemyśla, Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”,
Przemyśl. Wystawy indywidualne: 2018 – „Malarstwo”, Galeria
Uniwersytecka, Cieszyn; 2017 – „Artes Liberales”, Galeria Wspólna,
Bydgoszcz; 2017 – „Nieruchoma kurtyna”, Pragaleria, Warszawa;
2017 – „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów; 2015 – „Taumaturgia",
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015 – „Partial Exposure", POSK,
Londyn; 2015 – „Malarstwo”, Muzeum Historyczne, Sanok; 2014
– „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, Bruksela; 2014 – „Realizm
niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Muzeum
znaczeń”, CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Powracający cień”, BWA,
Krosno; 2013 – „Obszar cienia”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków
2013; 2013 – „Powracający cień”, BWA Sanok; 2007 – „Obrazy do
ciemnych pokoi", BWA Sanok

(…) Malarstwo Jana Szczepkowskiego uwodzi na wiele
sposobów. Jego świat malarski
przesiąknięty jest specyficzną
atmosferą tajemnicy, świata
sprzed lat, ale jakby złożonego
od nowa, w nieznany dotąd sposób. Szczepkowski żongluje figurami, postaciami żywcem wyjętymi z przedwojennych fotografii
lub reklam z lat 50. XX wieku. To
rodzaj malarskiego kalejdoskopu,
a układanka z każdym obrotem
zmienia znaczenie, tworzy się
nowy sens (…) Pytany o inspiracje, Szczepkowski bez wahania
wymienia w pierwszym rzędzie
erotyzm. Faktycznie, obrazy artysty w przeważającej mierze
dotykają problemu relacji międzyludzkich, u podłoża których
leży napięcie erotyczne.
Marcin Krajewski
Taumaturg z Sanoka [fragm.], „Arteon”, nr 10 (198), Poznań 2016, s. 23
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Krzysztof Nowicki
(ur. 1988)

Madonna della Scala, 2017
olej, płótno, 160 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Krzysztof Nowicki | Madonna della Scala | 2017'
cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
W 2013 roku obronił dyplom ASP w Gdańsku na kierunku Malarstwo, w pracowni prof. Teresy Miszkin. Zdobywca Grand Prix w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2013” oraz wyróżnienia honorowego w konkursie Fundacji im. F. Eibisch. Nominowany do nagród m.in.
do Grand Prix 12. konkursu Gepperta (BWA Wrocław), do Nagrody
Artystycznej UAP „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, finalista konkursów „Promocje 2013” w Galerii Sztuki w Legnicy i „Świeża Krew”
w galerii Socato we Wrocławiu. W 2014 przebywał na rezydencji
artystycznej w Hong Kongu. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Wybrane
wystawy: 2018 – wystawa indywidualna „Skażenie”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2016 – wystawa pokonkursowa „A co ty robisz dla
malarstwa? ”, wystawa 12.konkursu Gepperta, galeria awangarda
BWA, Wrocław; 2016 – wystawa indywidualna „Adoracje”, Galeria Żak, Gdańsk; 2016 – wystawa zbiorowa „Wśród Twarzy”, PGS,
Sopot; 2015 – „Absolwent. Po Akademii – Płynne tożsamości”, IS
Wyspa, Gdańsk; 2015 – „Martwa Natura z przesada”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2015 – „Przez Pryzmat – Odsłona druga”, Galeria
Miejska Arsenał, Poznań.

Skażenie
(…) Patrząc na nowe realizacje artysty z perspektywy jego wcześniejszej twórczości można dojść do wniosku, że stanowią
one w pewien sposób negatyw starszych prac, które obnażały szkielet dawnego malarstwa. Pod względem formalnym
kojarzyć się mogły z grafiką komputerową i chociaż proces cyfryzacji dawnego malarstwa odgrywał pewną rolę w procesie ich powstawania, to transformacja kilkusetletnich wzorców polegała nie tyle na nałożeniu na nie współczesnego,
geometryzującego filtra, co raczej na docieraniu do ich zarodka, tak, aby znane nam kompozycje ukazać in statu nascendi,
zgodnie z dawną praktyką artystyczną, wedle której pracę nad dziełem malarskim poprzedzały liczne i pieczołowicie
prowadzone studia nad kompozycją, konstruowaną w oparciu o struktury geometryczne – czasem podstawowe, czasem
niezwykle skomplikowane. Postacie z obrazów Krzysztofa Nowickiego stawały się zatem obdartymi z ciał wersjami swoich
pierwowzorów. Tym razem artysta obiera odwrotną strategię i zamiast docierać do początku – rzutuje historyczne artefakty
w przyszłość, w ich przyszłość, ukazując w skondensowany sposób to, co dzieje się z nimi w trakcie upływu czasu i jaki
ma to wpływ na naszą percepcję sztuki wcześniejszych epok. Punkt wyjścia stanowi tu spostrzeżenie, że obiekt, który
oglądamy współcześnie, nie jest tożsamy z tym, który wyszedł spod ręki malarza doby nowożytnej; nasza percepcja jest
skażona tyloma różnymi zanieczyszczeniami, że sam pierwotny obraz zaczyna stopniowo zanikać pod ich naporem. Aż
w końcu nie widać już nic (…)
Joanna Kaźmierczak
tekst do wystawy „Skażenie”, Kolonia Artystów, Gdańsk 2018 [fragm.]
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Natalia Bażowska
(ur. 1980)

Ona, 2020
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 'Ona/
She |N. Baż 2020'
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
W 2012 roku ukończyła Malarstwo na ASP w Katowicach. W latach
1999–2005 studiowała medycynę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w 2010 roku obroniła pracę doktorską z psychiatrii
na ŚUM. Fascynuje ją człowiek, jego psychika i fizjologia. Jednocześnie obserwacje zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku
w połączeniu ze zdobytą wiedzą medyczną umożliwiają jej odnajdowanie podobieństw pomiędzy światem ludzi a zwierząt. W 2017
roku wyróżniona przez portal artinfo.pl na 43. Biennale Malarstwa
Bielska Jesień, a w 2016 roku została nominowana do Paszportów
Polityki. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Terytorium Oswojone”, BWA Olsztyn; 2016 – „Pamięć zewnętrzna”, Blanca Soto Gallery, Madryd, Hiszpania; 2016 – „12 na minutę”, Międzynarodowe
Centrum Kultury Współczesnej Tabakalera, San Sebastian, Hiszpania;
2016 – „Stepowa Dusza”, Rodriguez Gallery, Poznań; 2015 – „Luna”,
CSW Kronika, Bytom; 2015 – „Struktura zmiany”, Art Agenda Nova,
Kraków; 2015 – „Leże”, Miejsce Projektów Zachęty, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 2014 – „Strefa komfortu”, Kraków,
Galeria m² (w ramach „Andels presents”); 2014 – „Przestrzeń otwarta”, Centrum Kultury, Katowice; 2014 – „ID”, Galeria m², Warszawa; 2013 – „Całe życie w stresie”, Instalacja dźwiękowa i video,
Bunkier Sztuki, Kraków; 2012 – „Rodzisko”, CSW Kronika, Bytom;
2011 – „Pokój do rozmowy ze zwierzętami”, Rondo Sztuki, Katowice.
Uczestniczka szeregu wystaw zbiorowych w galeriach w Polsce i zagranicą. Prace w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych.

Ponieważ tworzenie jest dla mnie najswobodniejszą formą wypowiedzi, staram się wybierać tematy dla mnie ważne,
spostrzeżenia, którymi bardzo chcę się podzielić z odbiorcami moich prac (…)
W świecie kierowanym przez Id zaspokajane są przyjemności, dążenie do zadowolenia jest najsilniejszym motorem działania. Id jest tą częścią nas, która nie do końca uświadamiana rządzi nami, manipulując tak, aby spełnić swoje zachcianki.
Jeśli zaczniemy szukać pod hasłem id pojawi się także kolejne znaczenie – dowód tożsamości.
Natalia Bażowska
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Sebastian Skoczylas
(ur. 1979)

Późny zachód, 2020
akryl, płótno, 110 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Późny zachód |Sebastian Skoczylas |2020'
cena wywoławcza: 4 200 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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Artur Trojanowski
(ur. 1968)

Spotkanie, z cyklu „Emanacje”, 2016
akryl, płótno, 150 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'ARTUR TROJANOWSKI 2016 | SPOTKANIE | z cyklu
EMANACJE
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł
Dyplom w PWSSP w Łodzi. Twórczość w zakresie malarstwa, filmu,
site-specific i instalacji. Od 2005 roku jako Bob Dewolai tworzy grupę
„Art. Spożywcze” oraz „Pracownię Antyreklamy”. Obecnie mieszka
i pracuje w Lanckoronie. Brał udział w wielu wystawach organizowanych przez państwowe instytucje kultury i galerie m.in.: BWA
Bielsko Biała, Toruńskiej Wozowni, Galerii Biała w Lublinie, BWA
w Kielcach, BWA w Bydgoszczy, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
ODA w Piotrkowie Trybunalskim, BWA w Sanoku, Galerii Katarzyny Kobro w Łodzi, CSW w Toruniu, BWA w Tarnowie, Żydowskim
Instytucje Historycznym, CK Zamek w Poznaniu czy Muzeum Narodowym –Królikarnia w Warszawie. Prezentował też swoje prace
w galeriach prywatnych: Galeria Olympia w Krakowie, Galeria Opus
w Łodzi, Shefter Gallery w Krakowie czy Stolarska/Krupowicz Gallery
w Warszawie.

WYSTAWIANY:
2019 – w
 ystawa indywidulna (wspólnie z Tomaszem Kopcewiczem) „ONE – Trojanowski/Kopcewicz”, Forty
Piłsudskiego, Warszawa
2017 – wystawa indywidualna „Emanacje i Diagramy”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa
2017 – wystawa indywidualna „Emanacje”, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin
2016 – wystawa indywidualna „Emanacje”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2016 – wystawa indywidulana „Emanacje”, Stolarska/Krupowicz Gallery, Warszawa
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Michał Rybiński
(ur. 1982)

Powidoki V, 2014–2016
olej, płótno, 90 × 154 cm, sygnowany na odwrocie:
'POWIDOKI 2014 | M. 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 – w
 ystawa zbiorowa „Niefiguratywnie”, Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódź
2016 – w
 ystawa 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 – w
 ystawa 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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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Port w blasku słońca, 2020
akryl, płótno, 100 × 150 cm, sygnowany na odwrocie:
'"PORT W BLASKU SŁOŃCA" |TOMASZ |KOŁODZIEJCZYK
|2020'
cena wywoławcza: 5 000 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
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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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Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Iskra, 2020
olej, płótno, 60 × 40 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 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 M17, 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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Łukasz Huculak
(ur. 1977)

Gwiazdy, 2018
olej, deska, 50 × 50 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 500 zł
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem w 2002 roku). Od roku 2015
prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. Kierownik Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich oraz Intedyscyplinary PhD Programme ASP Wrocław. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rządu Bawarii oraz organizacji pozarządowych.
Laureat Grand Prix Festiwalu Malarstwa w Szczecinie; II nagrody
w ogólnopolskim konkursie na najlepsze dyplomy uczelni artystycznych; wyróżnień Festiwalu Malarstwa Bielska Jesień i Biennale Małej Formy Malarskiej w Toruniu. Bywa kuratorem („Hallo Wrocław
2016!”, „Śmiertelnie poważna wystawa”, „Surface”, „Nietota”).
Publikuje teksty o sztuce (Format, Quart, Dwutygodnik, Warstwy).
Pod jego redakcją ukazało się kilka tomów zbiorowych (katalogi
wystaw i monografia Nadmiar i Brak). Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Rady Artystycznej Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zrealizował ponad 50 wystaw
indywidualnych i uczestniczył w ponad 200. wystawach zbiorowych

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Science/Fiction”, mia ART GALLERY, Wrocław
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Małgorzata Kosiec
(ur. 1975)

Blue Morning, 2019
olej, płótno, 92 x 73 cm, sygnowany p.d.: 'KOSIEC' oraz
opisany na odwrocie: 'MAŁGORZATA | KOSIEC | BLUE |
MORNING | 2019
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 14 000 zł
Absolwentka ASP w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem obroniła
w 2000 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finalistka
programu International Young Art 2002 domu aukcyjnego Sotheby's. Wystawy w Nowym Jorku, Tel- Avivie, Amsterdamie, Denver,
Gotheborgu, Malmo, Sztokholmie, Londynie oraz liczne w Polsce.
Na stałe reprezentowana przez wiodące szwedzkie galerie. Obrazy
w prestiżowych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Tworzy równolegle
abstrakcje wielkoformatowe oraz portrety typograficzne, malowane
unikatową techniką nawarstwiania znaków graficznych.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna "Duality", Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa
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Krzysztof Syruć (Proembrion)
(ur. 1984)

Pure Uniform Coloring (of Order-8 Triangular Tiling with Exuberants) z cyklu „SET a42n6”, 2020
akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany p.d.:
'PROEMBRION' oraz opisany na odwrocie: 'Krzysztof
Proembrion Syruć | 'Pure Uniform Coloring (of Order-8
Triangular Tiling with Exuberants)', 120x80 cm| SET
a42n6 | GDAŃSK 2020'
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
Malarz, architekt, absolwent Politechniki Gdańskiej. Tworzący barwne
iluzje abstrakcyjnych przestrzeni, determinowanych matematycznie
w procesie zaplanowanych improwizacji. Zafascynowany kolorem,
wizualizuje swoje matematyczne odkrycia. Jego prace można spotkać
na ulicach wielu miast, jak również we wnętrzach publicznych i prywatnych. Wystawy indywidualne w Gdańsku (S.O.S – 2019), Paryżu
(Celal M13 – 2018, 2017), Wrocławiu (Kolektyw – 2016), Lublinie
(Brain Damage – 2015), Warszawie (V9 – 2014); wystawy zbiorowe
w Paryżu (Art Élysées – 2017, Celal M13 – 2016), Moskwie (Artmossphere Street-Art Biennale – 2016), Dortmundzie (44309 – 2013);
murale m.in. w Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Petersburgu, Tel Awiwie,
Genewie, Koszycach, Sofii; konstruktor instalacji przestrzennych;
współpracownik grupy projektowej CENTRALA, street-art od 1996.
Mieszka w Gdańsku, tworzy w pracowni w WL4 – Mleczny Piotr.

Szeroko pojęty Proembrion jest nieprawdopodobnie konkretny, a zarazem wymyka się klasyfikacjom. Chociaż igra z supernowoczesnymi technologiami progresywnego streetartu zachowuje jednocześnie autentyczną, osobistą ekspresję wyniesioną z doświadczenia graffiti. Można śmiało powiedzieć, że reprezentuje nurt abstrakcyjny, ale zupełnie nie mieści się
w szufladkach takich jak np. graffuturyzm. Trudno też jednoznacznie stwierdzić czy jest to abstrakcja geometryczna, czy
organiczna. Jego twórczość pokrywa całe spektrum form mieszczących się między spontanicznym, płynnym malarskim
gestem, a surowymi gruboziarnistymi pikselami. Te dwa bieguny okazują się w jego twórczości jednym obszarem. Mocno
zgeometryzowane obiekty o jakościach cyfrowych poddane wielokrotnym matematycznym przetworzeniom przeistaczają
się w płynne analogowe widma. Te przekształcenia formy niekiedy dokonują się tylko umownie, ale artysta korzysta też
często z faktycznych matematycznych operacji na formie śmiało wkraczając w obszar sztuki generatywnej.
Ze wstępu do wystawy indywidulanej artysty „Broadly defined”, Galeria V9, Warszawa (2014)
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Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Magnetic, 2020
technika mieszana, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Bartek Świątecki |2020 |"MAGNETIC"'

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 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.
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Berenika Kowalska
(ur. 1989)

Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 160 × 140 cm, sygnowany na odwrocie:
'Berenika Kowalska maj 2019 WAW bez tytułu'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Absolwentka wydziału malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 2014 w pracowni interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa
Bajka. W 2010 studiowała na wydziale malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w pracowni Leona Tarasewicza, w ramach
wymiany międzyuczelnianej „MOST” dla najlepszych studentów.
Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych
w Polsce i za granicą. w 2014 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2015–2017 reprezentowała
Polskę na Europejskim Biennale Młodych (JCE/JEUNE CREATION
EUROPEENNE). W 2017 otrzymała stypendium artystyczne MKiDN.
Mieszka i pracuje w Warszawie. Wybrane wystawy indywidualne:
2018 – „How many colours make up your abstract painting”, prywatna przestrzeń Polish Art Foundation – Krzymowski Art, Warszawa; 2017 – „Światło wód”, BWA Zamość; 2015 – „Self”, Galeria
ARTRAKT, Wrocław; 2014 – wystawa malarstwa, Galeria Stalowa,
Warszawa. Wybrane wystawy zbiorowe: 2017 – „24h BRL/WAW”,
przestrzeń prywatna, Warszawa; 2017 – „Warschau ist feminine”,
Neukollner Leuchtturm Gallerie, Berlin; 2016 – JCE EUROPEAN BIENNALE OF YOUNG MODERN ART- Vra, Wrocła, Cesis, Como, Figures;
2015 – JCE EUROPEAN BIENNALE OF YOUNG MODERN ART – Ville
de Montrouge, Paris, France; 2015 – “3 x young polish painters”,
La Xina A.R.T Gallery, Barcelona

Martyna Bunda (M.B.) Uczysz się od innych malarzy?
Berenika Kowalska (B.K.) Mam niemałą wiedzę i wciąż ogromne braki. Na studiach dużo czytaliśmy innych artystów,
ale jeszcze nie miałam prawa rozumieć, o czym piszą. Wróciłam do tych lektur w czasie, gdy malowałam czarne obrazy.
Ukazało się akurat wznowienie rozmów z Nowosielskim. Zszokował mnie nie tylko jego poziom wiedzy o ikonach, ale
i poziom refleksji. Książka Kandinsky’ego „O duchowości w sztuce” mnie zmiażdżyła. Pisał o abstrakcji, ale też o uczuciowej – emocjonalnej abstrakcji, duchowej abstrakcji. Okazało się, że już był tam, gdzie ja może będę. Zaraz po Kandinsky’m wzięłam Malewicza. Bo Malewicz też jakby stamtąd – „Świat bezprzedmiotowy”. Po Malewiczu – Strzemiński.
I tak szłam od abstrakcjonisty do abstrakcjonisty. Aż pojawił się Mark Rothko, który według mnie jest geniuszem. Nie ma
lepszego malarza.
M.B. Widziałaś jego obrazy na żywo?
B.K. W Stanach, Londynie, we Francji w Paryżu. Ale głównie w Stanach. To są obrazy, przy których można klękać.
M.B. W jaki cię stan wprowadziły?
B.K. Wszystkich emocji. I jest to niesamowite, bo forma jest dosyć prosta. Kwadraty albo podłużne linie, ale ten kolor...
W Londynie widziałam w jego obrazie coś jak agresję, więc to nie zawsze jest stan błogiej kontemplacji. Czasami są tam
wszystkie możliwe emocje na raz. W ogóle nie wiem, jak on to zrobił.
M.B. Masz jakieś przypuszczenia?
B.K. Może to zabrzmi dziwnie, ale ostatnio ktoś zarzucił mi, że „jestem bardziej za życiem niż za malowaniem”. To była
krytyka, a powinien – komplement. Dla mnie w tym zdaniu jest odpowiedź, jak należy uprawiać sztukę. Bo tę przynosi
życie. Sztuka nie rodzi się w artyście. Sztuka to życie, różne najpiękniejsze i najtrudniejsze stany, uczucia, jakie ono przynosi. Artysta jedynie chwyta je i przetwarza, korzystając z warsztatu. Dopiero niedawno zrozumiałam też, o czym mówił
profesor Janusz Matuszewski, gdy byłam na pierwszym roku studiów. A mówił o dwóch drogach do wyboru. Kłamstwa,
albo prawdy. Mówił, że nasza sztuka może wynikać z kłamstwa – i ona też działa, ludzie mogą ją doceniać, ale żebyśmy
pamiętali, że jeżeli pójdziemy choć kawałek tą drogą, to będzie bardzo trudno wrócić do prawdy.
Fragment rozmowy z artystką przeprowadzonej przez Martynę Bundę, która ukazała się w katalogu
wystawy indywidualnej „how many colours make up your abstract painting”, wyd. Polish Art Foundation 2018
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The Krasnals (Whielki Krasnal)
(rok powstania: 2008)

Fabryka marzeń, 2008/2011
serigrafia, płótno, 105 × 105 cm, sygnowany na
odwrocie: 'The Krasnals |Whielki Krasnal |"Fabryka
Marzeń" |2008/2011 5/20'
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 600 zł
Anonimowa grupa artystów krytycznie odnosząca się do aktualnych
zjawisk w sztuce współczesnej, do politycznej poprawności w sferze społecznej, politycznej, również w obrębie samej sztuki. Humor
czasami ciężki do przełknięcia i dwuznaczność nie pozwalająca ściśle określić opcji, które popierają, powodują kontrowersje w wielu
środowiskach. Główne miejsce działalności The Krasnals to ich blogi
(polski i angielski), gdzie regularnie publikują posty, najczęściej ze
swoimi obrazami i tekstami komentującymi zjawiska, które ich nurtują, fascynują lub wkurzają.
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Saudade”, 2020
olej, płótno, 80 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'B. OTOCKI BEZ TYTUŁU, Z CYKLU "SAUDADE" 2020
[sygnatura]'
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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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2020
olej, płótno, 125 × 190 cm, sygnowany l.d.:
'Sandra Arabska 2020 r.' oraz opisany na odwrocie:
'Sandra Arabska | 2020 r.'
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 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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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

K29, 2020
akryl, płótno, 110 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: '
[odcisk palca artysty] |A. Bakalarz |2020 |"K29"'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 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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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

CHARLES, z cyklu „METRO”, 2020
akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany p.b: 'CZAJ |
KOW | SKI | 2020' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR
CZAJKOWSKI | "CHARLES" 2020, | cykl 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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Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance VII, 2020
akryl, płótno, 85 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Marlena Lenart Lumiance VII 2020'
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2010 roku
obroniła dyplom na Wydziale Tkaniny i Ubioru (aneks z malarstwa
w pracowni prof. Wojciecha Ledera). W 2018 roku uzyskała tytuł
doktora sztuki na macierzystej uczelni. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: Malarstwo, Muzeum Regionalne,
Głowno; Malarstwo a2, Galeria OdNowa, ASP Łódź; Wystawa 24
i 25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecin; „Made in Głowno”, Galeria Stara, Łódzki Dom
Kultury, Łódź; Malarstwo, Galeria Bank & DM, Głowno; „Meeting
Point”, Galeria ASP, Łódź; Malarstwo, Galeria To Tu, Rzeszów; „Zoom
na Szczecin – punkty widzenia”, Galeria 4. Poziom, Filharmonia,
Szczecin; „All the Worls’d Futures”, galeria Kobro, ASP Łódź; „Synergia 40”, Galeria Willa, Łódź; „Geometria w dyskursie – dyskurs
w geometrii – Grid”, UJK Kielce.
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Miłosz Wnukowski
(ur. 1986)

Odkażanie II, 2019
gencjana, płótno, 170 × 130 cm, sygnowany na
odwrocie: 'M. Wnukowski ODKAŻANIE II 2019'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Malarz, twórca obiektów, instalacji, oraz filmów. W 2005 podjął
studia na kierunku Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Jacka
Rykały w 2010 roku. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Malarstwa w macierzystej uczelni. W roku 2019
obronił tytuł doktorski w dziedzinie Sztuk Wizualnych. Do tej pory
zorganizował sześć wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu
ekspozycjach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2009 roku otrzymał stypendium The Elizabeth Greenshields Fundation w Kanadzie.
W tym samym roku zdobył Grand Prix Konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” i otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2015 roku został stypendystą Prezydenta Miasta
Sosnowiec w dziedzinie kultury. Ważniejsze wystawy indywidualne:
2019 – „Lecz się”, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom;
2015 – „Skarby Urojone”, Galeria Pusta, Katowice; 2014 – „Wszystkie Dzieci Nasze Są”, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2012 – „Trauman
Show”, Galeria Engram, Katowice. Wybrane wystawy zbiorowe:
2017 – „Czarne skrzdła”, Pałac Schoena, Muzeum w Sosnowcu;
2016 – „Premeditations-Secret Meanings”, Maison 44, Bazylea

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidulana „Lecz się”, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom

Cykl „Lecz się” skupia się wokół problematyki stanu kondycyjnego artysty. Po kolejnych próbach podjęcia tego tematu,
seriach doświadczeń nie dających się uporządkować w jedną całość, analiz nie przynoszących żadnych nowych obserwacji,
czy choćby dobrze rokujących wyników, kolejne cykle przedstawieniowe były przeze mnie odrzucane. Uznałem wtedy, że
potrzeba działania bardziej radykalnego. Pomyślałem, że być może cała moja dotychczasowa twórczość wymaga jakiejś
formy kuracji. Wiele na to wskazywało, w związku z czym zadecydowałem o kompleksowym badaniu procesu aktu
twórczego, w oparciu o metody medyczne. Podczas wstępnego rozpoznania diagnostycznego, pole kontekstowe sztuki
i medycyny stale się rozrastało. Profil pracy był rozwijany w kolejnych eksperymentach i doświadczeniach okołomalarskich,
a gromadzone wyniki z badań diagnostycznych coraz bardziej szczegółowo przedstawiały obraz mojej malarskiej patologii.
Mimo, iż każdy następny ruch wiązał się z pewnym ryzykiem i powikłaniami, to z uwagi na stan aktualny oraz naglące
terminy, niezbędna była szybka decyzja do dalszych działań (…)
[Na temat obrazu „Odkażanie II”] Po bardziej wnikliwych oględzinach okazało się, że nawet odbite płótna z krosien na
odwrocie nosiły piętno ingerencji w awers w postaci przebijających nieestetycznych plam, wykwitów i zabrudzeń. Dlatego
zająłem się wyjaławianiem ich według sprawdzonych metod. Niedoskonałości te pokryłem według zaleceń z ulotki płynami
służącymi do odkażania tkanek: jodyną, gencjaną i rivanolem. W ten sposób tradycyjne płyny stały się alternatywnymi
środkami malarskimi.
Miłosz Wnukowski
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Andrzej Bator
(ur. 1951)

Defilada, 2015
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Andrzej Jan Bator | "DEFILADA" | AKRYL * 2015 R*
100 × 100' oraz '2015 | 2015 rok | "MUZA 2015
MAGDALENA | ABAKANOWICZ" | CENTRUM PROMOCJI
KULTURY | WARSZAWA [sygnatura]'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 500 – 9 500 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.

WYSTAWIANY:
2015 – w
 ystawa finalistów konkursu „Muza 2015 Magdalena Abakanowicz”, Centrum Promocji Kultury,
Warszawa
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Piotr Kotlicki
(ur. 1972)

Family, z cyklu „Archeologie przyszłości”, 2020
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany na odwrocie: 'PIOTR
|KOTLICKI |2020'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Studiował na ASP w Łodzi. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Obecnie wykładowca na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Malarz, autor filmów video. W 2017 roku zdobył Grand Prix IV
Piotrkowskiego Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim, a w 2016
roku Grand Prix podczas „Interference festiwal” w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Jego twórczość została wyróżniona poprzez
kwalifikację do listy finalistów prestiżowego wydawnictwa „100
painters of tomorow” (Kurt Beers, wyd. Thames & Hudson, Londyn
2014). Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „7 milionów lat”, Galeria Olimpus, Łódź; 2018
– „Szaleniec w swoim ogrodzie”, Assembly Gallery, Berlin (Niemcy);
2017 – „Barbarzyńcy”, ODA, Piotrków Trybunalski; 2017 – „Czarne
obrazy”, Assembly Gallery, Poznań; 2016 – „Zamieniamy się w nicość
– zawołał generał”, Galeria Sandhofer, Salzburg (Austria); 2016 –
„Motion compositions in paintings”, Festiwal Animacji PAF 2016,
Leuven (Belgia); 2015 – „Są tu miejsca z których skaczę raniąc się
nieraz do krwi”, Galeria Olimpus, Łódź.

Obraz „Family” pochodzi z cyklu „Archeologie przyszłości”, w którym autor stawia pytanie o korzenie, na których wyrasta
nowa kultura, nowa codzienność. Cykl ten dzieli się na dwie grupy: spekulatywne ślady (przyszłej) społeczności, która
odradza się na swoich zgliszczach, oraz prace portretujące dzisiejszą codzienność charakteryzujące się swoistą „ciszą
przed burzą”.
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Tomasz Koclęga
(ur. 1968)

Aequilibritati, 2020
brąz, szkło, 83 × 55 × 30 cm, waga ok. 24 kg, ed. 4 +
AP, sygnowana na nodze (grawer): 'Koclega 2020. 1/4'
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 500 – 8 500 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.
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Michał Cygan
(ur. 1989)

Pożar, 2020
akryl, płótno, 130 × 90 cm, sygnowany p.d.: 'M. Cygan'
oraz na odwrocie: 'M. Cygan |2020'
cena wywoławcza: 2 800 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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Urszula Madera
(ur. 1995)

Układy VII, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
Absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Jest laureatką stypendium artystycznego
Prezydenta Miasta Wrocław oraz rektora ASP dla najlepszych studentów. Finalistka wielu konkursów artystycznych, m.in.: 2019 –
Laureatka Nagrody Krytyków na XI edycji ogólnopolskiej wystawy
„Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych" w Zbrojowni Sztuki
w Gdańsku; 2019 – Finalistka VI Międzynarodowego Biennale Pasteli
Nowy Sącz, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, Nowy Sącz;
2019 – Finalistka ósmej edycji konkursu malarskiego o Nagrodę Artystyczną UAP Nowy Obraz, Stary Browar, Poznań oraz Galeria BWA,
Piła; 2019 – Nagroda Specjalna Pierwszego Triennalne Malarstwa,
BWA Rzeszów; 2019 – Grand Prix konkursu malarstwa Postawy VI,
Galeria Mia, Wrocław; 2018 – Finalistka Międzynarodowego konkursu rysunku studenckiego NAD Rysować, Galeria Sztuki Wozownia,
Toruń. Na stałe współpracuje z firmą zajmującą się tworzeniem scenografii operowych i teatralnych. Zajmuje się tam oprawą malarską
oraz rzeźbiarską.

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna (dyplomowa) „Trzy linie. Cztery wymiary”, mia ART GALLERY, Wrocław
2019 – wystawa zbiorowa „Iluminacje”, Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Warszawa
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Wawrzyniec Reichstein
(ur. 1977)

Scratch-viral 2, z cyklu "Online-Offline", 2014–2019
olej, płótno, 150 × 160 cm, sygnowany i opisany na
odwrocie: 'WAWRZYNIEC REICHSTEIN |"SCRATCH-VIRAL
2" |Z CYKLU – "ONLINE-OFFLINE" |OLEJ, PŁÓTNO 2014–
2019 r. |[sygnatura] '
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Dyplom na wydziale malarstwa ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2003 r. Otrzymał wówczas nagrodę im. Marii
Dokowicz. Od 2003r. Pracuje na UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi
zajęcia z malarstwa na Wydziale Grafiki. Od 2015 r. pracuje w Liceum Plastycznym w Poznaniu jako nauczyciel rysunku i malarstwa.
Bieżące prace występują w cyklach: „Nowa powierzchniowość”,
„Refleksy – Refreny”, „Coming residue”, „Online – Offline”. Swoje
prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i zagranicą.

WYSTAWIANY:
2018 – w
 ystawa indywidualna „ONLINE/OFFLINE”, Galeria Wydziału Rysunku i Malarstwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
W nieoczywistości wszystkiego co dotyczy sztuki, to co istotne w moim malarstwie, to stan obrazu jako metaforyczna,
symboliczna przestrzeń, miejsce transformacji różnych realności – wobec widzialnego i niewidzialnego, jak i obraz stający
się egzystencjalną i kulturową sytuacją graniczności. Pytając o obraz dzisiaj, również w kontekście mediów cyfrowych, ciągle
zmieniającego się obrazu, przywołuję formy postaciowania świata wobec tego, co rozpoznawalne, jak i ujawniające się
w efemerycznych odbiciach, zjawiskach, odzwierciedleniach, będących jakby poza twórczą wolą i wyobraźnią, a stających
się światem gestów inicjujących. Jest to nieustający stan relacji i procesu przechodzenia, przemieniania się potencjalności
w realność indywidualnych zobaczeń, w grze o świat i doświadczanie istnienia. W kontekście ciągle zmieniającego się
obrazu rzeczywistości, jego transformacji przez różne media; obraz cyfrowy, media elektroniczne, rzeczywistość wirtualną,
które mają wpływ na nasz byt, postrzeganie i rozumienie rzeczywistości, zadaję sobie pytanie: jaka to rzeczywistość? jaką
rzeczywistość stwarzamy? jaki jest jej obraz?
Wawrzyniec Reichstein

108–109

46

Kamila Model
(ur. 1988)

Bez tytułu, 2011
olej, płótno, 120 × 140 cm, sygnowany na odwrocie:
'KAMILA MODEL'
cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
W latach 2007–2012 studiowała na Wydziale Malarstwa gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W 2007 rozpoczęłam studia na gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2012–2014 została rezydentką
projektu DOM organizowanego przez gdańską Kolonię Artystów.
W latach 2015 i 2016 otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta
Gdańska. Wystawy indywidualne: 2017 – „Wieczór w tamtym ogrodzie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2015 – „Linia”, Pawilon Sztuki,
Ergo Hestia, Warszawa; 2015 – „Ogród przedziwny”, SOON 22,
Fundacja Rodziny Staraków, Spectra Art Space, Warszawa; 2014 –
“Nature of emotions”, Galeria ASP w Gdańsku; 2013 – „Równanie”,
Kolonia Artystów, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „Salon Letni”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2018 – „Co słychać?”,
Zbrojownia Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; 2016 –
„Druga skóra”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk; 2016 – „Znajomi
znad morza”, Instytut Kultury Miejskiej, Wrocław; 2016 – „Exporting
Zagreb”, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 2015 – 3 Biennale Malarstwa, HDLU Zagreb, Zagrzeb, Chorwacja; 2014 – „Nowy Obraz/
Nowe Spojrzenie”, Galeria BWA Gorzów Wielkopolski; 2014 – „Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie”, Galeria Aula, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk
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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.

Patera srebrna, XIX w.
srebro 1200 g, wys. 26,5 cm
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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 lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny
12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polski S.A.
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
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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