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Rafał Borcz
(ur. 1973)

Zatoka o zmierzchu, 2020
olej, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany p.d.: 'BORCZ'
oraz opisany na odwrocie: 'Rafał Borcz, Zatoka
o zmierzchu, 2020'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł
Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP. Obronił dyplom
w 1999 roku w pracowni prof. Leszka Misiaka. Obecnie Doktor habilitowany, prowadzący Pracownię Rysunku ma Wydziale Malarstwa
swojej macierzystej uczelni. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu zbiorowych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Źródłem jego artystycznej
inspiracji jest bieszczadzka przyroda. Wybrane nagrody, wyróżnienia,
stypendia: 2013 – 2 wyróżnienia przyznane przez Artinfo.pl oraz
„Gazetę Wyborczą – Katowice” na 41. Biennale Malarstwa Bielska

Jesień – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała; 2011 – Nagroda prezesa ZPAP o. Katowice oraz wyróżnienie przyznane przez Poland-Art
na II Triennale Malarstwa „Animalis” – Miejska Galeria Sztuki MM,
Chorzów; 2007 – Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 21. Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie;
2006 – Nagroda Publiczności w 37. Biennale Malarstwa „Bielska
Jesień” BWA, Bielsko Biała; 2005 – Wyróżnienie regulaminowe
w 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”; 2005 – Stypendium
Fundacji Grazella.

Zjawiskowość świata
Rafał Borcz doskonale pamięta datę, która rozpoczęła nowy rozdział w jego twórczości. Kilka dni przed sylwestrem
roku 2009 udał się w pierwszą samotną, zimową podróż do Zatoki Węża, która zmieniła go na zawsze. Od tamtej pory
zaczęły powstawać ascetyczne, wyciszone krajobrazy z olchami, które maluje do dziś. Jezioro zasnuwa mgła, powietrze
jest gęste. Zachodzące lub wschodzące słońce odbija się w wodzie. Piony cienkich, delikatnych drzew spotykają się z poziomami horyzontu i linii brzegowej. Krajobraz tchnie cieszą, spokojem, wymaga skupionego odbioru, wzbudza w widzu
melancholię i niezrozumiałą tęsknotę za czymś nieokreślonym (…) Precyzyjne linie, którymi malarz kreśli sylwetki drzew
i gałęzi, rozwidlają się, rozchodzą w różne strony, stają się coraz cieńsze, aż w końcu zaczynają przypominać pajęczynę
lub siatkę spękań na szkle. Dokładne przyjrzenie się im z bliska może dać widzowi wyobrażenie o sposobie pracy artysty.
Borcz maluje powoli. Zanim powstanie obraz, tworzy dziesiątki szkiców i rysunkowych kompilacji. Dopiero wtedy, gdy jest
zadowolony z wyłaniającej się kompozycji, przenosi ją na małe płótno, które nadal traktuje w kategoriach projektu. Dużo
później rozpoczyna pracę nad właściwym, dużym formatem. Artysta starannie i z dbałością o najdrobniejszy szczegół
maluje układy linii, bo wierzy, że zwłaszcza w wypadku malarstwa minimalistycznego, malarstwa ciszy, detal musi się
odznaczać wyjątkową subtelnością i precyzją opracowania, aby przykuć uwagę widza i nie pozwolić mu na nudę (…)
Marcin Krajewski, Wizja świata [fragm.],
„Arteon”, nr 1 (213), Poznań 2018, s. 35
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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

ROBESPIERRE, 2020
akryl, płótno, 100 x 120 cm, sygnowany p.d.: 'CZAJ |
KOW | SKI | 2020.' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR
CZAJKOWSKI | "ROBESPIERRE" 2020. | cykl METRO'
cena wywoławcza: 3 800 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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Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Kobieta i czerwony Mercedes, 2020
olej, płótno, 100 × 90 cm, sygnowany p.d.: ‘KOSTECKI
2020’ oraz opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 25 000 – 45 000 zł
Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. W ramach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swoje prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii,
Austrii i Niemczech. W latach 1989 – 1991 artysta współpracował
z National Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kaliforni.
W 1998 roku artysta przygotował i wystawił cykl obrazów dotyczący
historii odkryć portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. W latach 2000
– 2002 Muzeum Würth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji
sześć prac artysty. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2018
– wystawa zbiorowa „Ogród Nadziei”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 2017 – wystawa zbiorowa „Ziarno Sztuki”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 2017 – Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018
– ArtGalle, Szczecin; 2016 – Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria
Quantum, Warszawa; 2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 – Gallery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016
– Galleria Ca d’Oro, Rzym, Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003
– Galerie Supper, Pforzheim (Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa
w Galerii Walentowski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa
zbiorowa „Fantastyczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Austria); 1998 – Galeria de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Portugalia);
1996–2005 – Raum und Kunst – Internationale Galerie, Hamburg
(Niemcy); 1994 – Galerie Karin Spanovic, Baden-Baden (Niemcy);
1992 – Galerie des Beaux Artes, Kolonia (Niemcy); 1990 – National
Heritage Gallery of Fine Art, Beverly Hills, Kalifornia (USA); 1989 –
Gordon Atelier, Palm Springs, Kalifornia (USA); 1988 – Kunstkabinett
Schomaker, Bielefeld (Niemcy).

12–13

04

Juliusz Kosin
(ur. 1989)

Bez tytułu, 2020
olej, płótno, 120 x 60 cm, sygnowany na odwrocie:
'J. KOSIN 2020'
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowni malarstwa prof. L. Misiaka i pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Dyplom w pracowni
prof. L. Misiaka w 2013 r. Aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni
Wklęsłodruku prof. H. Ożóga.. Stypendysta Fundacji Grazella im.
Anny Marii Siemieńskiej, Stypendium Twórczego Prezydenta Miasta
Krakowa oraz Stypendium Twórczego MKiDN. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach artystycznych, m.in.: 2014 – Grand
Prix, II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”,
Częstochowa 2014; 2014 – Wyróżnienie w konkursie Fundacji im.
Franciszka Eibisch, Warszawa; 2013 – Grand Prix MKiDN oraz nagroda pisma „Format” w 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa
Młodych „Promocje”, Legnica. Wystawy indywidualne: 2017 – Wypożyczalnia Główna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
(wystawy zrealizowane z środków ze Stypendium Twórczego Miasta
Krakowa); 2016 – „W koło trójkąta”, Galeria Miejska BWA, Sanok;
2016 – „Pejzażografia”, Desa Unicum, Warszawa; 2015 – „Juliusz
Kosin – malarstwo”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa;
2014 – „Aglomeracje”, Galeria Kuratorium, Warszawa; 2014 –
„Biosfera”, Galeria Sztuki, Legnica; 2011 – „Pejzaż”, Galeria Of Art,
Częstochowa.
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Adam Wątor
(ur. 1970)

Znajdź mnie, 2020
akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany l.d.: 'Adam
|Wątor |2020' oraz opisany na odwrocie: ' "ZNAJDŹ MNIE"
|ADAM WĄTOR |2020'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–
1997 w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wybrane
wystawy: 2017 – wystawa w Bennett Galleries, Nashville (Publikacja
w Nashville Arts Magazine Maj 2017); 2016 – wystawa „Kobiety”,
DESA Unicum, Warszawa; 2008 – wystawa „Akt XXL”, Galeria BB
Wrocław; 2006 – wystawa „Goście z Polski w Essen – sztuka z Krakowa”, Essen (Niemcy); 2005 – wystawa i I nagroda w konkursie
galerii „Huile”, Zillisheim (Francja); 2004 – wystawa indywidualna,
Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach; 2003 i 2004 – poplenerowa
wystawa „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne” w Myślenicach;
1997 – wystawa „Postawy” Dolny Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk
Pięknych w Krakowie; 1996 – wystawa w Śródmiejskim Ośrodku
Kultury w Krakowie; 1995 – wystawa „Human Forms” Elements Of
Art Galery, Columbus (USA); 1995 – wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie „Pejzaż w malarstwie współczesnym”.

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

16–17

06

Adam Arabski
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu "Skorupy pamięci", 2020
brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego),
ed. 1/1, 180 × 35 × 35 cm, sygnowany na podstawie
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 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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Michał Saturnin Kamiński
(ur. 1979)

Rzeka, 2019
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'MICHAŁ SATURNIN KAMIŃSKI |2019 – "RZEKA"'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Absolwent Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie – specjalność malarstwo sztalugowe. Autor
wystaw indywidualnych, uczestnik szeregu wystaw zbiorowych
i konkursów artystycznych, m.in.: 2016 – wystawa indywidualna
„Miejsca”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2015 – 42. Biennale
Malarstwa „Bielska Jesień 2015”; 2013/14 – 5. Ogólnopolski Konkurs
na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika (wyróżnienie
honorowe); 2014 – II Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2010 –
4. Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana
Michalika; 2010 – Indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Mithos,
Częstochowa; 2009/10 – VII Triennale Sztuki Sacrum Dom – droga
istnienia, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa.
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

JNK, 2020
akryl, płótno, 150 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'[odcisk palca artysty] |A. Bakalarz |2020 |"JNK" '
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 14 000 – 19 000 zł
Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów
młodego pokolenia. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i rzeźbą. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.
Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy w pracowni
wklęsłodruku. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce i za
granicą. Wybrane wystawy: 2018 – wystawa indywidualna „Między
farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 2018 – wystawa
zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie (Kamienica Szołayskich); 2017 – wystawa zbiorowa „Art Boca Raton”,
Boca Raton (USA); 2017 – wystawa zbiorowa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria
Grüning, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa Contemporary Art Fair,
Hotel PULSE, Miami (USA); 2016 – międzynarodowe targi sztuki
ART MIAMI CONTEXT, Miami (USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Bal
Fundacji TVN, Warszawa; 2016 – Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty
Arabskie; 2016 – Art Connection, Fort Lauderdale, Floryda (USA);
2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH Warszawa; 2106 – międzynarodowe targi sztuki CONTEXT ART NEW YORK [wyróżnienie
„Work of the Day”]; 2016 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”,
Galeria Messier42, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”,
Galeria Grüning, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”,
Galeria Lamelli, Kraków.

(…) Oczywiście nie ma w jego obrazach konkretnych rzeźb – z wyjątkiem jego własnych – wręcz przeciwnie, owe inspiracje mają charakter bardzo ogólny, są odwołaniami do idei, towarzyszących przy powstawaniu tych figur, bo może
i ten fakt jest najważniejszy – poruszamy się wyłącznie w świecie artefaktów. W tych obrazach bohaterami nie są ludzie,
a ludzkimi formami inspirowane figury, należałoby rzec po prostu rzeźby. Zatem świat w którym istnieją i poruszają się, nie
jest światem realnym, jest światem sztuki, który w całości został ze sztuki wywiedziony. Przestrzenie, wnętrza w których
owe figury zostały przedstawione, podczas wykonywania często nader dynamicznych czynności: golf, jazda konna czy na
rowerze, albo mniej ruchowych jak gra na gitarze, malowanie, projektowanie architektoniczne – są całkowicie umowne,
płaskie, minimalne. Nie pejzaże, nie odległe perspektywy, ale płaskie, jednobarwne tła z tylko lekko zarysowanym kubikiem architektonicznego wnętrza. (…) Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi… Chyba oba te stwierdzenia są prawdziwe, ale
zarazem niewystarczające. Adam Bakalarz tworzy w obu tych dziedzinach, powołując do życia równoległy do naszego,
świat sztuki, zaludniany wyłącznie przez twory o artystycznym rodowodzie. Kiedyś, w sztuce przełomu XIX i XX wieku,
na obrazach zjawiały się lalki, marionetki, manekiny, było ich wiele; nowość pomysłu Bakalarza polega na wprowadzeniu
w świat obrazów figur o i wyłącznie rzeźbiarskim rodowodzie.
Bogusław Deptuła
tekst do katalogu wystawy „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot 2018 [fragm.]
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Anna Zalewska
(ur. 1985)

Zamiast szeptów oddaj starych słów cień, 2020
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany p.d.: 'Zalewska'
oraz opisany na odwrocie: ' "Zamiast szeptów oddaj
starych słów cień", Anna Zalewska 2020'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
Od początku fascynowała ją szeroko pojęta sztuka. Aby rozwijać
swoje zainteresowania podjęła naukę w Liceum Sztuk Plastycznych
w Poznaniu, ale tak naprawdę świadomie i z pełnym zaangażowaniem malarstwo pojawiło się w jej życiu podczas studiów inżynierskich. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu nowych inspiracji, nabrało
wyrazistości, zdecydowania w poszukiwaniu doskonałej formy oraz
pewnego rodzaju szorstkości. Wypracowana umiejętność łączenia
dwóch, pozornie bardzo odległych płaszczyzn, zaowocowała oryginalnym i mocno wyróżniającym się efektem artystycznym. Sam
proces tworzenia kolejnych prac ulega nieustannym przekształceniom. Uciekając od rutyny i powtarzalności stara się z każdą nową
pracą udoskonalać warsztat, szukać nowych technik i rozwiązań malarskich, a także eksperymentować z kolorystyką. W jej malarstwie
dostrzec można silną koncentrację na formie ludzkiego ciała oraz
odrzucenie reguł perspektywy. Mnogość tematów spaja w całość
charakterystyczny styl: silna geometryzacja, wyraźne barwy, ostry
kontur i jasno sprecyzowany temat. Każdy obraz zamknięty jest na
unikalnej płaszczyźnie, ukierunkowanej przeważnie na jedną emocję,
która pozwala stworzyć go tak, aby żył. Wystawy: 2017 – wystawa
indywidualna „Rzeczywistości Abstrakcje”, Galeria NEXT, Bydgoszcz;
2015 – wystawa zbiorowa „Jasiński & Friends IV”, Teatr Narodowy,
Warszawa; 2014 – wystawa zbiorowa „VariArt”, Zamek Międzylesie;
2012 – wystawa zbiorowa „Nie ma dzieci – są ludzie”, Warszawa.
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Hanna Rozpara
(ur. 1990)

Źródło, 2020
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Hanna
Rozpara 2020' oraz na odwrocie: 'HANNA ROZPARA
"ŹRÓDŁO" 2020'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; dyplom w Pracowni Druku Płaskiego w 2014 r. Studiowała na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii w ramach programu ERASMUS.
Obecnie jest doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W swoich realizacjach artystycznych dąży do uzyskania obrazu
oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne
pokłady świadomości. Porusza szeroko rozumiany temat wojny,
kamuflażu, bezpostaciowości i zjawisk chaotycznych. Jej prace wystawiane były na 19 wystawach indywidualnych oraz na ponad 100
wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą

Malarstwo traktuję jako bardziej pojemną, adekwatną do wyrażenia intuicyjnych odczuć formę wypowiedzi. Sztuka służy
temu, aby przekazać to, co niewyrażalne słowami. Moje prace są rodzajem zapisu moich wyobrażeń, wizji i przemyśleń
niemożliwych do przedstawienia w inny sposób. Staram się, aby strona formalna była intrygująca, eksperymentuję z różnymi mediami. Dążę do uzyskania obrazu oddziałującego na widza, pobudzającego intuicyjne, nieracjonalne pokłady
świadomości.
Hanna Rozpara
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Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance XII, 2020
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie:
'Marlena Lenart Lumiance XII 2020'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 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.

Malarstwo jest dla mnie poligonem doświadczeń, odkrywaniem nowego i nieprzewidywalnego. Po wieloletnich doświadczeniach z formami abstrakcyjnymi zatęskniłam za mimesis i malarską iluzją. Rzeczywistość jest dla mnie, oprócz
wyobraźni, nieskończonym źródłem inspiracji. Z tej potrzeby zrodził się cykl doktorski „Luminance”, który kontynuuję do
dziś. Jego bohaterami są przeskalowane formy z papieru oraz folii. Są one pretekstem do poszukiwania ciekawych zjawisk
optycznych związanych z działaniem światła i cienia. Aranżuję sytuacje rzeczywiste, które potem wnikliwie obserwuję
i przenoszę na płótno. Za pomocą barw staram się oddać doświadczenie wizualne.
Marlena Lenart
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Monika Wyrwicka
(ur. 1985)

Delikatność, z serii „TWO SIDES OF ART”, 2020
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'TWO SIDES OF ART. |"DELIKATNOŚĆ" |Monika Wyrwicka
|2020'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Absolwentka dwóch Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale grafiki projektowej oraz w Gdańsku na wydziale Wystawiennictwa.
Wyróżniona na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Toruniu 2003
roku. Pasjonatka malarstwa z udziałem kobiet. Łączy w sobie portrety
z abstrakcją lub elementami grafiki.
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Katarzyna Środowska
(ur. 1971)

Mini golf, 2020
olej, płótno, 100 × 130 cm, sygnowany p.d.:
'ŚRODOWSKA 2020' oraz opisany na odwrocie:
' "MINI GOLF" | ŚRODOWSKA 2020 | OLEJ/PŁÓTNO |
100 x 130 cm | [sygnatura]'
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
Absolwentka Studiów Podyplomowych ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek. Laureatka
II miejsca Pierwszego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Paleta”.
Posiada dyplom za rozwój artystyczny w technikach akwarelowych
i olejnych. Mieszka i tworzy w Warszawie. Zajmuje się malarstwem
olejnym i akrylowym na płótnie. Maluje światy, w których każdy odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni, horyzontów, prostoty i harmonii przedstawiona w minimalistyczny sposób.
Tworzy obrazy na założeniach abstrakcyjnych, wprowadzając do nich
elementy figuratywne lub też geometryczne. Geometria i figuratywizm to niej różnorodne światy, które dają jej wyobraźni ogromne
pole do popisu. Główną inspiracją jej prac jest otaczająca ją rzeczywistość. W zależności od bodźców będących źródłem inspiracji, obrazy
przybierają różnorodne formy, kształty i barwy. Minimalizm i czysta
forma, to dla niej sedno sztuki, a proces poszukiwań widoczny w jej
malarstwie, wpisuje się idealnie w dyrektywę “im mniej tym więcej”.
Bierze czynny udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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Katarzyna Rutkowska
(ur. 1992)

Monument X.7, 2018
akryl, spray, płótno, 130 × 130 cm, sygnowany
na odwrocie: 'Monument X.7, 2018 r. | Katarzyna
Rutkowska'
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
W 2017 roku obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki na wrocławskiej ASP uzyskując tytuł Magistra Sztuki.
Wcześniej uczęszczała do Liceum Plastycznego we Wrocławiu. Ważniejsze osiągnięcia: wyróżnienie konkursu „Postawy”, Galeria Browar
Mieszczański, Wrocław 2015 rok; indywidualna wystawa „Przestrzenie”, Sky Tower, Wrocław 2015; wystawa finalistów o Grand Prix im.
Franciszki Eibisch Galeria Napiórkowskich, Warszawa 2015 rok; międzynarodowa wystawa finalistów Triennale Rysunku Studenckiego,
Galeria Rondo Sztuki, Katowice 2017; laureatka 6. edycji konkursu
nagrody artystycznej Uniwersytety Artystycznego w Poznaniu Nowy
Obraz/Nowe Spojrzenie, Galeria Arsenał, Poznań 2017; wystawa
finalistów konkursu Świeża Krew, Galeria Socato!, Wrocław 2017;
wyróżnienie na wystawie Najlepszych Dyplomów My’2017, BWA
Awangarda, Wrocław 2018; wystawa finalistów międzynarodowego konkursu Trzy Mosty, Służewski Dom Kultury, Warszawa 2018.

WYSTAWIANY:
2020 – reprodukowany w katalogu wystawy „httpaintings://”, Galeria Miejsca, Wrocław
2019 – wystawa indywidualna „No signal – No painting”, Kolonia Artystów, Gdańsk

Moje działania w dużym stopniu opierają się o zagadnienie przestrzeni w malarstwie – od jej organizacji po iluzję. Środki,
które stosuję korzystają z osiągnięć abstrakcji geometrycznej. Staram się precyzyjnie odmierzać linie oraz ukrywać malarski
gest, narzędzie czy materię farby. W wyniku tej pracy dopiero ujawnia się inspiracja nowymi technologiami, digitalizacją i jej
przyszłością. Inspiracja ta jest o różnym nasileniu, niektóre kompozycje przypominają świat w duchu science fiction, inne
tworzę w oparciu o zagadnienia informatyczne. Wspomnianą podstawę – którą jest przestrzeń – przełamuję podobnie jak
nieprawidłowy fragment kodu w misternie budowany świecie komputerowej wizualizacji. Przypadkowo wyświetlane przez
monitor komputera błędy stały się dla mnie okazją do poszukiwania nowych przestrzeni, sfer i wymiarów. Ten Glitch Art,
cyfrowa usterka jest dla mnie przejawem autonomiczności komputerów. Powstałe w ten sposób obrazy to jednak zupełna
fantazja, humanistyczna interpretacja cyfrowego świata i daleko jej do zasad panujących w informatycznym środowisku.
Katarzyna Rutkowska
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Anna Szprynger
(ur. 1982)

Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, 70 × 120 cm, sygn. na odwrocie: 'ANNA
SZPRYNGER |2020'
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 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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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Pranie, 2020
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: 'mkg' oraz opisany
na odwrocie: ' "Pranie" |2020 |[sygnatura]'
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz dyplom dodatkowy w pracowni
malarstwa prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu
wystawach w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine Art Competition
(w skład jury wchodzili kuratorzy Guggenheim Museum). W 2015
ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste w Berlinie. Wybrane wystawy indywidualne: 2020 – Wystawa
w czasach zarazy, COVID19, Berlin, Niemcy; 2019 – „Rzeczywistość
w kawałkach”, Galeria Sztuki Brama, Gliwice; 2019 – „Postulat Prostoty”, Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski; 2018 –
„Figury Ikony”, Galeria Sztuki Platon, Wrocław; 2016 – „Sensitive
Figures”, Galeria Sztuki POSK, Londyn; 2016 – „Figury”, Galeria
Sztuki Bohema, Warszawa; 2015 – „Monofigury”, Galeria Sztuki K.
Napiórkowskiej, Warszawa; 2014 – „Figuren”, Galeria CCDRD, Berlin; 2014 – „Figury intymne”, Galeria Sztuki Kuratorium, Warszawa

Kwapisz-Grabowska jest malarką, której twórczość można umieścić w grupie realizacji o charakterze neofiguratywnym,
gdzie czołowe miejsce znajduje postać ludzka. Nie jest to jednak malarstwo w bezpośredni sposób odnoszące nas do
rzeczywistości, a bardziej do jej autorskiej reprezentacji. Bowiem przedstawiane przez malarkę postaci poddawane są
różnorodnym zabiegom stylistycznym, takim jak deformacja, syntetyzacja czy uniwersalizacja. Postać ludzka bardzo często zbliżona jest tu do kształtów abstrakcyjnych, co sprawia, że zarysowana sylweta staje się tylko rodzajem odniesienia,
swoistym znakiem i odbiciem rzeczywistości jednocześnie, które poddane zostało artystycznej ingerencji malarki. Sposób
malowania, a także stosowanie gładkich, niegruntowanych podobrazi intuicyjnie odnosi nas do twórczości Teresy Pągowskiej. I bardziej, niż teraz nawiązania te widoczne są we wcześniejszych obrazach Kwapisz-Grabowskiej. Obecnie artystka
rozwija już indywidualny, bardziej dojrzały styl, który łączy w sobie dwa skrajnie odmienne, a jednak zawsze współistniejące
ze sobą pierwiastki – piękno i brzydotę. Malowane przez nią akty kobiece są najczęściej ukazane na tle bliżej nieokreślonej
przestrzeni, niedopowiedzianego kontekstu. Całość niezwykle subtelna, jest nośnikiem intensywnych – można rzecz, że
kobiecych i w pewnym sensie intymnych – emocji.
Kama Wróbel
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Ewa Goral
(ur. 1984)

Bez tytułu, 2020
technika mieszana, płótno, śr. 108 cm, opisany na
odwrocie: 'EWA | GORAL | 2020'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 500 – 9 000 zł
Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiego ASP. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. Wybrane wystawy indywidualne: 2020 – „Let it grow”, Arttrakt, Wrocław; 2019 – „Wewnętrzny
ogród”, OFF FRAME Gallery, Kraków; 2015 – “Plant Consciousness”,
Regent’s University, Londyn, UK; 2015 – Polska Akademia Nauk,
Instytut Botaniki, Kraków; 2013 – Unit24 Gallery, Londyn, UK; 2012
– Galeria 81°, Warszawa; 2012 – Idea Fix, Kraków; 2011 – Galeria
Inny Śląsk, Tarnowskie Góry. Wybrane wystawy zbiorowe: 2020 –
2018/19 – Galeria Arttrakt, Wrocław; 2018 – Galeria Arttrakt, Wrocław; 2018 – Galeria Szyb Wilsona, Katowice; 2017 – Stolarska/
Krupowicz Gallery, Warszawa; 2016 – Stolarska/Krupowicz Gallery,
Warszawa; 2016 – Zealous X, RichMix, Londyn, UK; 2016 – Gruning
Gallery, Krakow; 2016 – Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015 –
SoContemporary Gallery, Londyn, UK; 2015 – Café 1001 Brick Lane,
Londyn, UK; 2014 – Espacio Gallery, Londyn, UK; 2012 – Silence is
a Lie, Urban Art Exhibition, SEZ, Berlin/DE; 2012 – Art. Inn, Warszawa; 2008 – Polish deConstruction Show, Londyn, UK; 2003 – BWA
Gallery, Bielsko Biała

Choć darzę szacunkiem klasyków sztuki botanicznej – inspiruję się pracami takich artystów jak Ernst Haeckel czy Albertus
Seba – to osobiście wybieram swobodę skojarzeń. Lubię patrzeć jak „moje rośliny”, dziwaczeją, upiornieją, mnożą się na
potęgę i zmieniają kolory. Zielony może być zastąpiony przez dowolny kolor, a kształt podpatrzony w terenie, na płótnie
zamienia się w swoją spotworniałą hybrydę. Natura uosabia tajemnicę i energię przekraczającą naszą wiedzę i wyobrażenia
o znaczeniu natury w porządku ludzkich interesów i oczekiwań. Na moich obrazach obok wątków mrocznych współistnieje
estetyczna lekkość i specyficzne poczucie humoru. Zamiast typowej dla Zachodu manii destylowania elementów rzeczywistości i doznań (albo śmiech, albo strach), wolę charakterystyczne dla Wschodu pogodzenie z niejednoznacznością świata.
Kształty przenikają się i ewoluują swobodnie zamiast realizować domniemane prawa, chaos nie wyklucza porządku. Liczy
się tylko tajemnica życia i wzrostu, rozpięta między korzeniami a słońcem. Między światem biologicznym a fizycznym.
Nad tym wszystkim unoszą się… chichot roślin.
Ewa Goral
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Andrzej Sobiepan
(ur. 1982)

Hiperpowierzchnia 1/1/26, 2020
technika własna, farby poliuretanowe, płyta MDF,
66,5 × 66,5 cm wys. (gł.) 20cm, sygnowany na odwrocie:
'Andrzej Sobiepan | Hiperpowierzchnia 1/1/26 |
Bydgoszcz 2020'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Absolwent wrocławskiej ASP na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Dyplom obronił w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa Skarbka.
Finalista 11.edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, Gdańsk,
2012. Pierwszą znaczącą wystawę indywidualną w ramach cyklu
„Akademizm” zrealizował w 2010 roku w Mieszkaniu Gepperta we
Wrocławiu. Do tego w tym samym roku pokaz indywidualny w klubie „NRD” w Toruniu. Kilkukrotny uczestnik Przeglądu Sztuki Survival we Wrocławiu, jako autor instalacji dźwiękowych i performer,
m.in. w Parku S. Tołpy i Bunkrze Strzegomskim. Kolejno wystawa
zbiorowa w BWA Studio we Wrocławiu w 2011. Następnie głośny
performance w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, kiedy to niezauważony zawiesił jedną ze swoich prac, dołączając ją samowolnie
na okres kilku dni do zbiorów dzieł sztuki dolnośląskiego ośrodka.
Wydarzenie „Woliery 2” w Muzeum Współczesnym Wrocław po
raz kolejny pokazało, jak Sobiepan z łatwością aranżuje całościowo
przestrzeń wystawienniczą, nie myśląc nigdy o obrazie w kategorii
tego, co rozgrywa się na jego płaskiej powierzchni. Szereg instalacji i realizacji przestrzennych z zakresu „site specific” to kolejne
indywidualne pokazy w Galerii „MDS” w 2012 r. i Galerii R46 we
Wrocławiu w 2014r. Przy okazji tego ostatniego wydarzenia powstały pierwsze obrazy w postaci zaprojektowanych przedmiotów
z pokrywami i uchwytami, przypominającymi kolekcjonerskie obiekty,
które można byłoby pomyśleć wyszły raczej spod rąk designera,
a nie malarza. To fotorelacja z tej właśnie realizacji zachęciła kuratora R. Kuśmirowskiego do zaproszenia Sobiepana do udziału
w zbiorowej wystawie „PALINDROM” w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie w 2015r. Okres kolejnych kilku lat to intensywna praca
nad konkretnymi umiejętnościami i materiałami, czas spędzony nad
nauką technik lakierniczych i obróbki drewna oraz tworzyw. Chęć polegania wyłącznie na własnej fachowości, bez konieczności zlecania
pewnych prac „na zewnątrz”, postawiła go ostatecznie w roli artysty,
projektanta i wykwalifikowanego rzemieślnika. Jedno z najświeższych wydarzeń to wystawa „Hiperpowierzchnia” w Galerii Sztuki
Współczesnej „POCO” we Wrocławiu br.

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

#5896D8, 2020
akryl, płótno, 120 × 150 cm, sygnowany na odwrocie:
'Malwina |Puszcz |2020.'
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
Tworzy energetyczne, geometryczne abstrakcje na płótnie. Inspirują ją artyści z nurtu abstrakcji geometrycznej, a w szczególności
jej odłamu tzw. hard-edge painting (malarstwo ostrych krawędzi).
W swojej sztuce skupia się głównie na formie, tworząc barwne, bezosobowe kompozycje. Bardziej zależy jej na podzieleniu się z widzem
swoją malarską wrażliwością niż na przekazywaniu treści, których
codzienna rzeczywistość produkuje aż nadto. Fascynuje ją kolor i to
on jest głównym bohaterem jej sztuki.

Wielobarwne pola pokrywające moje obrazy ujęte są w różnego rodzaju figury geometryczne – najczęściej są to trójkąty.
To figura o ogromnym potencjale energetycznym, która w zależności od kąta rozwarcia i długości boków, może przybierać
formę statyczną lub niebywale dynamiczną. Każdy z moich obrazów jest unikatowy, nigdy nie powielam tego samego
układu kompozycyjnego i nigdy nie wykorzystuję dwa razy tego samego koloru. Sprawia to, że wszystkie płótna różnią
się od siebie, a jednocześnie tworzą spójną całość. Zależy mi na tym by moje obrazy były „czyste”. Używam wyłącznie
czystych barw i dużą uwagę przywiązuję do precyzji wykonania. Staram się by moje obrazy prezentowały się estetycznie
i dawały radość, podobną do tej jaką sama odczuwam malując je.
Malwina Puszcz
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Przemysław Garczyński
(ur. 1988)

Pejzaż z figurami podstawowymi III, 2020
akryl, płótno, 130 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:
'PRZEMYSŁAW |GARCZYŃSKI |"PEJZAŻ Z FIGURAMI
PODSTAWOWYMI III" |(cykl FIGURY PIERWSZE)
|130 × 80 cm |SOPOT |2020'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 200 – 4 500 zł
Ukończył grafikę warsztatową na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracowni prof. Piotra Lecha i malarstwo na
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Macieja
Świeszewskiego. Zajmuję się malarstwem sztalugowym, rysunkiem,
malarstwem ściennym, muralem, mozaiką i grafiką. Od 2017 rok
zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jako asystent.
Laureat Pierwszej Nagrody MKiDN w 29. Przeglądzie Malarstwa Młodych „Promocje 2019”, Galeria sztuki w Legnicy. Finalista konkursów:
2019 – Triennale Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot;
2018 – Artystyczna Podróż Hestii 2018, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie; 2018 – II Przegląd Nowa Awangarda, Galeria Szyb
Wilson, Katowice; 2018 – III Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz; 2017 – Gdańskie Biennale
Sztuk, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

Refleksje nad sensem mojej pracy zaczęły się wydawać podobne do tworzenia lub definiowania pojęć, słów. W naturze języka jest to, że operuje on abstrakcyjnymi pojęciami, które odwołują się do fizycznego świata i reagują na jego
zmienność tworząc nowe pojęcia nieznanych zjawisk. Powtarzane w umyśle słowo zaczyna się naprzykrzać pytaniem
„co to naprawdę znaczy? ”, podobnie jak powielony znak każe się wobec niego określić. W tym wypadku kod językowy
zastąpiłem kodowaniem znakiem, który tworzy podwaliny, rusztowanie dla dalszej rozbudowy obrazu. Malarstwo jest dla
mnie przestrzenią, której przekaz kształtuję łącząc intuicję z logicznym, harmonicznym projektowaniem kompozycji czy
wewnętrznego sensu obrazu. Każdy zbiór inspiracji jest dla mnie istotny, chociaż pozornie mogą ze sobą się nie łączyć.
Przykładem może być moja fascynacja malarstwem pejzażowym jak i dokonaniami awangardystów wojujących w barwach
abstrakcji. Narracja moich obrazów dotyczy architektury, zamieszkiwania, pozostawiania po sobie śladu, interpretacji
znaku/pamięci. Staram się stworzyć przestrzeń, która będzie nową propozycją odczuwania natury, w której zostawia ślad
człowiek. Moje obrazy opowiadają o człowieku, dokładniej o tym co pozostawił po sobie, dosłownie – „na ziemi”. Nie
maluję człowieka celowo, ponieważ jak na w pół poważnie mówię „człowiekiem który jest w tych obrazach, jestem ja
sam lub widz oglądający moją kompozycję”.
Przemysław Garczyński
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Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Nieznane reguły, 2020
akryl, płótno, 100 x 160 cm, sygnowany p.d.: 'Ruciak S.'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012). Dyplom
z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych
Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Obecnie asystentka w Pracowni Malarstwa Architektonicznego i Sztuki
w Przestrzeni Publicznej na ASP we Wrocławiu. Wybrane wystawy:
2014 – Wystawa indywidualna „Sonia Ruciak – Malarstwo”, Sopocki
Dom Aukcyjny, Warszawa; 2013 – Wystawa indywidualna, Galeria Grand, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa 22. Ogólnopolskiego
Przeglądu Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2012”, Muzeum Regionalne, Jaworzno; 2012 – Wystawa zbiorowa, 24 Festiwal Polskiego
Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin;
2012 – Festiwal Młodej Sztuki „Promocje”, Galeria Miejska, Legnica; 2011 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Współczesnego
„Ostrale’11”, Drezno, Niemcy; 2011 – Wystawa zbiorowa „Ładne
sztuki”, Galeria U, Wrocław.

Światło jest dla mnie najważniejszym czynnikiem. To ono tworzy obraz. Działam nim, a przez jego natężenie i rozproszenie
staram się wyrazić własne emocje. To ono modeluje bryły malowanych przedmiotów. Światło w swoich pracach buduję
warstwami, za pomocą różnych narzędzi. Ślady pędzla, gąbki czy farby wcieranej kawałkiem materiału są bardzo osobistą formą wypowiedzi. Natężenie światła reguluję, różnicując narzędzia. Światło raz jest miękkie, innym razem surowe,
kontrastowe lub mocno rozmigotane w zależności od ekspresyjności pociągnięć pędzla lub emocji, jakie w danej chwili
chcę wyrazić. Zarówno kolor, kompozycja jak i forma powstają dzięki niemu. Światłem podkreślam elementy, które są dla
mnie najistotniejsze. Staram się przedstawić relacje pomiędzy przedmiotem, światłem i cieniem. Malując puste wnętrza,
staram się nadać im nastrój tajemnicy. Wprowadzam nieco napięcia, dramatu. Realne miejsca i przedmioty zyskują wymowę
symboliczną. Chcę im dodać duchowej głębi, tak by wprowadzały człowieka w stan kontemplacji, skupienia, melancholijnych emocji. Moje obrazy początkowo były dość mroczne. Światło było uwięzione w ramach namalowanych okien.
Kolorystyka ograniczała się głównie do bladych błękitów, szarości, bieli i czerni. Z czasem starałam się rozwinąć pozornie
znajome wątki własnego malarstwa, rozszerzając tonację obrazów o ciepłe brązy, ugry, żółcienie, zielenie, intensywne
błękity, a nawet czerwienie. Światło zalewające moje płótna, świeci teraz ciepłem żółcieni, ożywiając je i sprawiając, że
malowane wnętrza, stały się przyjemniejsze, cieplejsze, jakby bardziej bliskie. Przetwarzam światło i cień w taki sposób,
by podkreślić to, co według mnie w danym kadrze jest najistotniejsze.
Sonia Ruciak
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2020
olej, płótno, 180 x 120 cm, sygnowany p.d.: 'Sandra
Arabska 2020 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Sandra
Arabska | 2020 r.'
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 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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Michał Rybiński
(ur. 1982)

Powidoki V, 2015
olej, płótno, 90 × 155 cm, sygnowany na odwrocie:
' "Powidoki" 2015 | [sygnatura]'
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
Artysta malarz, twórca instalacji, rysownik. Ukończył Wydział Grafiki
Warsztatowej i Malarstwa na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet
Artystyczny). Dyplom w 2007 roku pod kierunkiem prof. Stefana
Ficnera z grafiki warsztatowej i prof. Piotra C. Kowalskiego z malarstwa. Laureat Nagród: im. Marii Dokowicz za najlepszy Dyplom ASP
w Poznaniu; Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki Kraków
(2007). Od roku 2008 asystent prof. Wojciecha Ledera w ASP im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Pracownia Malarstwa i Rysunku). Doktorat w 2013 roku w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2014 adiunkt w Pracowni Malarstwa
i Rysunku ASP w Łodzi. Od 2017 do 2019 Koordynator Festiwalu
Nauki, Techniki i Sztuki. W roku 2017 zostaje kierownikiem autorskiej
Pracowni Rysunku Konceptualnego na Wydziale Malarstwa i Rysunku, pełni również funkcję kierownika, Katedry Rysunku na w/w wydziale. W 2018 roku zostaje wybrany na stanowisko prodziekana
wydziału Malarstwa i Rysunku. Prace w kolekcjach państwowych
i prywatnych w kraju oraz na świecie, m.in. (University of Art Tennessee, Stuttgarcie i Berlinie, gdzie odbywał wizytacje artystyczne)

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

Powidok, zwany też kontrastem zastępczym, to zjawisko optyczne, polegające na tym, że po obserwowaniu jakiegoś
kształtu w jednym z tzw. kolorów podstawowych, a następnie odwróceniu wzroku, przed oczami pozostaje przez chwilę
ten sam, choć nieostry obraz przedmiotu, tym razem w tzw. barwie dopełniającej. „Powidoki” to cykl prac który zajmował mnie w latach 2014–2018, wynika on z mojego zachwytu kolorem, iluzją i optyką. Obrazy powstały z potrzeby
doświadczenia, eksperymentu z kolorem, fascynacji optycznie wibrującymi kręgami. To malarstwo w najczystszej postaci,
nieprzedstawiające, samo o sobie stanowiące, emancypacja koloru.
Michał Rybiński
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Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Billboard VII, 2020
akryl, płótno, 60 x 80 cm, opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, broniąc
dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale
Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu Socrates-Erasmus w l'École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał prace malarskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 2013–2015
mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu animowanego
„Loving Vincent”. W 2016 r. przeprowadził się do Aten, aby nadzorować greckie studio tejże produkcji. Laureat Konkursu „Przedwiośnie
41/2018”, BWA Kielce. Wystawy indywidualne: 2018 – "Uwaga: nic",
Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Wszystko co w mojej niemocy”, Galeria Żak; 2013 – „Obrazy z labiryntu”, Muzeum Henryka
Sienkiewicza, Oblęgork (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach);
2012 – „Zapalanie błędnika”, Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 –
„Błędnik”, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011
– „Klimaty”, Muzeum Historii Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom
Środowisk Twórczych, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 –
wystawa pokonkursowa Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW
Solway, Kraków; 2015 – 30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe,
Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Museu Nogueira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 - 22. Ogólnopolski
Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013
– „Przedwiośnie 36”, BWA, Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA,
Kielce; 2011 – Targi Sztuki Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Zostało mniej czasu, niż się wydaje”, 2017
olej, płótno, 80 × 110 cm, opisany na odwrocie: 'B.
OTOCKI 2017 BEZ TYTUŁU Z CYKLU "ZOSTAŁO MNIEJ
CZASU, |NIŻ SIĘ WYDAJE" 2017'
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.

Kiedy dokładnie następuje ten moment, w którym orientujemy się, że coś jest nie tak? Ile czasu mija do uświadomienia
sobie nieuchronności nadchodzących wydarzeń? Jak smakują chwile, które są już naprawdę ostatnie? Często proces
narastania zagrożeń postępuje niezwykle subtelnie. Przez długi czas tylko nieliczni, ci bardziej wrażliwi i czujni, widzą
pojedyncze symptomy katastrofy. Kiedy jednak dynamika wydarzeń przekroczy punkt krytyczny o ocalenie jest bardzo
trudno. Początek umyka uwadze większości, bo niekoniecznie musi mieć wyrazistość rasistowskiego linczu czy impet
giełdowego krachu. Po latach, czytając historyczne podręczniki, zadajemy sobie pytanie: jak to możliwe, że byli ślepi na
oczywiste zagrożenia? Dlaczego nie uciekali?
Instynktowny niepokój dotyczący naszej przyszłości, to główny powód powstania cyklu prac pt. „Zostało mniej czasu,
niż się wydaje”. Przybiera on formę mniej lub bardziej surrealnej wizji, w której przeplatają się rzeczywiste i – być może
– urojone zagrożenia. Chronologiczna sekwencja wydarzeń jest trudna do ustalenia – niektóre z obrazów to zaledwie
przebłyski tego, co nastąpi już po katastrofie. Nie wynika z nich jednak, że to właśnie ludzie będą świadkami tych wydarzeń.
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Monika Marchewka
(ur. 1988)

Oczekiwania, 2020
olej, płótno, 80 × 70 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 600 zł
Malarka i animatorka. W 2013 ukończyła wydział malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownia prof. Zbigniewa Sprychy).
Brała udział przy produkcji filmowej „Twój Vincent” jako animatorka
oraz supervisor.. Aktualnie mieszka i pracuje w Gdańsku. Wystawy
indywidualne: 2018 – „Sposoby zwalczania burz i gradów”, Galeria
NAmiejscu, Gdańsk; 2017 – „Trochę po staremu, całkiem od nowa”,
Galeria Sztuka Wyboru, Gdańsk; 2016 – „Spisane na straty”, Galeria
Dwie Zmiany, Sopot; 2015 – „Na moment przed. Chwilę po”, POPin
Studio, Sopot; 2015 – „Niepokoje”, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane
wystawy zbiorowe: 2019 – „Gdańsk przez pryzmat”, Filharmonia
Bałtycka, Gdańsk; 2017 – „Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch”,
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2017 – „Im dalej
w las. Neoromantycy wobec natury.”, Fundacja 2 wymiary, BWA
Sanok, Stacja Muranów, Warszawa; 2015 – „Targi sztuki, Designu
i Idei”, Gdańsk Oliwa; 2014 – „Świeża Krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2014 – „Start”, Galeria Bronowice, Kraków; 2014 – Dyplom
„Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych” za najlepszy dyplom, Kraków; 2013 – „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2013 – „Young
Polish Art”, POSK, Londyn; 2013 – „Salon Letni”, Galeria Stalowa,
Warszawa; 2013 – wystawa najlepszych dyplomów, Pałac Sztuki,
Kraków
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Jacek Jarczewski
(ur. 1962)
E1, 2017
technika własna (haptyczna), 100 × 80 cm, sygnowany
na odwrocie: 'JACEK JARCZEWSKI z cyklu ekspresja 2017/1
100x80'
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł
Malarz polski, tworzy autorskie malarstwo haptyczne. Absolwent
PLSP we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby (obecne
ASP Wrocław). Dyplom z wyróżnieniem obronił w 1988 roku z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce
w pracowniach: prof. S.R. Kortyki, prof. M. Zdanowicza. Obecnie
profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Technik Malarskich
i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych. Uprawia malarstwo
sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży. Jako kurator zorganizował 16 międzynarodowych i ogólnopolskich, zbiorowych
wystaw plastycznych, 14 konferencji i seminariów naukowych oraz
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział w 43 wystawach
indywidualnych oraz 105 wystawach zbiorowych. Obrazy w zbiorach prywatnych w: Niemczech, Francji, Holandii, Belgi, Szwajcarii,
USA, Polsce. Zrealizował kilkadziesiąt realizacji witrażowych m.in.
cztery witraże na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, obiektach muzealnych – Centrum Ducha Gór w filii
Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie. Pierwsze witraże powstały dla Domu Kultury w Rawiczu i ozdabiają sale widowiskową od
1988 roku. Jest autorem wydawnictw: książkowych i katalogowych,
datowników, stempli i kartek pocztowych. Artysta od początku pracy
artystycznej tworzy autorską technikę malarską nazwaną malarstwem
haptycznym, którego zadaniem jest uruchomienie zmysłu dotyku
w pełnym odbiorze obrazu.

(…) Działanie emocjonalne obrazów polega na pewnym przeciwstawieniu „wyestetyzowanego” spokoju i równocześnie
nieustannego ruchu. W zestawieniu kierunków tego ruchu znajdują odbicie nastroje liryczne, dyskretnie uczuciowe albo
dynamiczne, które mogą symbolizować pierwotne, archaiczne siły odwiecznych procesów tworzenia – irracjonalnych,
a jednocześnie podporządkowanych nieznanej nam wyższej logice piękna. Wymiary asocjatywnego odbierania przez nas
obrazów Jarczewskiego są praktycznie nieograniczone: od wrażeń kosmicznych i okołoziemskich do wewnętrznego świata
każdego z nas. Nieustannie wchłaniając nowe emocje i uczucia estetyczne programowane przez artystę poznajemy inną
stronę pełnego paradoksów życia, nieustannie pragniemy uzasadniać wiarę w szczególną siłę piękna…
Prof. Orest Holubets
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Kamil Niewiński
(ur. 1994)

Nest, 2020
olej, deska, 60 × 50 cm, sygnowany p.d.: 'Niewiński 2020'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Od 2013 r. studiował na ASP we Wrocławiu, na wydziale Rzeźby w pracowni Prof. Grażyny Jaskierskiej-Albrzykowskiej. W latach
2016–2018 w ramach programu mobilności studentów przeniósł się
na ASP w Gdańsku na wydział Rzeźby i Intermediów, które ukończył
w pracowni prof. Katarzyny Józefowicz. Obrona i wystawa dyplomowa pod tytułem „POULISAURUS” odbyła się na wydziale Biologii
Uniwersytetu Gdańskiego. Wybrane osiągnięcia artystyczne: 2017
– wystawę indywidualna „Gabinet Osobliwego Artysty”, Galeria
Sztuki Pro Arte w Zielonej Górze; 2017 – wystawa indywidualna
„Rekonstrukcja Śmierci” w Galerii New Era Art w Krakowie; 2016 –
wystawa zbiorowa „PROLOG: POCIĄG DO DREZNA/DO DREZNA DO
DREZNA” w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie

Śląsk postrzegany jest zwykle jako centrum przemysłu. W obrazie autor chce pokazać, że jest to także region unikalnych
rezerwatów przyrody. Skupia się przy tym na ostojach ptaków, które zajmują bardzo dużą powierzchnie województwa.
Są to między innymi Dolina Górnej Wisły, Rezerwat Łężczok, Stawy Wielikąt i Las Tworkowski.
Mężczyzna na obrazie jest personifikacją Śląska. Jego ostre rysy i kolorystka (czerń, brąz, miedź), nawiązują do górniczych
bogactw tego regionu jak miedź i węgiel. To właśnie na tych terenach, znajdują swoje schronienie przedstawione ptaki.
Złote gniazdo to symbol bezpiecznego domu zwierząt. Jednocześnie mężczyzna patrzy na ciało kraski zwyczajnej – ptaka,
który zniknął przed wieloma laty ze Śląska. Obecnie jednak pojawiają się pojedyncze obserwacje kraski na tych terenach.
To zasługa pracy ornitologów z całej Polski i Europy.
Zwrócona została uwaga głównie na ptaki niewielkich rozmiarów. Wszyscy znają orła bielika czy bociana czarnego, ale
niewiele się mówi o ptakach mniejszych, które dość łatwo umykają naszemu wzrokowi. Dlatego zadaniem popularyzatorów ochrony środowiska jest uświadamianie i kształcenie ludzi, na tematy często przez nas ignorowane. Nie możemy
zapominać o braciach mniejszych i powinniśmy dbać o to by np. pliszka górska czy siwerniak dalej znajdowały miejsce
na założenie gniazd w Polsce.
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Dawid Zdobylak
(ur. 1993)

Aleksandra Kowalczyk
(ur. 1987)

Samotne drzewa, 2020

Bez tytułu, 2020

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'[monogram DZ 2020] DAWID ZDOBYLAK |OLEJ NA
PŁÓTNIE |"SAMOTNE DRZEWA" '

akryl, płótno, 80 × 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Ipoh, Malezja Aleksandra Kowalczyk 2020'

cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha
Gersona w Warszawie. Absolwentka (2011) ASP w Warszawie na
Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Leona Tarasewicza, specjalizacja – fotografia użytkowa, pracownia prof. Rosława Szaybo na
Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Brała udział
w licznych wystawach, m.in.: Wystawa Dyplo MY 2011 – Bochenska Gallery czy Wystawa finalistów konkursu o Nagrodę Artystyczna
Siemensa, Salon Akademii 2011.

Studiował malarstwo w pracowni Janusza Matuszewskiego i w pracowni rysunku Grzegorza Wnęka na Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił dyplom. Jego prace
były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie Najlepsze Dyplomy
2016/2017. Obecnie doktorant ASP w Krakowie. Wybrane wystawy:
2018 – wystawa indywidualna „Melancholia”, Galeria Sztuki ATTIS,
Kraków; 2016 – wystawa indywidualna „Infernum”, Mini Galeria,
Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków; 2016 – wystawa indywidulana
„Rysunki”, Galeria 2 piętro, Warszawa; 2015 – wystawa zbiorowa
„Gdy rozum śpi...”, Klub Kazimierz, Kraków; 2015 – wystawa zbiorowa „Drogi Figuracji”, Galeria Lamelli, Kraków; 2015 – wystawa indywidualna „Dawid Zdobylak – Rysunek i Grafika”, Villa Cuprum Lubin

v

W pejzażu istotny jest dla mnie pewien nastrój obrazu. To co w pierwszej chwili ujrzałem. Zestawienia kolorów, warunki
atmosferyczne, a przede wszystkim światło, które kształtuje wrażenie. To najważniejsze i najprawdziwsze wrażenie jest
dostępne nam tylko przez ułamek sekundy, gdy ujrzymy pierwszy raz zjawisko i w nasz umysł zapisze się jego istota,
swoisty powidok prawdy pejzażu.
Dawid Zdobylak, „Portret Natury” [fragm.]
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Filip Gruszczyński
(ur. 1978)

Hermissenda octopus, 2019
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'filippo X
2019' oraz na odwrocie: 'Hermissenda octopus | filippo X
2019 | filip Gruszczyński'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 200 – 4 600 zł
Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyskując
dyplom w 2004 roku. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem i malarstwem, przez te wszystkie lata rozwijał swoją artystyczną
pasję. Gruszczyński definiowany jest jako artysta pełen pasji i pozytywnej energii pozostający pod wpływem bogactwa kultury, historii,
mitologii i literatury. Jednak to ogromna i zadziwiająca wyobraźnia
pozostaje główną inspiracją jego prac. Indywidualne wystawy w Centrum Bemowo Artbem (2009, 2010); Centrum Tamika (2012); w sali
Agory (2017); Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Endemic
Size maj 2019). Ponadto w 2015 roku jego prace zostały włączone
do wystawy zbiorowej „Japanese Inspirations” w Ambasadzie Japonii. W marcu 2019 r. ART SRING SHOW w Barcelonie. W 2011
roku wziął udział w wielowymiarowej imprezie zorganizowanej przez
dom aukcyjny REMPEX podczas Nocy Muzeów w Warszawie, a także zaprezentował swoje prace w Galerii DORUMART. Jego obrazy
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą:
w Belgii, Niemczech, Japonii, Hiszpanii, Szwecji i RPA.
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Marzena Ślusarczyk
(ur. 1976)

Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, śr. 80 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 600 – 5 000 zł
Mieszka i pracuje w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Malarstwa
i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego
(2003). Aneks z witrażu w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta
Gdańska w latach 2001/2002. Finalistka konkursu „Obraz roku
2003” oraz XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie 2010 roku. Ma na swoim koncie wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą. Wybrane wystawy: 2015 – „Pejzaż Horyzontalny”, Galeria Modern, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot;
2014 – wystawa malarstwa, Galeria Sandhofer, Salzburg (Austria);
2014 – „Przystań na chwilę...”, Galeria Next, Bydgoszcz; 2014 –
wystawa indywidualna „Chwile”, Galeria Back Door, Katowice; 2014
– „Marzena Ślusarczyk Malarstwo”, Galeria Ether, Warszawa; 2014
Wystawa malarstwa, Dom Jabłkowskich, Warszawa; 2012 – „Ein
Tag am Meer”, Galeria Sandhofer, Salzburg (Austria); 2012 – „Cztery
wymiary”, Galeria Modern, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 2012 –
„Marzena Ślusarczyk Malarstwo”, Dyspensa, Warszawa

Obrazy Marzeny są wyrazem ekspresyjnego podejścia do rzeczywistości. Postacie znajdujące się na obrazach zazwyczaj
ukazane są pojedynczo. Twarz nie jest istotnym elementem całości. Nie interesuje ona artystki. Przekaz znajduje się w ciele,
lub tym co poza nim, na zewnątrz. Charakterystyczny jest silny światłocień bijący z jej płócien. Obrazy Marzeny nie są
narracjami. Nie opowiadają historii. To wizualizacje pewnych stanów emocjonalnych wyrażonych przez formę. Emocje
złapane w sieć kolorów i kompozycji. Autorka czerpie z różnych wzorów malarstwa. Klasyczne, nasycone realizmem obrazy
mieszają się z postaciami jakby zaczerpniętymi z wyobraźni Francisa Bacona.
Pomiędzy tym co w tych obrazach widać, a tym jaka treść za nimi, jest głęboka przepaść. Przedstawione przedmioty,
bądź postacie nie są projekcją tego, co reprezentują, lecz zaproszeniem do tego, czym tak naprawdę są. Dlatego, że to
co w nich najważniejsze, zaczyna się na marginesach tych obrazów.
Aleksandra Jach, krytyk sztuki
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Aneta Kublik
(ur. 1992)

Zobaczyć niewidoczne, 2018
olej, płótno, 100 × 180 cm, sygnowany na odwrocie:
'Aneta Kublik |2018'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 500 zł
Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdyni, specjalizacja ceramika. W 2013 roku została stypendystką Rotary. Brała
udział w wymianie międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). W 2018 roku obroniła dyplom na ASP w Gdańsku w pracowni prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Laureatka nagrody MKiDN
w międzynarodowym konkursie na „Najlepsze Dyplomy ASP 2018”
oraz zdobywczyni Grand Prix w 28. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych „PROMOCJE 2018”. W 2019 otrzymała nagrodę
Prezydenta Miasta Sopotu dla młodych twórców Sopocka Muza.
W 2019 roku otrzymała również wyróżnienie honorowe w konkursie o „Nagrodę Eibischa” oraz nominację do nagrody w konkursie
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie”. Wystawy indywidualne: 2019 – Zobaczyć niewidoczne, Galeria Ring, Legnica; 2018 – Zobaczyć niewidoczne, Galeria Żak, Gdańsk. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019
– „A co z wartościami?”, Zajezdnia, Wrocław; 2019 – 11. Triennale
małych form malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2019 –
„Młode malarstwo z Gdańska”, Galeria Sztuki na Zamku, Ostróda;
2019 – „Nowy obraz/nowe spojrzenie”, Słodownia, Poznań; 2018 –
„Jólasýningin Le Grand Salon de Noël”, Ásmundarsalur, Reykjavik (Islandia); 2018 – „Gdańskie Biennale Sztuki”, Galeria Miejska, Gdańsk;
2018 – 28. Ogólnopolski przegląd malarstwa młodych „Promocje
2018”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2018 – „Najlepsze Dyplomy ASP
2018”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa indywidualna „Zobaczyć niewidoczne”, Galeria Ring, Legnica
2019 – wystawa pokonkursowa „Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, Słodownia, Poznań
2018 – Gdańskie Biennale Sztuki, Galeria Miejska, Gdańsk
2018 – wystawa indywidualna „Zobaczyć niewidoczne”, Galeria Żak, Gdańsk
2018 – wystawa zbiorowa „Najlepsze Dyplomy ASP”, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk (Nagroda MKiDN)

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

Sposób w jaki Aneta Kublik tworzy swoje obrazy leży blisko granicy tradycyjnie rozumianego malarstwa. Uwypuklając
cechy, które są dla niej najistotniejsze, rozszerza dyskurs poza zasadnicze pojmowanie dzieła. Obcujemy z malarstwem
braku, obrazem pozbawionym niemalże światła wewnętrznego, określonym blaskiem obmywającym go z wierzchu,
a więc światłem zewnętrznego w stosunku do niego świata – warunkiem koniecznym jego widzialności. Autorka mierzy
się z gestem nadając mu najwyższe, ontologiczne znaczenie. Z obrazem ruchomym – w przypadku malarstwa Anety
Kublik, przemieszczając się wzdłuż obrazu, oglądamy nieustanny ruch refleksów na jego powierzchni tak, jakby ów akt
stwarzania, wydobywania z czerni dokonywał się wciąż na nowo; tu i teraz. Ta czerń niesie w sobie wiele blasku.
dr Marcin Zawicki
„Zobaczyć niewidoczne” [katalog wystawy], Galeria sztuki w Legnicy, 2018
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Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

Bez tytułu, 2020
olej, papier, 70 × 50 cm, sygnowany p.d.: 'Szczepkowski
20' oraz opisany na odwrocie: 'JAN SZCZEPKOWSKI'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 3 200 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
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Paweł Słota
(ur. 1989)

Przestrzenie ujawnione LXXXI, 2019
olej, płótno, 45 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
'PAWEŁ SŁOTA | PRZESTRZENIE UJAWNIONE LXXXI |
45/70 cm płótno, olej | 2019'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 400 zł
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa, gdzie w 2013 roku obronił dyplom w pracowni prof. Leszka
Misiaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej. Laureat Stypendium Twórczego i Artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy (w latach 2005, 2006, 2007,
2009, 2012); stypendium twórcze Fundacji Grazzella (2012); stypendium Rektora Akademii Sztuk Pięknych dla Najlepszych Studentów (2011, 2012); stypendysta MKiDN (2012); stypendium Twórcze
Miasta Krakowa (2015). Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.:
II Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w II Międzynarodowym
Konkursie Artystycznym „Pejzaż Współczesny”, Częstochowa, 2015;
zgłoszony do Paszportów Polityki 2014; Wyróżnienie w 5. Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy „Wyrazistość
rzeczy”, Triennale Malarstwa, Częstochowa 2014; Grand Prix MKiDN
na 3. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje” Rzeszów 2013; Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy podczas 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje
2013”, Galeria Sztuki w Legnicy, 2013; nominacja do Nagrody Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „Nowy obraz/
Nowe spojrzenie”, BWA Gorzów Wielkopolski, 2013; wyróżnienie
na ogólnopolskiej wystawa „Najlepszych Dyplomów ASP 2013”,
Gdańsk 2013; Grand Prix XI Międzynarodowego Jesiennego Salonu
Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2012; Główna nagroda Biennale młodych – piękne sztuki
w dziedzinie malarstwa, MDK w Radomsku, 2012. Paweł Słota jest
autorem kilkunastu wystaw indywidualnych w Polsce (Warszawa,
Kraków, Częstochowa, Zamość, Sanok) oraz Europie (Szwajcaria,
Bułgaria, Niemcy). Brał również udział w ponad stu wystawa zbiorowych w kraju i zagranicą (USA, Grecja, Szwajcaria, Francja, Niemcy,
Węgry, Litwa).

Inspiruje mnie pejzaż miejski, bo jest to przestrzeń, w której żyję, z którą nieustannie się stykam. Mogę zaobserwować tu
wiele zjawisk, które mnie fascynują, z których czerpię inspiracje.
Światło, architektura oraz pojazdy mechaniczne tworzą nowa przestrzeń odbioru wizualnego. Przyciągają nas. Można to
odnieść do intensywnych zachodów słońca. Takie światło w przyrodzie jest znacznie łagodniejsze. Przyciągają człowieka
jak hipnotycznie działający na nasza psychikę blask ogniska. Tworzy się swoista muzyka światła, a jej warstwy składają się
na partyturę barw. Światło, odbijając się w szkle, dynamizuje obraz otaczającego nas świata, multiplikuje formy wprowadzając ruch w symultanicznym przenikaniu się budynków, samochodów, tramwajów.
Używając tradycyjnego warsztatu starałem się uzyskać efekt nowoczesnego obrazu, komunikatu, zaskakującego i przejmująco prawdziwego.
Paweł Słota
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Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Rubens - Adam i Ewa, 2020
olej, płótno, 60 × 50 cm, sygnowany i opisany na
odwrocie: 'B CZARNECKI 2020 | Rubens - | Adam i Ewa |
olej płótno | 60 X 50 cm | cykl REPRODUKCJE'
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 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 Kołtan

FOT. DARIUSZ SIADAK
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(ur. 1972)

Gabriella, 2020
tempera żółtkowa, płyta, 70 × 80 cm,
sygnowany p.d.: 'Kołtan | 2020'
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 8 000 – 11 000 zł
Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole
Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową, street photo
oraz malarstwem. Wybór techniki tempery jajecznej jest świadomym
zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra
zmuszają do pokory i dają czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka
nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, obecnie skupiona
wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). W maju 2014 r. uczestniczyła w 20/21 International art fair
w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną
symboliką i językiem wyrazu.

Już na początku drogi artystycznej malarka wybrała technikę tempery żółtkowej. Jest to proces niezwykle wymagający,
pracochłonny, wręcz misterny, nagrodzony jednak wspaniałymi efektami końcowymi. Tempera wybierana był najczęściej
przez artystów do XV wieku, później wyparło ją malarstwo olejne. Do łask powróciła w XIX stuleciu. Jak mówi Katarzyna
Kołtan, jej praca to prywatny hołd dla twórczości Mistrzów: „Budowanie obrazu tą techniką to żmudny proces. Tempera
zmusza do pokory, ale jednocześnie daje czas na wewnętrzną refleksję” – wskazuje malarka. „Malarstwo tą techniką jest
kapryśne, pełne pułapek technicznych. To jednak cecha, która odpowiada fizycznie psychologicznemu profilowi portretowanych przeze mnie kobiet” – akcentuje.
Co ważne, artystka sięgając po jedną z najstarszych metod utrwalania obrazu, zdecydowała mieć pełną kontrolę nad
całym procesem twórczym. Sama przygotowuje emulsję, w której zgodnie z kanonem sztuki renesansowej spoiwem jest
żółtko jajka. Dodaje do niej sypkie pigmenty. „Nie kupuję gotowych farb. Jakość przygotowanej własnoręcznie tempery
jest nieporównywalna. Po pół roku temperę można przetrzeć delikatnie miękką szmatką to nada jej piękny satynowy
połysk, dlatego też nie werniksuję swoich prac. Tempera którą stosuję nie wymaga tego” – podkreśla Katarzyna Kołtan.
Tempera znosi upływ czasu znacznie lepiej niż powszechnie stosowane farby olejne czy akryle. Podkłady, na których powstają obrazy, wykonywany są również ręcznie – specjalnie na jej zamówienie. Grunt powstaje również ręcznie, specjalnie
pod temperę, aby zapewnić pracom trwałość i piękno.
Tyle technika. Równie ważne są historie, które z jej pomocą Katarzyna Kołtan opowiada: „Trudno jest mówić o własnej
twórczości, bo moje prace to zapis emocji. Malarstwo jest procesem bardzo intymnym. Wolę, żeby za mnie „mówiły” moje
obrazy, a opowieść przecież każdy może usłyszeć inną...” – mówi. Kobiety artystka przedstawia na ogół w kluczowym dla
nich momencie przemiany, kiedy dokonały wyboru lub za chwilę się to stanie. „Jest to magiczny moment, chwila kiedy
zmienia się paradygmat, kiedy przeszłość przestaje mieć znaczenie. To moment decyzji. Punkt zwrotny. Za nim wszystko
jest już inne” – dodaje malarka.
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Magdalena Daniec
(ur. 1974)

W miejsce słońca, 2020
olej, kolaż, płótno, 65 × 60 cm, sygnowany p.d.:
'Magdalena Daniec' oraz opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł
Ukończyła z wyróżnieniem wyższe studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2001 r. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i kolażem. Jej wczesna twórczość została
omówiona w książce „Ikona w sztuce XX wieku” autorstwa Renaty
Rogozińskiej (2009). Laureatka konkursu w ramach II Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w Sztuce” w Wadowicach (2002) oraz
finalistka konkursów: 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (2016); Międzynarodowe Biennale Malarstwa
w Kiszyniowie w Mołdawii (2017); Ogólnopolski Konkurs Malarski
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2018). Autorka wystaw
indywidualnych: 2016 – „Częściowa Anhedonia”, Pragaleria, Warszawa; 2009 – „Kim są Oni? ”, Space Gallery, Kraków; 2006 – „Atlantyda”, Space Gallery, Kraków; 2002 – „Mechaniczni Bracia”, Galeria
Rękawka, Kraków; 2001 – „Ikonostas”, Cudowne Lata, Kraków.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych: 2017 – Międzynarodowe
Biennale Malarstwa -Chisina'u 2017, Kiszyniów, Mołdawia; 2017 –
„OsiemKobiet – V Edycja”, Galeria Konduktorownia, Częstochowa;
2017 – „JustMad8”, Międzynarodowe Targi Sztuki, gdzie jako jedna z dwóch artystek reprezentowała warszawską galerię Xanadu,
Madryt; 2016 – 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego,
Szczecin; 2011 – „Meta-Obraz”, Wystawa malarstwa towarzysząca
VI Festiwalowi Filmu Filozoficznego, Staromiejskie Centrum Kultury,
Kraków; 2011 – „Art Now in Poland”, The Venue, Souk Arkwam,
Bejrut; 2009 – „Ikona w Sztuce XX w.”, Galeria Krypta u Pijarów,
Kraków; 2008 – „Contemporary Polish Art”, La Galerie Alwane,
Galerie d'Art Odile Mazloum, Bejrut; 2004 – „Kunst Atelier AMA”,
Ródemark, Niemcy; 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 – Europ'Art,
Genewa. Prace w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach oraz
w zbiorach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech.

(...) Magdalena Daniec w swoich płótnach nie przedstawia natury, lecz raczej jej znaki, przefiltrowane przez osobiste wspomnienia. Gdy myśli o deszczu, maluje ślady pozostawione przez ciężkie spadające krople (…) Jak ognia unika dosłowności.
Zamiast tego sugeruje. Szepcze. Podpowiada. Zostawia ślady i wskazówki. Z rozmysłem nie stawia kropki na końcu zdania.
Marcin Krajewski
Bo nie piszę wierszy, „ARTeon – Magazyn o Sztuce”, nr 9, 2017, s. 26–29
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Aleksander Baszynski
(ur. 1993)

Paradise's green, 2020
akryl, olej, płótno, 140 × 140 cm, sygnowany i opisany
na odwrocie: 'Aleksander Baszynski |"paradise's green"
|olej, akryl/płótno |140x140 cm |Wrocław |2020
|[sygnatura] '
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
Urodzony w Żytomierzu na Ukrainie, mieszka i pracuje we Wrocławiu. W latach 2011–2017 studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Kijowie (wcześniej ukończył Państwowe Kolegium Artystyczne im.
T. Szewczenki w Kijowie). W 2016 r. brał udział w projekcie „Loving
Vincent” jako animator (w 2018 roku „Loving Vincent” został nominowany do Oscara za najlepszą animację pełnometrażową). W 2019
roku brał udział w wystawie Open Call Winners Exhibition 2019, The
Print Space, Londyn oraz uzyskał wyróżnienie w konkursie „Impet”,
Galeria Dominikańska we Wrocławiu

Ktoś może zapytać, co to jest sztuka? Przez całą swoją historię sztuka przeszła przez różne style i trendy, kształty i języki. Dla kogoś pokazuje się w zdaniach, dla drugiego w kolorze, pustce, ruchu, a może po prostu długim bełkoczącym
dźwięku. Nazwijmy to na chwilę „systemem abstrakcji”. Te systemy są artefaktami naszych umysłów, które werbalne
możemy nazwać „objaśnieniem”, gdy wizualne stają się „obrazem”. Umiejętność wyrażania, interpretowania, a nawet
łączenia tych stworzonych struktur w naszych głowach – to dla mnie sztuka. W dzisiejszych czasach ludzie w większości
myślą, że sztuka musi być rzemiosłem lub kreacją – fizyczną formą wykonaną ludzką ręką. Ale mimo wszystko widzę to
jako projekcję, zmysły i światło. Znajduję swoją sztukę we mnie, otoczenie wraz z samym życiem. Interesujące jest to,
że każdego z nas nauczono patrzeć na zdjęcia. Ale nawet coś bez granic, jak dziecko bawiące się kolorami i kształtami,
musi zostać przywrócone, zanim znów nauczymy się widzieć. Świat poprawia się z każdym dniem, podobnie jak my,
nasze zdolności, umysły, a także sztuka. Chociaż obecnie żyjemy w chaosie, każdy dzień jest znaczący i ma duży wpływ
na moje dzieła. Który postanowiłem rozwinąć jako wizualną reprezentację moich odkryć wokół natury, z rzeczywistością
określoną w momencie uderzenia i sposobem, w jaki moje oko ją pojmuje. Z czasem wszyscy się zmieniamy, bo moja
sztuka zrobi to samo. Ale chwila, którą przedstawiłem, pozostanie na zawsze.
Aleksander Baszynski
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Maciej Rauch
(ur. 1988)

Marcin Błach
(ur. 1986)

Moon Lake, 2020

Squarepushers 178, 2020

olej, płótno, 80 × 80 cm, sygnowany p.d.: 'M. RAUCH'
oraz opisany na odwrocie: '* MOON LAKE * MACIEJ
RAUCH * 2020 *'

akryl, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Marcin Błach, 2020'

cena wywoławcza: 2 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
Absolwent Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej z wyróżnieniem ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Jarosławiu. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją, jest twórcą eksponatów, instalacji i videoclipów. Autor kilku wystaw indywidualnych
oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy i osiągnięcia: 2017 – „AlieNboy”, Galeria Żak, Gdańsk; 2017 – „AlieNboy
& AlieNboy show”, Sfinks700, Sopot; 2017 – Stypendium Marszałka
Województwa Pomorskiego dla twórcy kultury w 2017 roku; 2016 –
„Alien Boy Show”, Libation, Sopot; 2016 – „Zwierze”, Galeria Bardzo
Biała, Warszawa; 2016 – „Wierzę w...”, Galeria Bardzo Biała, Warszawa; 2016 – „Hard Rock vs Romantic Boys”, Galeria Bardzo Biała,
Warszawa; 2016 – finalista w kategorii Malarstwo podczas Triennale
Sztuki Pomorskiej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2014 – „Lunar
Circus”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2014 – „It's not my story/To nie
moja Bajka”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk.

88–89

Absolwent malarstwa w Kolegium Sztuk Pięknych UMSC w Kazimierzu Dolnym. Dyplom w 2012 r. pod kierunkiem dr hab. Mariusza
Drzewińskiego. Studia drugiego stopnia na Wydziale Artystycznym
UMSC w Lublinie. W 2014 r. uzyskał tytuł magistra sztuki w pracowni dr hab. Wiesława Procia. W działalności artystycznej zajmuje się
głównie malarstwem, tworzy obrazy zarówno na płótnie jak i w przestrzeni miejskiej, zajmuje się komiksem oraz twórczością ilustratorską. Od wielu lat interesuje się szeroko rozumianym street artem.
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Michał Mąka
(ur. 1989)

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

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

Obraz jest częścią cyklu prac „Digital Gods”, w którym podejmuję próby malarskie związane z błędem cyfrowym. W projekcie staram się połączyć inspiracje dzisiejszą sztuką cyfrową z wizerunkiem starożytnych, klasycznych rzeźb. Prace mają
na celu odtwarzanie różnorodnych procesów, które generowane są poprzez błędny zapis danych: upływ czasu, niedoskonałość reprodukcji, mechaniczne i cyfrowe uszkodzenia. Wizualna usterka jest punktem wyjścia do tworzenia obrazów na
swój sposób figuratywnych, które zaczynają przedstawiać zupełnie coś nowego. Poprzez moje prace chciałbym nakłonić
widza do refleksji nad wielowymiarową przestrzenią abstrakcji i prawdy artystycznej.
Michał Mąka
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Tomasz Koclęga
(ur. 1968)

Cogito Volanti, 2020
brąz, szkło, 95 × 74 × 66 cm, waga ok. 30 kg, ed. 4 +
AP, sygnowana na nodze (grawer): 'Koclega 2020. 1/4'
cena wywoławcza: 4 600 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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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Akt z kompozycją w tle, 2020
olej, płótno, 80 × 70 cm, sygnowany p.d.: 'Urszula Tekieli
2020 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Urszula Tekieli, 2020r.
|„Akt z kompozycją w tle” |nr kat.: 422/02/20'
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie
projektowania graficznego. Wcześniej uczęszczała do Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Zainteresowania artystki
oscylują wokół szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Wystawy indywidualne: 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”,
Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – Sopocki Dom
Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża Sztuki, Kielce; 2010 – Galeria VIP OPTIMUM ART, Katowice. Wystawy zbiorowe: 2015 – „Jak
zatrzymać tę chwilę”, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice; 2014
– Gallery Renata Fine Arts, Hudson NY (USA); 2013 – „Love is in the
air!”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2011 – „100 + 1 Pięknych
Obrazów”, Galeria DAP ZPAP, Warszawa; 2003 – „Impresja”, Galeria
Pod Śrubką, Żywiec.
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Zbigniew Olszyna
(ur. 1980)

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

Do wszystkich prac staram się przemycić element absurdu i szczyptę pastiszu. Lubię zabawę konwencją i traktuję moje
działania artystyczne z przymrużeniem oka. Tworzę obrazy, które sam chciał bym oglądać i osiągam równowagę kiedy mi
się to udaje. Robię to co jest związane z moim otoczeniem. Szukam związków między moim życiem i życiem w ogóle,
połączeń między tym, co wokół mnie i tym, co gdzie indziej, zestawiam ze sobą teoretycznie nie pasujące światy i obserwuję rezultat. Interesują mnie sprzeczności, kontrasty, ścieranie się przeciwstawnych biegunów. W sztuce interesuje mnie
to co dziwne, tajemnicze i niedopowiedziane.
Zbigniew Olszyna
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Zofia Błażko
(ur. 1986)

La Boheme, 2020
olej, płótno, 85 × 125 cm, sygnowany p.d.: 'A|ZB'
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
W 2010 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku „Malarstwo”
w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego oraz ukończyła studia
I stopnia na kierunku „Fotografia” pod opieką prof. Witolda Węgrzyna. W 2012 r. została absolwentką studiów podyplomowych na
kierunku „Arteterapia” Akademii Medycznej w Gdańsku. Malarka,
zafascynowana życiem i twórczością malarzy paryskich, po ukończeniu studiów postanowiła wyjechać do Francji. W Paryżu przebywała
na rezydencji artystycznej Jour et Nuit Culture, a następnie tworzyła
w prestiżowej pracowni Chez Robert, Electron Libre na 59 rue de
Rivoli. Czas paryski to również okres nauki w pracowni profesora
Jacqua Yankiela Kikoine, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych
w Paryżu, syna Michel Kikoïne jednego z założycieli École de Paris.
Doceniona za swoją pracowitość i kunszt artystyczny, jako pierwsza
Polka w historii, uzyskała możliwość zaprojektowania i zrealizowania
dekoracji sześciopiętrowej fasady budynku, który stanowi kolebkę
artystyczną bohemy współczesnego Paryża na 59 rue de Rivoli. Poszukująca nowych inspiracji artystka w 2015 r. wyjechała na rezydencję artystyczną do stolicy Senegalu – Dakaru. Półroczny pobyt
zaowocował licznymi portretami mieszkańców Afryki, które cieszyły
się uznaniem lokalnej społeczności. Wystawę kończącą pobyt artystki
na rezydencji zaszczycił sam minister kultury Senegalu – Mbagnick
Ndiaye. W drugim półroczu 2015 r. Zofia Błażko przebywała na
rezydencji artystycznej w Shangyuan Art Museum w Pekinie, natomiast w 2018 r. w St. Petersburg Art Residency w Federacji Rosyjskiej.
Obecnie malarka żyje i tworzy w Warszawie. Ma na swoim koncie
dziewięć wystaw indywidualnych m. in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane 2016; Galerii Kuratorium – Warszawa 2017 oraz Galerii 101
Projekt – Warszawa 2018. Brała udział również w osiemnastu wystawach zbiorowych m.in. w: Musée Théodore Monod D'art Africain
– Dakar 2015; Shangyuan Art Museum – Pekin 2015 i Nadbałtyckim
Centrum Kultury – Gdańsk 2017. Zofia Błażko jest jedną z najbardziej
obiecujących polskich artystek. Mimo młodego wieku jej nazwisko
znajduje się na 47-mym miejscu najlepszych polskich twórców aktywnych na rynku sztuki po 1945 r. w rankingu „Kompas Sztuki 2017”.
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Agnieszka Borkowska
(ur. 1978)

Maciej Mackiewicz
(ur. 1977)

Sure as sunrise, 2020

Forma 4K, 2019

olej, płótno, 40 × 40 cm, sygnowany u dołu: 'AGNIESZKA
BORKOWSKA' oraz opisany na odwrocie: 'AGNIESZKA
BORKOWSKA | SURE AS SUNRISE 2020'

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'Maciej Mackiewicz |"FORMA 4K" |2019'

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 600 – 2 600 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 600 – 2 200 zł
Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą
(Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Rosja, Chiny) oraz w MN w Gdańsku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane
wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot;
2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen (Niemcy);
2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria; 2010
– wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary
Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale
Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Spišská Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu
„Obraz roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.
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Uzyskał dyplom z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy głównie w technice olejnej na płótnie. Na drodze poszukiwań prace artysty przyjęły charakterystyczną, „przestrzenną formę”, przypominającą relief. W obrazach
Mackiewicza linie tworzą formy, układy czasem postaci, przedmioty
i pewne zjawiska. Światło i cień formuje przestrzeń, uwypuklając
bądź zapadając się w płaskiej powierzchni płótna. Nastrój budowany
jest przez kolor, który nadaje kształtom znacznie lub kontrastuje ze
sobą, wzmacniając się wzajemnie. Nierzadko stosuje także elementy
„lewitujące” nad płótnem, by jeszcze bardziej wywołać złudzenie
trójwymiarowości i pogłębić iluzję. Brał udział w kilku wystawach
w kraju i zagranicą.
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Michał Węgrzyn

WYSTAWIANY:

(ur. 1989)

2020 – w
 ystawa indywidualna „Festung Demenz”, Galeria
Next, Bydgoszcz

Nidificium/Siedliska, 2018
akryl, spray, płótno, 80 × 160 cm, sygnowany na
odwrocie: 'DEMENZ "NIDIFICIUM" |MICHAŁ WĘGRZYN
II.2018 |JAKOŚĆ: AMSTERDAM EXPERT'
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
Wrocławski artysta – malarz, muralista, ilustrator. Absolwent wrocławskiej ASP im. Eugeniusza Gepperta. W 2014 r. uzyskał dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka, dyplom z projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni
prof. Wojciecha Kaniowskiego. Zwycięzca konkursu na projekt i realizację muralu we Wrocławiu pt. „Brama do Nadodrza”. Nagrodzony
stypendium artystycznym prezydenta Wrocławia. Uczestnik IV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach grupowych i indywidualnych. Oprócz czysto artystycznych działań podejmuje także komercyjne i użytkowe przedsięwzięcia. Współpracował m.in z: TECHFEST IIT
(Bombaj, Indie), OGILVY (Prague/Global), magazyn Noizz, Fundacja
DKMS, Surge Polonia, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum
Pana Tadeusza, Ossolineum, festiwal BRAVE, Gdańska Szkoła Muralu,
ESK Wrocław 2016, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Fundacja
Krzyżowa, Fundacja Be Together
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Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym przy użyciu technik
akrylowych, szablonowych i farb w aerozolu. Istotną cechą jego
języka wizualnego są wielokrotnie nakładane i przenikające się
warstwy. Jest to mieszanka przetworzonych motywów zaczerpniętych z rzeczywistego otoczenia. Artysta bazuje na charakterystycznych formach i strukturach zaobserwowanych na terenach
zurbanizowanych i zindustrializowanych oraz często zapomnianych. Wyciąga z nich specyficzną estetykę – powłoki kurzu, ślady
zacieków i zadrapań, refleksy nocnych świateł i neonowe powidoki. Tę tematykę porusza głównie seria obrazów „Festung
Demenz”, skąd artysta wziął swój pseudonim.
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Iwona Wojewoda
(ur. 1976)

Viola Głowacka
(ur. 1985)

Bez tytułu, 2006

Palm Lolipop, 2012

tempera żółtkowa, płótno, 80 × 130 cm, sygnowany na
odwrocie: 'IWONA WOJEWODA-JEDYNAK |"BEZ TYTUŁU"
2006 |TEMPERA ŻÓŁTKOWA |130x80 cm'

tempera, płótno, 120 × 100 cm, na odwrocie nalepka
z opisem obrazu

cena wywoławcza: 1 800 zł •

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 2 800 – 3 600 zł
W latach 1997–2002 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła
w Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Wojciecha Sadleya, w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz w Pracowni
Struktur Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. W 2001 roku była
stypendystką MKiDN. W 2004 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Obraz roku 2003” zorganizowanym przez „Art & Business”
oraz honorowe wyróżnienie przyznane przez Fundację im. Franciszki
Eibisch. Wybrane wystawy: 2016 – indywidualna wystawa malarstwa, Przystanek Kultura, Piaseczno; 2016 – wystawa zbiorowa „Art
Fresh Festival VII”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2016 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Na Wprost, Iława; 2015 – wystawa zbiorowa „Art Fresh Festival VI”, Hotel Sheraton, Warszawa;
2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Pod Arkadami,
Łomża; 2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Vip Optimum
Art, Katowice; 2015 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria
Art Radzikowscy, Brodnica; 2014 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Dzwonnica, Warszawa; 2014 – indywidualna wystawa
malarstwa, Lex Gallery, Warszawa; 2013 – indywidualna wystawa
rysunku, Galeria da Vinci, Jastrzębie Zdrój; 2013 – indywidualna
wystawa malarstwa i rysunku, Galeria Dzwonnica, Warszawa; 2013
– indywidualna wystawa malarstwa i rysunku, Galeria przy Kozach,
Warszawa; 2011 – indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Ether,
Warszawa; 2007 – indywidualna wystawa malarstwa, White Stone
Gallery, Kazimierz Dolny – oraz wiele innych.
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W latach 2004–2009 studiowała malarstwo na Wydziale Artystycznym Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2011–2012
ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu Wzornictwa
Przemysłowego na Politechnice Lubelskiej. Wystawy indywidualne:
2018 – „Kiss the boy”, Galeria Biała, Lublin; 2013 – „Zielone truskawki. Tajemnica szlifierza diamentów…”, Trafo Gallery, Praga; 2012
– „Fryzjer, kelnerka i inni...”, Galeria Biała, Lublin. Wybrane wystawy
zbiorowe: 2016 – „New Horizons: The identities of others”, Frissiras Museum, Ateny (Grecja); 2015 – „Przejścia Graniczene”, Galeria
13 muz, Szczecin; 2015 – „Biała Łódź”, Galeria Manhattan, Łódź;
2015 – „Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990”, MOCAK, Kraków; 2015 – „Malarki”, Galeria Biała, Lublin; 2015 – „Elles”, Frissiras
Museum, Athens, Greece; 2013 – „Intermedia”, Galeria Zajezdnia,
Lublin; 2013 – „Autoportret – lustro i inne wspomnienia”, Galeria
Biała, Lublin; 2012 – wystawa zbiorowa „No Budget Show 4”, Mocak, Kraków; 2009 – wystawa zbiorowa 39. Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień 2009”, BWA, Bielsko-Biała
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Zachód słońca, 2020
akryl, płótno, 90 x 140 cm, opisany na odwrocie:
'TOMASZ KOŁODZIEJCZYK | SCHYŁEK DNIA | 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

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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Ewa Żuchnik
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2019
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
‘Ewa Żuchnik 2019’
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
W latach 2007-2012 studentka na wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu. Dyplom zrealizowany pod kierunkiem prof. Piotra Błażejewskiego i as. Anny Kołodziejczyk. Aneks do dyplomu w pracowni Multimediów prof. Pawła Jarodzkiego. Inspiruje się naturalną energią procesu tworzenia, wewnętrznymi impulsami, zewnętrznymi zjawiskami
i faktem ich wzajemnego przenikania. Tworzy malarstwo, obiekty,
instalacje. Wybrane wystawy zbiorowe i indywidulane: 2019 – wystawa finałowa 14. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki,
BWA Ostrowiec Świętokrzyski; 2017 – „Czarna Dziura”, Wozownia,
Toruń; 2016 – „WASSR GLEICH...WODA JEST...SANFTE STROMUNG...
ŁAGODNY PRZEPŁYW”, ASP Wrocław; 2015 – „ART INN”, Galeria
Labirynt, Lublin; 2015 – „WASSERgleich... WODAjest...”,VINO E CVLTVRA, Görlitz; 2014 – „Pęd do Sztuki”, Galeria Socato, Wrocław;
2013 – „WASSERgleich... WODAjest”, Hattingen; 2013 – wystawa
finałowa 11. Konkursu Gepperta, BWA Wrocław; 2013 – wystawa
finałowa 3. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego „Jesienne
Konfrontacje”, BWA Rzeszów; 2013 – „Metamorfozy”, Mieszkanie
Gepperta, Wrocław; 2012 – „Podstawowe funkcje życiowe”, Galeria
Miejska Arsenał, Poznań; 2012 – „Świeża krew”, wystawa finałowa,
Galeria Socato, Wrocław (NAGRODA PUBLICZNOŚCI); 2012 – „Dwa
Kolory”, wystawa dyplomowa, BWA Wrocław; 2012 – wystawa finałowa APH 2012, Ergo Arena, Sopot; 2012 – „Z magmy”, CK Agora,
Wrocław; 2012 – „Woliery”, I edycja, MWW, Wrocław

WYSTAWIANY:
2019 – wystawa finalistów 14. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki, BWA Ostrowiec
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Dariusz Grabuś
(ur. 1973)

Basen, 2020
akryl, płótno, 110 × 110 cm, sygnowany p.b.:
'DAREK GRABUS'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 5 500 – 7 500 zł
Zajmuje się malarstwem i fotografią, jest absolwentem Sopockiej
Szkoły Fotografii. Prace Grabusa są chłodne i zdystansowane, świetnie obrazują melancholię i wyobcowanie mieszkańców dużych miast.
Poszukuje nowych kontekstów dla odwiecznych motywów samotności. Sceny z pogranicza snu i jawy, w których postaci giną w miejskich
pejzażach, doskonale łączą się z obrazami prezentującymi formy
geometryczne. Inspiruje się realizmem, surrealizmem, abstrakcją,
a nawet pop-artem. W jego twórczości można dostrzec też wyraźny
wpływ malarza Edwarda Hoppera czy Davida Hockneya. Jego prace
znajdują się u kolekcjonerów w Polsce i zagranicą. Wystawy indywidualne: Galeria Otwarta, Gdańsk 2014, Domoteka, Warszawa 2015
i 2016, Sztuka wyboru 2016.
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Alicja Jaworska
(ur. 1991)

Stary dom w Lusinie III, 2015
technika mieszana, płótno, 70 × 100 cm, sygnowany na
odwrocie: 'plener | Lusino | Alicja Jaworksa '15 | Stary
dom w Lusinie III'
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu, dyplom w pracowni malarstwa pod kierunkiem
prof. nadzw. Łukasza Huculaka w 2016. Mieszka i prowadzi autorską pracownię malarską we Wrocławiu.

Przestrzeń i nasz sposób postrzegania jej są ze sobą mocno związane. To źródło emocji, które mogę wykorzystać w pracy
twórczej: ogromne rozległe równiny, przejrzyste i monumentalne lodowce – wszystko to daje wrażenie ogromu i potęgi
natury. Próbuję ją zamknąć „uczłowieczyć”, uczynić kontekstem dla kultury. Możliwości przedstawiania jej jest wiele – nasza
cywilizacja transformuje bezkresne obszary w miejsca. Moje malarstwo jest przesiąknięte elementami pejzażu. Czasami
staram się syntetyzować kształty, które mnie zainteresowały, szukam sposobów na sporządzenie planu, schematu opisującego jakiś teren, obiekt czy zjawisko. Pod wpływem wnikliwej analizy część malowanych przeze mnie elementów ulega
redukcji. Powstaje obraz o uproszczonej formie, zawierającej jedynie pewną, ważną – w moim odczuciu, cechę malowanego
obszaru. Część malowanych przeze mnie miejsc czy obiektów uwidacznia się jako różnej wielkości formy geometryczne.
Alicja Jaworska
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Rajmund Pietkiewicz
(ur. 1920 – zm. 2013)

Martwa natura, 1971
olej, płótno 65 × 100 cm, sygnowany na odwrocie:
‘ ‘Rajmund Pietkiewicz’ | Martwa natura | 1971 | olej
wym. 100 x 65 cm’
cena wywoławcza: 1 000 zł
Polski malarz, grafik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (od 1996 roku: Akademia Sztuk Pięknych
w Gdańsku). Od roku 1936 uczęszczał do Pomorskiej Szkoły Sztuk
Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Gdyni. W latach 1939–1941
studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Wileńskiego
w Wilnie, w latach 1945–1950 w PWSSP w Gdańsku. Następnie
pracował na macierzystej uczelni, gdzie prowadził kolejno Międzywydziałową Pracownię Rysunku Wieczornego (1952–1962) i Pracownię
Malarstwa (następnie Malarstwa i Rysunku) (1962–1980). W latach
1965–1969 pełnił funkcję rektora PWSSP

Dochód ze sprzedaży obrazu Rajmunda Pietkiewicza
zostanie przeznaczony na wsparcie klubu sportowego Ogniwo Sopot
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REG UL A M I N S PR Z EDA Ż Y AUKC Y J NE J
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o.
w celu ich sprzedaży.

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

• Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu,
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie
aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej
górnej granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie
wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym.
W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku,
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej.
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć
w Katalogu:

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA
1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI

Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich.
Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny.
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn,
także w trakcie jej trwania.
Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich
złotych.

2. AUKCJA
A. Rejestracja na Aukcję
/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami
w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do
której Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a 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.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach
jak podczas licytacji osobistej.
Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego
formularza „zlecenia licytacji”.
/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji
/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu
Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.
/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu,
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI
A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
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%. Obowiązuje
ona 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 lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy
walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro
opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU
A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi,
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
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 zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. 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 zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty
na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE OSOBOWE

Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl.
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych 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 Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE

Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani
prawa do reprodukowania Obiektu.
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Pekao S.A. I O/
Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

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

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem chwilę
przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej
w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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) zapoznałem/-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) wyrażam 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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