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Piotr Czajkowski
(ur. 1973)

ZOLA, 2022
akryl, kolaż, płótno, 150 x 100 cm, sygnowany p.d.: 'CZAJ
| KOW | SKI | 2022' oraz opisany na odwrocie: 'PIOTR
CZAJKOWSKI | "ZOLA" 2022 | Z cyklu 'METRO'
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 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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Michał Misiak
(ur. 1973)

FR-73, 2022
akryl, płótno, 60 × 60 cm, sygnowany na odwrocie:
'[MM] |MICHAŁ MISIAK |2022 |"FR-73" |AKRYL
|60X60 cm.'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 – 8 000 zł
Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1999 roku z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego. Aktualnie prowadzi Pracownię
Struktur Działań Przestrzennych i Barwy na Wydziale Architektury
Wnętrz krakowskiej ASP. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa,
grafiki, rysunku oraz animacji cyfrowej. Stypendysta Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz laureat kilkunastu nagród i wyróżnień. Jest autorem 27 wystaw indywidualnych, oraz
uczestnikiem ponad 130 wystaw zbiorowych. Od 2004 roku jest
uczestnikiem plenerów artystów posługujących się językiem geometrii dr Bożeny Kowalskiej. Jego prace znajdują się w zbiorach
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy),
Kulturhistorisches Museum Görlitz (Niemcy), Międzynarodowego
Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, oraz
w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji,
Szwajcarii, Ukrainie i USA.

Michał Misiak należy do tych artystów, którzy wymijając pułapki postmodernizmu starają się w sztuce ocalić
powagę, ważki przekaz myśli, autentyczną emocję i piękno. Przeciwstawiają się tym samym powszechnie przyjętym
standardom mody i przekonań, że rolą sztuki jest bawić, zadziwiać lub straszyć, być rebusem i rozrywką, albo
dekoracją. Misiak należy do tej niszowej części twórców, którzy zachowali świadomość, że istnieje tylko sztuka – vel
szerzej kultura – elitarna, albo jej nie ma. Z tą wiedzą kończył już studia. Toteż od początku szukał języka przekazu
dla swoich przesłań, własnego, nie powtórzonego po kimkolwiek i na tyle pojemnego, a jednocześnie wrażliwego,
by stał się do nich adekwatny. Budulcem tego języka była od pierwszych już, samodzielnych prac artysty kreska.
Subtelna, cienka, tworząca gęstą strukturę i światło wyznaczające przestrzeń. Trzy te zasadnicze czynniki: struktura
z kresek, światło i przestrzeń nieodmiennie choć na różny sposób kreują od lat jego sztukę.
Bożena Kowalska , Medytacyjne struktury Michała Misiaka, Pismo Artystyczne „Format”, nr 65, 2013, s.77
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Adam Arabski
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Skorupy pamięci”, 2022
brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), postument stalowy, 194 × 70 × 60 cm, ed. 1/1, sygnowany
na lewej stopie
cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 50 000 – 75 000 zł
Absolwent Wydziału Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego w 2004 roku. Od 2007
roku prowadzi pracownię technik rzeźbiarskich jako nauczyciel dyplomowany w Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowie. Twórca pomnika dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej dr. Mariana Pelczara (2017),
a także autor szeregu plenerowych form rzeźbiarskich – „Nowy
Horyzont”, „Awiator”, „Idea” oraz licznych tablic pamiątkowych
w Trójmieście. Uczestnik i laureat szeregu konkursów rzeźbiarskich,
m.in.: 2019 – III Nagroda w ogólnopolskim konkursie na projekt
pomnika rtm. Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 2016 – II miejsce w ogólnopolskim konkursie na
koncepcję abstrakcyjnej rzeźby wizualizującej ideę „zderzenia” przy
nabrzeżu Motławy w Gdańsku; 2014 – II miejsce w ogólnopolskim
konkursie na wykonanie projektu rzeźby Kapitana Ludomira Mączki
na terenie Alei Żeglarzy w Szczecinie

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

(...) Muszę przyznać, że trudno jest znaleźć we współczesnej sztuce rzeźbiarza, który by w tak oryginalny sposób
wykorzystywał bogactwo możliwości plastycznych jakie posiada metal – metal pod różną postacią. Prace Adama
Arabskiego powoływane są do życia w opozycji do krzyku oraz wszelkiej przesady jaka nas otacza, przesady epatowania
przemocą, sensacją, w opozycji do chaosu, zalewu tandetą. Są one tęsknotą za prawdą, dostojeństwem. Dotykają sfer
podstawowych i uniwersalnych szlachetną prostotą środków, wyrazistą ekspresją, a to co prezentują jest doniosłe dla
doświadczenia ludzkiego.
Prof. Zdzisław Pidek
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Daniel Krysta
(ur. 1976)

BL775, 2022
akryl, płótno, 50 × 40 cm, sygnowany i opisany na odwrocie: 'DANIEL KRYSTA |tyt: "BL 775" |tech: Akryl na płótnie
|40 × 50 cm |2022 |Daniel Krysta'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
Polski malarz współczesny tworzący obrazy łączące hiperrealizm
i malarstwo materii. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1999–2004). Dyplom z malarstwa
uzyskał w 2004 roku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Dyplom
„Materia, przedmiot, znak” został nominowany do Grand Prix 2004
w konkursie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszy dyplom
ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych (2004). Dyplom został
nagrodzony przyznaniem stypendium Banku Millennium „Prestige”.
Jego obrazy znajdują się w kolekcjach publicznych (m.in. Muzeum
Narodowe w Gdańsku, Galeria Bielska BWA) oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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Łukasz Patelczyk
(ur. 1986)

Kompozycja abstrakcyjna 26, 2021
olej, płótno, 120 x 100 cm, sygnowany na odwrocie: 'Kompozycja Abstrakcyjna XXI | 2021 | Łukasz Patelczyk'
cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł
Absolwent ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 roku w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki.
W swoim malarstwie łączy ze sobą dwa porządki, klasyczny pejzaż
wraz geometryczną abstrakcją. Artysta maluje równolegle kilka serii obrazów tj. Krajobraz ocenzurowany, Witchcraft, Passe-partout,
Ancient, Aura. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Nagradzany
i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wybrane
osiągnięcia: 2015 – Finalista 42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA,
Bielsko-Biała (nagroda prasowa redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013
– Finalista konkursu „Malarstwo Językiem Uniwersalnym”, Fundacja
Zielona Marchewka, Białystok; 2013 – Finalista konkursu „Uwaga
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta", BWA Awangarda, Wrocław;
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting
Contest Modessqe", Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista
konkursu „Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista
konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik
X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjalne – stypendium w Walencji). Autor kilku wystaw indywidualnych:
2018 – „Migotanie”, CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Prywatne
Astronomie”, Galeria Pionova, Gdańsk; 2015 – „Witchcraft” Galeria
Sputnik_r46, Wrocław; 2015 – „Krajobraz po” Poznańska Galeria
Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”, Galeria Pawilon Sztuki, Warszawa;
2014 – „At Night”, Galeria Żak, Gdańsk; 2013 – „Tytuł to pułapka”,
Kolonia Artystów, Gdańsk. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych: 2018
– „Widmo Brockenu”, BWA Awangarda, Wrocław; 2018 – „Nietota”,
Muzeum Współczesne Wrocław; 2016 – „Przez pryzmat III”, Galeria
Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria Stolarska/Krupowicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center M17, Kijów; 2015
– „Przez Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Portret
Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez Pryzmat”, Pałac
Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów, Gdańsk; 2013
– „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie,
Galeria MD_S, Wrocław.
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Jerzy Baranowski
(ur. 1980)

Bez tytułu, 2020
olej, płótno, 120 × 120 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w pracowni profesora Wojciecha Zubali. Laureat
13. edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa w 2018 roku.
Finalista konkursu Artystyczna Podróż Hestii w 2017 oraz Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora w 2018.
Członek Grupy Autonomia, z którą wspólnie stworzył kilka wystaw
zbiorowych. Zajmuje się malarstwem olejnym, tworzy obrazy-obiekty,
na których uzyskana dzięki grubo położonej farbie faktura współgra
ze światłem.
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Mariusz Waras (M-City)
(ur. 1978)

Hotel, 2022
spray, szablon, płótno, 140 × 100 cm, sygnowany na odwrocie: '"HOTEL" |MARIUSZ WARAS 2022 |M-city'
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
Doktor habilitowany, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię
Street Artu na Wydziale Architektury i Wzornictwa, na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Dyplom magisterski i doktorski
obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w latach 2008–2014
był tu asystentem prof. Jerzego Ostrogórskiego w Pracowni Malarstwa, w latach 2010–2013 prowadził Pracownię Projektowania
Graficznego na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów, następnie
pomiędzy 2013 a 2014 r. był asystentem prof. Henryka Cześnika
w jego dyplomowej Pracowni Malarstwa. Od 2014 do 2021 roku
prowadził Pracownię Obrazu i Street Artu na Wydziale Malarstwa
i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Oprócz pracy
akademickiej, zajmuje się projektowaniem graficznym, tworzeniem
instalacji przestrzennych i malarstwem wielkoformatowym. To właśnie jako twórca murali, w szczególności wczesnego projektu „M-city’ – który stał się niejako jego stylistyczną wizytówką, Mariusz Waras
rozpoznawany jest obecnie jako jeden z najważniejszych światowych
twórców street-artu. Swoje prace od początku budował wokół estetyki miejskiej, wykorzystywał motywy architektoniczne, infrastruktury
przemysłowej – w tym stoczniowej, środków transportu. Styl, choć
ewoluuje, pozostaje graficznie skromny i dosadny. Pośród początkowo zdehumanizowanych pejzaży i maszyn w produkcji i niszczeniu,
zabawy nieograniczoną możliwością kompilacji w ciągle poszerzającym się leksykonie elementów, zaczęło się pojawiać miejsce na
wypowiedzi dotyczące osobistych przemyśleń, manifestów, czasem
przybierających formę lapidarnego komentarza na aktualne wydarzenia – zmrużenie oka w stronę jednego ze źródeł streetartu. Jest
również kuratorem wystaw i wydarzeń artystycznych. Współtwórca
think tanku POGODA, zajmującego się zarządzaniem szeroko pojętą
kulturą. Od 2018 roku jest kuratorem festiwalu Dictator Art Masters
odbywającego się na terenie destylarni w kolumbijskiej dżungli. Miejsce to cyklicznie odwiedza czołówka światowych artystów z nurtu
street artu, urban artu i sztuki współczesnej.
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Bartek Otocki
(ur. 1978)

Bez tytułu, z cyklu „Yang!”, 2022
olej, płótno, 100 x 100 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 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.
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Adam Wątor
(ur. 1970)

W pustej przestrzeni, 2022
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Adam |Wątor |2022' oraz opisany na odwrocie: '"W PUSTEJ PRZESTRZENI" |ADAM WĄTOR |2022'
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1992–
1997 w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wybrane
wystawy: 2017 – wystawa w Bennett Galleries, Nashville (Publikacja
w Nashville Arts Magazine Maj 2017); 2016 – wystawa „Kobiety”,
DESA Unicum, Warszawa; 2008 – wystawa „Akt XXL", Galeria BB
Wrocław; 2006 – wystawa „Goście z Polski w Essen – sztuka z Krakowa", Essen (Niemcy); 2005 – wystawa i I nagroda w konkursie
galerii „Huile", Zillisheim (Francja); 2004 – wystawa indywidualna,
Miejski Ośrodek Kultury w Myślenicach; 2003 i 2004 – poplenerowa
wystawa „Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne" w Myślenicach;
1997 – wystawa „Postawy” Dolny Pałac Sztuki Towarzystwa Sztuk
Pięknych w Krakowie; 1996 – wystawa w Śródmiejskim Ośrodku
Kultury w Krakowie; 1995 – wystawa „Human Forms” Elements Of
Art Galery, Columbus (USA); 1995 – wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie „Pejzaż w malarstwie współczesnym”.

Kiedy maluję obraz nie stwierdzam jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość i co się w niej dzieje tylko realizuję własne
wyobrażenie o niej i dzięki temu obraz staje się odbiciem mojej wizji świata. Jak każdy artysta, chcę wyrazić to co czuję
i wybieram formy bliskie sobie. W swoich obrazach skupiam się na postaci ludzkiej, a przede wszystkim na postaci
kobiecej. Podejmuję próbę zrozumienia skomplikowanej kobiecej natury. Przedstawione przeze mnie motywy nie są
wiernym i realistycznym odtworzeniem otaczającego świata, ale wariacją na jego temat. Myślę, że postacie ukazywane
na moich obrazach można porównać do aktorów na scenie, którzy drobnym gestem czy układem ciała mówią o tym co
aktualnie czuję. Rzeczywistość to jak wiadomo nie tylko przyroda, która nas otacza, bo coraz częściej żyjemy poza nią,
w otoczeniu, które sami stworzyliśmy i które często dalekie jest od piękna. Rzeczywistość, która nas otacza to także ludzie,
coraz większa liczba ludzi wśród których żyjemy bez przerwy i w różnych sytuacjach stykamy się. Nie trudno zobaczyć
piękno w górskim krajobrazie, ono się niejako samo narzuca. Należy zobaczyć piękno w człowieku. Ciało człowieka jest
niezwykłym zagadnieniem. Jest nierozerwalnie związane z cierpieniem i miłością, jest to kwintesencją prawdy o człowieku.
Ciało wciąż zaskakuje i dla tego nigdy nie przestanie nas zachwycać. Wydaje się że ten temat nigdy się nie zestarzeje.
Zawsze stanowił niezwykle fascynujące zagadnienie dla sztuki, która uchwyciła go już prawie z każdej perspektywy. Temat
ciała był inspiracją dla tylu dzieł że trudno sobie wyobrazić że coś jeszcze mogło by przyciągnąć ludzką uwagę. Ono
jednak zawsze przyciąga i staje się medium poprzez które można przekazać wiele treści, które poruszą odbiorcę, dotyczą
bowiem jego samego. W swoich pracach świadomie zrezygnowałem z przedstawienia twarzy. Twarz przypisana jest do
konkretnej osoby. Mnie interesuje człowiek w znaczeniu ogólnym. Emocje i uczucia staram się wyrażać głównie przez
ciało, a przede wszystkim przez subtelne gesty. Dużo uwagi poświęcam dłoniom, które są dla mnie idealnym nośnikiem
emocji. Nieskończona ilość układów, wariacji stwarza nieograniczone możliwości kompozycyjne. Moim zdaniem daje to
mocniejszy przekaz niż emocje wyrażone mimiką.
Adam Wątor
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Andrzej Bator
(ur. 1951)

Bez tytułu, 2018
akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygnowany na odwrocie: '“BEZ
TYTUŁU” / AKRYL / 100x100 / 2018 ROK | ANDRZEJ JAN
BATOR'
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 20 000 zł
Studiował na PWSSP w Łodzi (obecnie ASP), gdzie otrzymał dyplom w 1976 roku (grafika warsztatowa i poligrafia). Malarstwa
na pierwszym i drugim roku uczył się w pracowni prof. Mariana
Jaeschke (asystent Ryszard Hunger), a rysunku u profesora Benona
Liberskiego. Na trzecim roku malarstwo u Juliusza Narzynskiego,
a grafikę warsztatową u Leszka Rózgi; na czwartym i piątym roku malarstwo u profesora Stanisława Fijałkowskiego i grafikę warsztatową
w technice wklęsłodruku u Leszka Rózgi. Zajmuje się projektowaniem
graficznym, rysunkiem, malarstwem sztalugowym, plakatem, wystawiennictwem. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych
i prywatnych.
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Katarzyna Karpowicz
(ur. 1985)

Sen o lataniu, 2020
olej, płótno, 60 × 80 cm, sygnowany l.d.: 'Kat. Karpowicz
20' oraz opisany na odwrocie: 'KATARZYNA KARPOWICZ/"SEN O LATANIU", OLEJ/PŁÓTNO, 2020 80x60'
cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 14 000 – 20 000 zł
W 2005 r. ukończyła z wyróżnieniem tamtejsze Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni prof. Leszka Misiaka. Dyplom
z oceną celującą w 2010 roku. Zrealizowała 19 wystaw indywidualnych, m.in.: 2021 – „Moment”, Galeria Wirydarz, Lublin; 2020
– „Srebrzysta”, Galeria Art, Warszawa; 2019 – „Małe wielkie życie”,
Galeria Platon, Wrocław; 2018 – „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art,
Warszawa; 2018 – „Teatr codzienności”, Galeria Raven, Kraków;
2017 – „Do widzenia, do jutra”, Galeria Triada, Gdańsk; 2016 –
„Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2016 – „Genius
Loci”, Galeria Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and Ernest”, Kościół
Bartolomeusza, Lower Basildon (Wielka Brytania); 2014 – „Życie obrazu”, Szép Mu“hely Gallery, Budapeszt (Węgry); 2013 – „Człowiek
i zwierzę”, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Galeria Elektor,
Warszawa; 2013 – „Pomiędzy światłem a cieniem”, Muzeum Farmacji UJ, Kraków; 2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa;
2011 – „Przemiany”, Galeria BWA, Zamość. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, m.in: 2021 – „Antygrawitacja”, Galeria BWA, Tarnów; 2019 – „Młode malarstwo polskie”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej; 2019 – „Realizm,
dwa spojrzenia”, Galeria BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Konfiguracje”,
Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, Bunkier Sztuki, Kraków;
2016 – „Espacios, ciudades, arquitecturas, gente…”, Montsequi Galeria, Madryt, (Hiszpania); 2015 – „Abstrakcja, figuracja, współczesne
malarstwo krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre (Węgry); 2015
– „Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt (Węgry). Prace Katarzyny
Karpowicz znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, oraz
w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. W 2019 została
wyróżniona stypendium twórczym Fundacji Grazella im. Anny Marii
Siemieńskiej dla wybitnych młodych twórców. Od 2014 jest regularnie notowana w pierwszej dziesiątce polskich artystów w Rankingu
Kompas Młodej Sztuki.

(...) Każdy jej obraz jest metafizyczny. Każdy powstaje w skupieniu, i widz to czuje. W soczewce płótna artystka skupia to,
co prawdziwe, i to, co wyśnione, to, co mamy, i to, o czym marzymy. Konkret i przeczucie.
Można by uznać to malarstwo za autobiograficzne. W pięknych twarzach dzieci i kobiet doszukiwać się rysów samej
artystki, wziąć udział w jej podróżach. Ale ponieważ w gruncie rzeczy każda twórczość jest autobiograficzna, to jednak
spójrzmy poza ten stereotyp. Twórczość Katarzyny Karpowicz jest głęboko uniwersalna i egzystencjalna, opowiada
o relacjach, oczekiwaniach, nadziejach i lękach. (...)
Małgorzata Czyńska i Wojciech Tuleya, wstęp do katalogu indywidualnej wystawy „Niebieskie szkiełko”, Galeria Art, Warszawa 2018
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Urszula Tekieli
(ur. 1979)

Punica granatum, 2022
olej, płótno, 100 × 120 cm, sygnowany p.d.: 'Urszula |
Tekieli | 2022 r.' oraz opisany na odwrocie: '"PUNICA GRANATUM" 2022 r. | Urszula Tekieli nr kat.: 458/07/22.'
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 16 000 – 24 000 zł
W 2005 roku obroniła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie
projektowania graficznego. Obecnie zajmuje się głównie malarstwem, jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce
i Europie. Wystawy indywidualne: 2015 – "Styl japoński – styl piękny.
Ula i Kazu", Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – „Alter ego”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża
Sztuki, Kielce; 2010 – „Urszula Tekieli målningar, Bengt Andersson
sculptur”, Trelleborg (Szwecja); 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; 2012 – udział w I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 – „100 + 1 Pięknych Obrazów” Galeria
DAP ZPAP, Warszawa.

Moje upodobanie w stylu Art déco niejako naturalnie ewoluowało w odkrycie, a następnie zafascynowanie sztuką dawnej
Japonii. W każdym moim obrazie można odnaleźć echo osobistych przeżyć, jakich dostarcza mi obcowanie z teatrem
no- , kabuki, czy też z drzeworytami ukijo-e. Przejawem i konsekwencją takiego rozwoju zainteresowań i związanych
z nimi źródeł inspiracji, jest specyficzny charakter mojego malarstwa: widoczna estetyzacja oraz nieustanne oscylowanie
pomiędzy dekoracyjnością i przepychem a prostotą i geometryzacją; nieustanna próba łączenia estetyki dawnej Japonii
z tak odmienną europejską tradycją postrzegania piękna.
Osobnym zagadnieniem ustawicznie przeze mnie eksplorowanym jest współistnienie i wzajemne przenikanie dwóch
światów: ludzkiego i zwierzęcego. Jest to temat bardzo istotny w moim życiu, efektem czego również w malarstwie
podchodzę do niego z ogromnym pokładem emocji i świadomością jego wagi.
Urszula Tekieli

Urszula Tekieli tworzy kompozycje portretowe symboli kobiecości w tradycyjnej aranżacji portretu z towarzyszącymi
atrybutami, czyli wizualizacjami pewnych wartości abstrakcyjnych, jak w alegoriach sklasyfikowanych przez XVII-wiecznego
historyka Cesarego Ripę. Lecz równocześnie, preferowany, lecz schematyczny ideał pięknej twarzy kobiecej, nawiązuje do
idei w twórczości XVIII-wiecznego malarza gejsz i japońskich kurtyzan Kitagawa Utamaro (…)
(…) To, co w postmodernistycznej epoce jest cechą charakterystyczną w kreacji hybrydycznych dzieł zespalających
harmonijnie elementy formalne i tematyczne w jednorodną estetycznie całość, możecie Państwo zaobserwować w (...)
pracach (...) malarki zafascynowanej kubizującą formą Tamary Łempickiej. (…) Ich cechą wspólną jest dekoracyjność,
estetyzm oraz nawiązanie do japońskich kryteriów piękna z epoki Ogaty Korina oraz szkoły RINPA.
Urszula Imamura, kurator wystawy, „Styl japoński – styl piękny. Ula i Kazu”, Muzeum Historii Katowic, 2015 r.
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Malwina Puszcz
(ur. 1992)

#9E165A, 2022
akryl, płótno, 120 x 120 cm, sygnowany na odwrocie:
'Malwina | Puszcz | 2022'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 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.

W abstrakcji najbardziej podoba mi się to, że niczego nie przedstawia. W dzisiejszym świecie przygniata mnie ilość
bodźców i szum informacyjny, a malowanie pozwala mi się wyłączyć, odprężyć, oczyścić umysł. Daje mi to czystą radość
i spokój. Dlatego patrzenie na abstrakcyjne obrazy porównuję czasem do medytacji. Chciałabym, żeby odbiorcy czuli to
samo, kiedy patrzą na moje prace. Nie zależy mi na skomplikowanych i górnolotnych interpretacjach, ponieważ przez
swoje obrazy chciałabym pokazać widzom swoją wrażliwość, a nie przekazać konkretne treści.
Malwina Puszcz
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Sonia Ruciak
(ur. 1987)

Może gdzie indziej jest wszystkiego więcej, 2022
akryl, płótno, 150 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'Ruciak S.'
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z 2012 r. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa, na Wydziale Malarstwa
macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. W 2019
uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie sztuk pięknych. Obecnie pełni
funkcję Kierownika Katedry Malarstwa.

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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Wilhelm Sasnal
(ur. 1972)

Unexisting book, 2009
linoryt, papier, 35 × 50 cm, sygnowany l.d.: „Unexisting
book 49/50”; p.d.: sygnatura oraz data 2009
cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
Malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów. Początkowo dwa lata
studiował architekturę na krakowskiej Politechnice, ale ostatecznie
zamienił ją na malarstwo na ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom
w 1999 r. w pracowni prof. Leszka Misiaka. Współtwórca nieistniejącej już grupy „Ładnie” w której działał wraz z Rafałem Bujnowskim,
Marcinem Maciejowskim i Markiem Firkiem. Związany z warszawską
Fundacją Galerii Foksal, Galerią Raster oraz Krytyką Polityczną. Jego
syntetyczne i skrótowe malarstwo, często wykorzystujące pastisz,
historię i muzykę stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych
głosów pokolenia transformacji, nie tylko w Polsce ale także na świecie. Prace Wilhelma Sasnala znajdują się m.in. w zbiorach Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galerii Saatchi, Tate Modern
w Londynie, Centrum Pompidou w Paryżu, Museum of Modern Art
w Nowym Jorku, Guggenheim Museum oraz Kunsthaus w Zurychu.
W 2014 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
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Tomasz Kręcicki
(ur. 1988)

Nosy, 2015
olej, płótno, 40 × 40 cm, sygnowany i opisany na odwrocie:
'T. KRĘCICKI |''NOSY'' |2015 |o/p |X'15'
cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
Absolwent malarstwa na krakowskiej ASP (2010 – 2015). W latach
2014 i 2015 studiował na Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze. W roku 2018 przebywał na artystycznych rezydencjach
w Lipsku (LIA Programme Residency) oraz w Pradze (MeetFactory
Residency). Wraz z Karoliną Jabłońską i Cyrylem Polaczkiem założyli
grupę artystyczną Potencja. Wystawy indywidualne: 2020 – „Przerwa na jedzenie”, Stereo, Warszawa; 2020 – „Jedzenie”, Stereo,
Warszawa; 2020 – „XXL”, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola;
2019 – „XXL”, BWA Tarnów; 2019 – „Spirit level”, Fundacja Szara
Kamienica, Kraków; 2017 – „Sześć lekcji”, Galeria Potencja, Kraków;
2015 – „Wszystko, czym się nie zajmuję”, Zderzak Gallery, Kraków.
Uczestnik kilkudziesięciu wystawy zbiorowych w kraju i za granicą.

42–43

17

Martyna Czech
(ur. 1990)

Raj, 2017
olej, płótno, 90 × 90 cm, sygnowany na odwocie: 'MARTYNA CZECH "RAJ", 90x90 CM, OLEJ NA PŁÓTNIE, 2017'
cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom obroniła w pracowni prof. Andrzeja Tobisa w 2017 roku). Laureatka
Grand Prix Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015” w Bielsku-Białej.
W 2017 została laureatką „Talentów Trójki”, a w 2019 roku otrzymała
nominację do „Paszportów Polityki” w kategorii Sztuki Wizualne.
W swojej sztuce podejmuje tematykę relacji międzyludzkich (najczęściej odwołując się do własnych, przykrych doświadczeń) oraz zwierząt i ich cierpień spowodowanych bytnością człowieka. Jej obrazy
cechuje agresywna forma i niebywała ekspresja, które sprawiają, że
wobec jej prac trudno pozostać obojętnym. Wystawy indywidualne:
2022 – „Rodem ze wsi, krwią z miasta”, BWA Warszawa; 2019 –
„Nic nas nie łączy”. BWA Warszawa; 2018 – „Jad 2”, BWA Tarnów;
2017 – „Jad”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2017 – „Swoja”,
Galeria Pojedyncza, Katowice; 2016 – „Pewne konflikty”, Galeria
Potencja, Kraków. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Farba znaczy
krew. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie”,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa; 2018 – „Dzieci światła”,
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; 2018 – „Wielcy sarmaci tego kraju/Wielkie sarmatki tego kraju”, BWA Tarnów; 2018 – „Komunikacja
ze wszystkim, co jest”, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa;
2017 – „Nienawidzę wszystkich”, Arman Galstyan, Warszawa; 2017
– „Od sztucznej rzeczywistości do selfie. Autoportret w sztuce polskiej”, BWA Wrocław; 2017 – „Fantastyczna Chemia: dysfunkcja
dysfunkcji”, Galeria Różnia (kuratorzy Wiktor Kołowiecki i Karolina
Plinta); 2016 – „KREW-WERK”, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa
(kurator Robert Kuśmirowski).
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Tomasz Kołodziejczyk
(ur. 1976)

Jacht, 2022
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie:
'"JACHT" |TOMASZ KOŁODZIEJCZYK |2021'
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 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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Małgorzata Kosiec
(ur. 1975)

Ray of Light, 2021
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygnowany p.d.: 'KOSIEC' oraz
opisany na odwrocie: 'MAŁGORZATA | KOSIEC | RAY | OF
| LIGHT | 2021'
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 500 – 7 500 zł
Absolwentka ASP w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem obroniła
w 2000 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finalistka
programu International Young Art 2002 domu aukcyjnego Sotheby's. Wystawy w Nowym Jorku, Tel- Avivie, Amsterdamie, Denver,
Gotheborgu, Malmo, Sztokholmie, Londynie oraz liczne w Polsce.
Na stałe reprezentowana przez wiodące szwedzkie galerie. Obrazy
w prestiżowych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Tworzy równolegle
abstrakcje wielkoformatowe oraz portrety typograficzne, malowane
unikatową techniką nawarstwiania znaków graficznych.
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Tomasz Górnicki
(ur. 1986)

Stealing Beauty, 2022
brąz, wys. 36 cm (wymiar z postumentem 161 cm),
ed. 1/1 (unikat), sygnowany: 'STEALING BEAUTY, GÓR | NIC
| KI+, I/I'
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w 2010 roku w pracowni Janusza Antoniego Pastwy.
Jego zainteresowania skupiają się wokół realizmu. Jego motywem
przewodnim jest fizyczność, wehikuł wnoszący do świata symbolicznego, szlak ku archetypom. Jego miejskie działania prowokują
pytania i nigdy nie pozostawiają widza obojętnym. Posługuje się
językiem symboli, głównie religijnych, filozoficznych i psychologicznych. Górnicki pracuje zarówno z monumentalną skalą, jak i małą
formą. Eksperymentuje z łączeniem różnych materiałów, takich jak
brąz, kamień, aluminium i tkanina. Bada walory koloru i przenosi
grafikę 2D do świata 3D. Wierzy, że rzeźba może aranżować, a nawet
kreować przestrzeń. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych
oraz był autorem wielu wystaw indywidualnych.
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Fascynują mnie naturalne formy i ich porządek wynikający
z geometrii, mechaniki i fizycznego napięcia. Do logicznej
struktury/kosmosu dodaję uczucie/chaos. Trwałe poczucie
straty to podstawowa emocja, która mnie napędza...
a piękno jest odpowiednikiem utraty – zamrożenie chwil
w rzeźbie to sposób na oszukanie czasu i odłożenie
nieuniknionego. Kamień, brąz i stal to nośniki stanów, które
chcę zachować dla siebie i innych.
Tomasz Górnicki
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Michał Mąka
(ur. 1989)

Color Is Life, 2022
akryl, spray, ręcznie wycinane szablony, płótno,
120 × 100 cm, sygnowany l.d.: 'Mąka' oraz opisany na odwrocie: 'Michał Mąka |"COLOR OF LIFE" |2022'
cena wywoławcza: 2 400 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
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Wiktor Jackowski
(ur. 1987)

Święto Balona, 2021
olej, płótno, 73 × 110 cm, sygnowany na odwrocie:
'Wiktor Jackowski | Święto Balona 2021'
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 800 – 5 000 zł
W 2011 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, broniąc
dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale
Malarstwa. W 2010 roku odbył staż w ramach programu Socrates-Erasmus w l'École Estienne w Paryżu. W 2013 wykonywał prace malarskie w kościele na karaibskiej wyspie Arubie. W latach 2013–2015
mieszkał w Gdańsku pracując przy produkcji filmu animowanego
„Loving Vincent”. W 2016 r. przeprowadził się do Aten, aby nadzorować greckie studio tejże produkcji. Laureat Konkursu „Przedwiośnie
41/2018”, BWA Kielce. Wystawy indywidualne: 2018 – „Uwaga:
nic”, Galeria Milano, Warszawa; 2016 – „Wszystko co w mojej niemocy”, Galeria Żak; 2013 – „Obrazy z labiryntu”, Muzeum Henryka
Sienkiewicza, Oblęgork (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach);
2012 – „Zapalanie błędnika”, Mostowa Artcafe, Kraków; 2011 –
„Błędnik”, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; 2011
– „Klimaty”, Muzeum Historii Kielc, Kielce; 2008 – „Pejzaże”, Dom
Środowisk Twórczych, Kielce. Wybrane wystawy zbiorowe: 2015 –
wystawa pokonkursowa Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo, CSW
Solway, Kraków; 2015 – 30/30 konkurs na najlepsze okładki płytowe,
Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2014 – „Young Polish Art.”, Museu Nogueira de Silva, Braga (Portugalia); 2012 – 22. Ogólnopolski
Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2012, BWA, Legnica; 2013
– „Przedwiośnie 36”, BWA, Kielce; 2012 – „Przedwiośnie 35”, BWA,
Kielce; 2011 – Targi Sztuki Współczesnej Artexpo, Arezzo (Włochy).
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Tomasz Kostecki
(ur. 1964)

Przyjaciółki, 2022
olej, płótno, 80 × 100 cm, sygnowany p.d.: 'KOSTECKI 2022'
oraz opisany na odwrocie: 'Tomasz Kostecki 2022'
cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000 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: 2017
– Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018 – ArtGalle, Szczecin; 2016
– Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria Quantum, Warszawa;
2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 –
Gallery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016 – Galleria Ca d’Oro,
Rzym, Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003 – Galerie Supper,
Pforzheim (Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa w Galerii Walentowski, Berlin, Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa zbiorowa „Fantastyczny realizm Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Austria); 1998 – Galeria
de Arte do Casino do Estoril, Estoril (Portugalia); 1996–2005 – Raum
und Kunst – Internationale Galerie, Hamburg (Niemcy); 1994 – Galerie Karin Spanovic, Baden-Baden (Niemcy); 1992 – Galerie des
Beaux Artes, Kolonia (Niemcy); 1990 – National Heritage Gallery
of Fine Art, Beverly Hills, Kalifornia (USA); 1989 – Gordon Atelier,
Palm Springs, Kalifornia (USA); 1988 – Kunstkabinett Schomaker,
Bielefeld (Niemcy).
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Adam Bakalarz
(ur. 1989)

KZP, 2022
akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:
'[odcisk palca artysty] | A. Bakalarz | 2022 | "KZP"'
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 32 000 – 46 000 zł
Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów
młodego pokolenia. Swoją wszechstronność ukazuje zajmując się
jednocześnie malarstwem, grafiką warsztatową i rzeźbą. Absolwent
Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Głównym motywem
w jego twórczości są figury ludzkie, przekształcone i technicznie
zsyntezowane. Łączy organiczność kształtów z architektoniczno-rzeźbiarską formą dodając im ładunku emocjonalnego i intymnej
bliskości wykonywanych czynności. Swoje figury często ukazuje
w silnym związku z fauną i florą, a odczucie ich więzi potęguje
umieszczenie ich na płaskiej jednobarwnej powierzchni z lekko zarysowanym kubikiem niewielkiego wnętrza. Bogusław Deptuła trafnie
podsumowuje jego twórczość w krótkim słowach „Rzeźbiąc maluje,
malując rzeźbi...”. Jego prace znajdują się w wielu Polskich i zagranicznych kolekcjach. Wybrane wystawy: 2020 – wystawa zbiorowa
„Laboratorium Rzeźby” Centrum Praskie Koneser, Warszawa; 2019
– wystawa indywidualna „Geometria biologiczna”, Salon BoConcept,
Gdańsk; 2019 – wystawa indywidualna „Geometria biologiczna”,
Centrum Praskie Koneser, Galeria ToTuart, Warszawa; 2019 – targi
sztuki „Warszawskie targi sztuki”, Artinfo.pl, Warszawa; 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Stockholm Art Fair”, Sztokholm, Szwecja;
2019 – międzynarodowe targi sztuki „Affordable Art Fair”, Londyn,
Wielka Brytania; 2019 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum
Narodowe w Krakowie (Gmach główny), Kraków; 2018 – wystawa
indywidualna „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny,
Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie (Kamienica Szołayskich), Kraków; 2017 – wystawa
zbiorowa „Art Boca Raton”, Boca Raton (USA); 2017 – wystawa
zbiorowa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria Grüning, Kraków; 2016 – międzynarodowe
targi sztuki „Contemporary Art Fair”, Hotel PULSE, Miami (USA);
2016 – międzynarodowe targi sztuki „ART MIAMI CONTEXT”, Miami
(USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Bal Fundacji TVN, Warszawa;
2016 – międzynarodowe targi sztuki „Art Connection”, Fort Lauderdale, Floryda (USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH
Warszawa; 2016 – międzynarodowe targi sztuki „CONTEXT ART
NEW YORK” [wyróżnienie „Work of the Day”], Miami (USA); 2016
– wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Messier42, Kraków;
2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, Galeria Grüning, Kraków"
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Natalia Bażowska
(ur. 1980)

Nieobecność Ego, 2021
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
'Nieobecność ego |2021 |[sygnatura] '
cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
W 2012 roku ukończyła Malarstwo na ASP w Katowicach. W latach
1999–2005 studiowała medycynę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w 2010 roku obroniła pracę doktorską z psychiatrii na
ŚUM. Fascynuje ją człowiek, jego psychika i fizjologia. Jednocześnie
obserwacje zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku w połączeniu ze zdobytą wiedzą medyczną umożliwiają jej odnajdowanie
podobieństw pomiędzy światem ludzi a zwierząt. W 2017 roku wyróżniona przez portal artinfo.pl na 43. Biennale Malarstwa Bielska
Jesień, a w 2016 roku została nominowana do Paszportów Polityki.
Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Terytorium Oswojone”,
BWA Olsztyn; 2016 – „Pamięć zewnętrzna”, Blanca Soto Gallery, Madryd, Hiszpania; 2016 – „12 na minutę”, Międzynarodowe Centrum
Kultury Współczesnej Tabakalera, San Sebastian, Hiszpania; 2016 –
„Stepowa Dusza”, Rodriguez Gallery, Poznań; 2015 – „Luna”, CSW
Kronika, Bytom; 2015 – „Struktura zmiany”, Art Agenda Nova, Kraków; 2015 – „Leże”, Miejsce Projektów Zachęty, Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa; 2014 – „Strefa komfortu”, Kraków, Galeria
m² (w ramach „Andels presents”); 2014 – „Przestrzeń otwarta”, Centrum Kultury, Katowice; 2014 – „ID”, Galeria m², Warszawa; 2013
– „Całe życie w stresie”, Instalacja dźwiękowa i video, Bunkier Sztuki,
Kraków; 2012 – „Rodzisko”, CSW Kronika, Bytom; 2011 – „Pokój
do rozmowy ze zwierzętami”, Rondo Sztuki, Katowice. Uczestniczka
szeregu wystaw zbiorowych w galeriach w Polsce i zagranicą. Prace
w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych.
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Wojciech Kubiak
(ur. 1978)

Deser Anny, z cyklu „Działania na autobiografii”, 2022
olej, płótno, 60 × 100 cm, sygnowany na odwrocie
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
W 1999 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Otrzymał stypendium Ministra Kultury za najciekawszą pracę
dyplomową przygotowaną przez ucznia Liceum Sztuk Plastycznych.
Student, a następnie absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. W 2004 roku obronił pracę dyplomową „Człowiek, cielesność, przestrzeń z zakresu malarstwa”. Uzyskał dyplom
z wyróżnieniem, Medalem Rektora, oraz Dyplomem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2011 obronił pracę
doktorską „Instytucje. Portrety sytuacji”, a następnie w 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Sztuki Piękne.
Od 2003 roku zatrudniony na macierzystej uczelni. Obecnie jako
doktor habilitowany na stanowisku profesora uczelni. Wielokrotnie
nagradzany w krajowych jak i międzynarodowych konkursach. Prace
znajdują się w zbiorach europejskich galerii sztuki współczesnej oraz
w kolekcjach prywatnych. Od 2021 roku pracuje w duecie artystycznym z Anną Baranowską.
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Bartosz Czarnecki
(ur. 1988)

Pieter Bruegel – Upadek Ikara, 2022
olej, płótno, 90 × 130 cm, sygnowany na odwrocie:
'B CZARNECKI |Pieter Bruegel - Upadek Ikara| 90 x 130 cm
| olej płótno'
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 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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Agata Kus
(ur. 1987)

Aleksander III wg Ingmara Bergmana, 2015
olej, płótno, 105 × 140 cm, sygnowany na odwrocie:
'[sygnatura] | AGATA KUS | ALEKSANDER III | oil on canvas
| 105 x 140 cm | 2015'
cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
Polska artystka wizualna. Absolwentka i doktor sztuki Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się głównie malarstwem i wideo. W 2021 roku odnotowana na pierwszym
miejscu w „Kompasie Młodej Sztuki 2020” publikowanym przez
„Rzeczpospolitą”. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, m.in.:
2017 – Nominacja do nagrody „Spojrzenia”, Deutsche Bank i Zachęta
– Narodowa Galeria Sztuki; 2015 – Nagroda Główna WRO 2015,
Wro Media Art Biennale test Exposure; 2014 – Nagroda Miejskiego
Ośrodka Sztuki w Konkursie „Nowy Obraz”, Poznań; 2013 – Grand
Prix III Przeglądu Sztuki Młodych „Świeża Krew”, Wrocław. Kus jest
autorką wielu wystaw indywidulanych i uczestniczką szeregu wystaw
zbiorowych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy indywidualne:
2021 – „LATER THAN YOU THINK: AGATA KUS & Neal Cassady”,
Galerie des Krakauer Hauses, Norymberga (Niemcy); 2019 – „Agata
Kus Horror Picture Show”, Bunkier Sztuki, Kraków; 2018 – „Palny
Wodór”, Galeria Wizytująca, Warszawa; 2018 – „Peleas i Melizanda”,
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa; 2016 – „Mademoiselle”,
Maëlle Galerie, Paryż. Jej obrazy znajdują się w kolekcji Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Narodowym
w Gdańsku oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.
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Piotr Gromniak
(ur. 1989)

Droga pustej ręki 3, 2021
olej, płótno, 70 x 100 cm, sygnowany na odwrocie:
'P. GROMNIAK | "DROGU PUSTEJ RĘKI 3" | 2021
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
W 2013 ukończył studia magisterskie na wydziale Grafiki krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom obronił w Pracowni Wklęsłodruku.
Do dziś mieszka i tworzy w Krakowie.
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Agata Borowa
(ur. 1979)

Bez tytułu, z cyklu „Czy to jest namalowane?”, 2021
akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygnowany na odwrocie: 'Agata
Borowa | bez tytułu | z cyklu „Czy to jest namalowane?”
| 2021 | akryl, płótno'
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
Artystka wizualna, zajmująca się głównie malarstwem. Absolwentka
ASP w Warszawie. W swoich pracach porusza temat reprezentacji, iluzji i postrzegania rzeczywistości. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, 2006). W latach 2019–20
współpracowała z Zakładem Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza, badając możliwości obrazowania smugowego, dzięki czemu powstał film „Jestem twoim powietrzem”. Połowa duetu
Siostry Borowe, poruszającego temat siostrzaności oraz tożsamości.
Wykładowczyni rysunku w katedrze wzornictwa Uniwersytetu SWPS.
Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. Miejsce Projektów Zachęty, CSW, Warszawa; Galeria
Arsenał, Białystok; Galeria Labirynt, Lublin; Galeria El w Elblągu, BWA
Zielona Góra; Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała).
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Monika Wyłoga
(ur. 1986)

Nietoperze, 2021
akryl, brokat, płótno, 150 × 100 cm,
sygnowany p.b.: 'M. Wyłoga'
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
Absolwentka ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na wydziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom z Malarstwa obroniła w pracowni
prof. Marka Czajkowskiego w 2012 r. Zajmuje się głównie malarstwem akrylowym i ilustracją. Monika Wyłoga porusza się w estetyce
popu, kiczu i kampu. Postacie w jej przedstawieniach są wyretuszowane i piękne, jak pin up girls czy bohaterowie amerykańskich
reklam z lat 60. Warstwa wizualna jest jednak myląca, bo treści,
które przedstawia są często mroczne, dziwne i niepokojące. W jej
obrazach przeplatają się przedstawienia zwierząt, dzieci, pięknych
ludzi, nieskończony kosmos i brokat. Poza malarstwem zajmuje się
także ilustracją i projektowaniem nadruków oraz plakatów. Wybrane wystawy: 2021- wystawa finalistów konkursu Nagroda Eibischa
2021, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2021 –
wystawa pokonkursowa „31. Salon Elbląski”, Centrum Sztuki Galeria
EL, Elbląg; 2020 – wystawa indywidualna „Portale”, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku; 2019 – wystawa pokonkursowa „14. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki”, BWA Ostrowiec Świętokrzyski;
2019 – wystawa pokonkursowa „30. Salon Elbląski”, Centrum Sztuki
Galeria EL, Elbląg; 2017 – „To death with a smile", MUMEDI, the
Mexican Museum of Design, Meksyk.

Portale
Cykl obrazów akrylowych inspirowany motywami marokańskimi. Monika Wyłoga w swoich pracach wykorzystuje
przedstawienia zwierzęce, roślinne i czerpie z ludowego rzemiosła artystycznego. Wzory z mozaik, biżuterii, dywanów
wypełniają fantazyjne geometryczne formy zderzone ze światem roślin i zwierząt. Ten bogaty i dziwny świat, pełen
kolorów i faktur artystka zamyka kompozycyjnie w charakterystyczne orientalne bramy. Obrazy Moniki Wyłogi
przypominają kolaże, figuratywne przedstawienia połączone są ze sobą w surrealistyczny sposób. Tytułowe portale to
przejścia między nieoczywistymi światami. To przejścia między naturą a architekturą, ludzkim a zwierzęcym. Wszystko
w egzotycznej oprawie, bogate w zdobnictwo, pełne brokatu i dekoracyjnych form. Z tej mieszanki powstają obrazy
psychodeliczne i niepokojące. Cykl „Portale” to poszukiwanie wizualnych skojarzeń między formami występującymi
w naturze a wytworami ręcznej pracy, to podróż między kulturami, między pięknem a brzydotą.
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Radosław Jastrzębski
(ur. 1987)

Pożegnanie Nadziei, 2017
olej, płótno, 100 × 150 cm, sygnowany l.d.: 'R.J. |2017' oraz
opisany na odwrocie: '"Pożegnanie nadziei" |(100x150 cm,
olej na płótnie, 2017) |Radosław Jastrzębski'
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
W latach 2006–2011 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał
w pracowni malarstwa prof. Leona Tarasewicza. Uprawia malarstwo
sztalugowe, jak również zajmuje się sztuką w przestrzeni publicznej. Jest członkiem i założycielem streetartowej grupy Aves – artists.
Nagrody i wyróżnienia: Laureat Międzynarodowego Konkursu Artystycznego,, A co z wartościami? ” organizowanego przez Ośrodek
"Pamięć i Przyszłość" oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
(2019); Laureat Nagrody im. Profesora Józefa Szajny (2011); Laureat
Nagrody "Inicjatywy ENTRY" (2011); Finalista Konkursu o Artystyczną
Nagrodę Siemensa 2011; Finalista I, II oraz III Edycji Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty (2015, 2016,
2017); Finalista konkursu malarskiego im. Franciszki Eibisch 2017;
Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy na 22.
Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje 2012; Wyróżnienie Honorowe na 4. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2016. Wybrane wystawy
indywidualne: 2021 – Galeria Sztuki Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego, Łomża; 2020 – „Linia życia”, Galeria Ostrołęka, Ostrołęka; 2019 – Multimedialne Centrum Natura, Ostrołęka;
2017 – „Przenikanie”, Galeria Ostrołęka, Ostrołęka; 2016 – Galeria
COEK Studio, Ciechanów; 2014 – „Okruchy rzeczywistości”, Galeria
Podlaska, Biała Podlaska. Udział w wystawach zbiorowych: Centrum
Historii Zajezdnia, Wrocław (2019), Galeria Sztuki Współczesnej,
Łomża (2019), Dom Sztuki BWA, Rzeszów (2019, 2016, 2013),
Centrum Kultury i Komunikacji, Alytus – Litwa (2019, 2017, 2014,
2011), Ratusz Miejski, Meppen – Niemcy (2019, 2013), Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz (2018), Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
(2018), Galeria Malarstwa ASP, Kraków (2018), Galeria Przy Kozach
w SDK, Warszawa (2018, 2016), Parlament Europejski, Bruksela
(2017), Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa (2017),
Galeria Ostrołęka, Ostrołęka (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010), Galeria Manieryczna CKiR, Wschowa (2017),
Pałac Sobańskich, Warszawa (2015), GSW Chłodna 20, Suwałki
(2015), Galeria Promocyjna, Warszawa (2013), Galeria Sztuki, Legnica (2012), Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała (2012), Galeria Działań,
Warszawa (2011), Salon Akademii, Warszawa (2011), Galeria Klimy
Bocheńskiej, Warszawa (2011), Galeria Działań, Warszawa (2009),
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Łazienkowskiej, Warszawa (2009).
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Bartosz Świątecki (Pener)
(ur. 1981)

Fatal system error, 2021
akryl, płótno, 95 × 95 cm, sygnowany na odwrocie: 'Bartosz
Świątecki |2021 |"FATAL SYSTEM |ERROR"'
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 500 – 8 000 zł
W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalugowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Lecha
Wolskiego. Od 2008 roku pracuje jako nauczyciel dyplomowany
i prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Państwowym Liceum
Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie. Od 1996 roku
współtworzył polską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestniczył w działaniach polskiej sceny street-artowej. W 2015 r. otrzymał
Nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej. W 2014 r. był nominowany do olsztyńskiej
nagrody artystycznej im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko
Mazurskiego. Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – wystawa
indywidualna, 886Geary Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „G40
Art Summit” – wystawa zbiorowa, Artwhino Gallery, Washington,
USA; 2015 – „Cosmogramma” – wystawa indywidualna, Inoperable
Gallery, Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa,
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 5 Year Anniversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gallery, San Francisco,
USA; 2015 – „1AM Revolution” – wystawa zbiorowa, 1AM Gallery,
San Francisco, USA; 2014 – „Polish Urban Art” – wystawa zbiorowa,
Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin – Batumi – Lwów
– Kijów – Mińsk – Lublin – Sztockholm; 2014 – „Jednakowo/Różni”
– wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, Newcastle, UK; 2014 –
„Arturbain” – wystawa zbiorowa, dom aukcyjny Tajan, Paryż; 2014
– „Cieślak/Syruć/Świątecki” – wystawa zbiorowa, galeria Kuratorium,
Warszawa; 2014 – „Urbstractions” – wystawa zbiorowa, PrettyPortal
Gallery, Duseldorf; 2014 – „PropaStuff” – wystawa zbiorowa, Downstairs at Mother Gallery, Londyn; 2014 – „Spring art collection”
wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „Major
Minority” – wystawa zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA;
2014 – „PL group show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Dortmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, OpenSpace
Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – wystawa zbiorowa, dom
aukcyjny Rempex, Warszawa.

(…) Pewnego dnia przestałem malować figuratywnie i zacząłem rysować linie i trójkąty. To jest pewien proces,
konsekwentne rozwijanie jakiejś myśli. Pamiętam wiele rozmów z moim przyjacielem Krzyśkiem Syruciem o tym, że fajnie
by było stworzyć graffiti bez graffiti. Namalować sam styl, wyciągnąć całą energię, esencję. Pozbyć się balastu liternictwa
czy figuracji, bo zaczyna to być nudne i oczywiste. Rozwinąć to bardzo intymnie, emocjonalnie, zmieszać z całym swoim
doświadczeniem malowania sztalugowego, by stało się to szerszym wyrazem (…)
(…) Maluję kilka obraz na raz, moja pracowania jest jak fabryka. Z reguły rozwijam jeden pomysł w kilku wariantach
i kombinacjach. Praca zawsze ma kilka etapów. Pierwszy jest bardzo emocjonalny. Buduję plamy szerokimi pędzlami,
szukam napięć w kolorach. Dużo szkicuję, ale obrazu raczej szukam intuicyjnie, daję się prowadzić. Kolejnym etapem
jest odstawienie pracy na jakiś czas, by się to poukładało – we mnie i w obrazie. Następnie wielomiesięczny proces
szukania kompozycji, budowania głębi, cały ten geometryczny detal. Czasami mam pomysł od początku i udaje mi się
go zrealizować niemal w stu procentach. Czasami mam mglisty pomysł na to, jak będzie wyglądała cała seria obrazów.
Czasami wszystko się zmienia, nawet nie wiem kiedy. Nie mam na to jakiejś spójnej strategii, ale ciągle nad tym pracuję
(…)
Pomiędzy ścianą a pracownią, fragmenty rozmowy z artystą przeprowadzonej przez Michalinę Domoń,
„Artysta i sztuka”, nr 24, 2017/2018, s. 43-44
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Magdalena Kwapisz-Grabowska
(ur. 1974)

Figura intymna, 2013
olej, płótno, 100 × 81 cm, sygnowany p.d.: 'mkg' oraz opisany na odwrocie: '"Figura intymna " |M. Kwapisz Grabowska |81 × 100, 2013'
cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 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
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Marcin Błach
(ur. 1986)

Pierwszy dzień wiosny dla roślin i zwierząt, 2022
akryl, spray, płótno, 100 × 70 cm, sygnowany na odwrocie:
'Marcin Błach, 2022'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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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Jan Szczepkowski
(ur. 1975)

W ukryciu, 2022
olej, płótno, 120 × 90 cm, sygnowany u dołu: 'Szczepkowski 22' oraz opisany na odwrocie: 'JAN SZCZEPKOWSKI 2022
|-W UKRYCIU- |Szczepkowski'
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
Mieszka i pracuje w Sanoku. Malarz nurtu neoromantycznego.
Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (najbardziej
znanym przodkiem artysty jest z pewnością jego imiennik, jeden
z najsłynniejszych przedwojennych rzeźbiarzy polskiego okresu art
déco). W 2003 roku ukończył ASP w Krakowie, uzyskując dyplom
z malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia. Zajmuje się malarstwem, pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat
kilku nagród artystycznych, m.in.: 2013 – Nagroda Dyrektora BWA
Rzeszów („Jesienne Konfrontacje”); 2011 – II miejsce, 11 Biennale
Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno; 2009 – I miejsce, „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2009”, BWA Rzeszów; 2009 – Nagroda
Prezydenta Przemyśla, Triennale Malarstwa „Srebrny Czworokąt”,
Przemyśl. Wystawy indywidualne: 2018 – „Malarstwo”, Galeria
Uniwersytecka, Cieszyn; 2017 – „Artes Liberales”, Galeria Wspólna,
Bydgoszcz; 2017 – „Nieruchoma kurtyna”, Pragaleria, Warszawa;
2017 – „Voyage”, Galeria ToTu, Rzeszów; 2015 – „Taumaturgia",
Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 2015 – „Partial Exposure", POSK,
Londyn; 2015 – „Malarstwo”, Muzeum Historyczne, Sanok; 2014
– „Malarstwo”, Galerie Mont des Arts, Bruksela; 2014 – „Realizm
niemożliwy”, Galeria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Muzeum
znaczeń”, CSW Solvay, Kraków; 2014 – „Powracający cień”, BWA,
Krosno; 2013 – „Obszar cienia”, Galeria Pod Czarnym Kotem, Kraków
2013; 2013 – „Powracający cień”, BWA Sanok; 2007 – „Obrazy do
ciemnych pokoi", BWA Sanok

WYSTAWIANY:
2022 – wystawa indywidualna „Jan Szczepkowski Malarstwo”, Galeria Łaźnia, Radom
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961)

Tytuł do uzgodnienia, z cyklu "Lokomotywa", 2015
olej, płótno, 87 × 87 cm, sygnowany z tyłu na blejtramie:
'MARIUSZ KUŁAKOWSKI, OLEJ, PŁÓTNO, 87 × 87, TYTUŁ DO
UZGODNIENIA, II/IV, CYKL LOKOMOTYWA, MMXV'
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 zł
Studiował na Wydziale Malarstwa na ASP w Gdańsku; dyplom obronił w 1987 r. w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga. Jego prace
znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Oddział Sztuki Współczesnej), UM w Sopocie,
Kolekcji ZPAP w Łodzi, kolekcjach prywatnych. Autor cykli malarskich:
„Profile”, „Gradienty”, „Ikony”. Wypracował charakterystyczny styl
malarstwa oparty na perfekcyjnie malowanych przejściach tonalnych.
Artysta jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich
konkursów malarskich. Wybrane wystawy: 1988 – „Arsenał 88”,
Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki, Warszawa; „Dyplom 87”,
Zachęta, Warszawa; 2005 – „Pamięć i uczestnictwo”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk; III Ogólnopolskie
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto – wyróżnienie;
2006 – „Kod kreskowy”, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; XXI
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin; 2007 – „Jesienne Konfrontacje”, Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego,
BWA, Rzeszów; I Międzynarodowe Biennale Malarstwa, QUADRO-ART. 2007, Łódź, Muzeum Historyczne – nagroda Prezesa ZPAP;
2008 Galeria ZPAP, wystawa indywidualna, Gdańsk; 2008 XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – nominacja
do nagrody; 2009 – III Premio Internationale di Pittura e Grafica
„Natale di Roma“ 2009, Cascina Farsetti, 3 °Classificato ex aequo –
Sezione Pittura, Rzym, Włochy; 2012 „W drodze...” Starogardzkie
Centrum Kultury Galeria A, Starogard Gdański; 2018 – Sopocki Dom
Aukcyjny „Mariusz Kułakowski. Prześwity”.

Zdałem sobie sprawę, że zdarzenia w zdynamizowanym świecie mogą być zatrzymane na płaszczyźnie płótna w formie
rozmytych kształtów, poddanych procesowi analizy, oczyszczania, budowania uniwersalnych środków wyrazu. Świat
zatrzymany w ruchu, np. obrotowym, zmienia się w barwne okręgi; przesunięty wzdłuż prostej – w barwne pasy. Istotną
rolę odgrywa tutaj czas, ciągła przemiana, po prostu ludzkie przemijanie. Wyraźne odczucie stale „przyspieszającego
czasu” znalazło odzwierciedlenie w mojej twórczości, wpłynęło na radykalizację środków wyrazu.
Mariusz Kułakowski
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Sandra Arabska
(ur. 1977)

Bez tytułu, 2022
olej, płótno, 135 × 170 cm, sygnowany p.d.: 'Sandra Arabska 2022 r.' oraz opisany na odwrocie: 'Sandra Arabska
|2022 r.'
cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 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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Marlena Lenart
(ur. 1984)

Luminance XXI, 2022
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygnowany na odwrocie:
'Marlena Lenart Lumiance XXI 2022'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 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.

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

Pan Jakub Młodszy, 2020
olej, płótno, 60 × 45 cm, sygnowany na odwrocie: 'NATALIA
RYBKA | 2020 | PAN JAKUB MŁODSZY'
cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
Absolwentka ASP w Katowicach, brała udział w konkursach takich
jak „Artystyczna podróż Hestii” w MSN w Warszawie, „Nowy obraz/nowe spojrzenie” w Galerii Arsenał w Poznaniu, „Obraz roku”
w Rondzie sztuki w Katowicach: zdobywczyni Grand Prix w konkursie
„Festiwal Malarstwa Współczesnego” w Szczecinie, Nagrody Marszałka woj. podkarpackiego w konkursie „Jesienne konfrontacje”
w Gorzowie Wielkopolskim, nagrody BPSC za dyplom, nagrody
magazynu Arteon za rok 2016; uczestniczka wystaw zbiorowych
i indywidualnych m in. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego; Międzynarodowa wystawa rysunku studenckiego Rysować
Naturalnie; Malarstwo pod koniec roku w Warszawie; Powroty w Pawilonie Sztuki w Warszawie; Projekt SOON w Spectra Art Space
w Warszawie; wystawa Malarstwa w Nowej Gazowni w Poznaniu.
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Piotr Boroń
(ur. 1977)

Tors, 2022
brąz patynowany (odlew techniką wosku traconego), postument stalowy, 76 × 30 × 40 cm, ed. 1/1, sygnowany
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 20 000 zł
W 1999 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Następnie podjął studia z rzeźby na gdańskiej
ASP. Dyplom obronił w 2005 roku w pracowni prof. S. Ostrowskiego (aneks do dyplomu w pracowni ceramiki prof. T. Klaman).
Obecnie zatrudniony jako nauczyciel rzeźby i technik rzeźbiarskich
w Liceum Plastycznym Gdyni. Aktywny uczestnik wystaw, plenerów i sympozjów rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. Tworzy rzeźby
z metalu, ceramiki, żywic. Jego rzeźby charakteryzują się lekkością
formy, bogactwem faktury. Tematem jego prac zwykle są zwierzęta
lub postać ludzka. Inspiracje znajduje w naturze, literaturze (przede
wszystkim w mitologii)
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Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Aprilla, 2022
tempera żółtkowa, płyta, 90 × 80 cm,
sygnowany p.d.: 'Kołtan |2021'
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 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.
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Agnieszka Sandomierz
(ur. 1978)

Superman, 2006
akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygnowany na odwrocie:
'Agnieszka Sandomierz |2006.'
cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Malarstwa. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego, aneks z malarstwa ściennego u prof. Edwarda Tarkowskiego.
Od 2005 do 2010 roku pracowała na stanowisku asystenta na macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem oraz tworzy
kolaże. Jest autorką prawie 20. wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą m.in.: w Szwecji, Francji i USA. Sandomierz uczestniczyła
również w wielu wystawach zbiorowych.
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Campio
(ur. 1988)

Venus, 2022
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygnowany na odwrocie:
'CAMPIO |"Venus" |100 × 80 |2022.'
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
Campio to tajemniczy artysta, malujący równie enigmatyczne portrety. Twarze portretowanych osób widać tylko szczątkowo lub
wcale. Ukryte są za kwiatami, zwiędłymi roślinami oraz dziwnymi
roztapiającymi się przedmiotami. Niepokojący nastrój potęgują, pojawiające się w obrazach larwy, glizdy i różne insekty. Kładąc nacisk
na specyficzną kolorystykę i warsztat, Campio nawiązuje do dzieł
dawnych mistrzów. Brał udział w wielu wystawach i konkursach
sztuki współczesnej.
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Noemi Staniszewska
(ur. 1991)

A12, 2014
akryl, płótno, 120 × 180 cm, opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2014). Od 2017 roku studentka studiów doktoranckich na
Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku. Zdobyła I nagrodę w kategorii
malarstwo na 9th Arte Laguna Prize w Wenecji (2015) oraz II nagrodę w konkursie Ale Sztuka! Młode Malarstwo Polskie w Krakowie
(2015). Stypendystka MKiDN, Prezydenta Miasta Gdańsk i Rektora
ASP w Gdańsku. Wybrane wystawy: 2019 – „Smutek Modernizmu
– opresja i depresja”, Galeria Miejska, Wrocław; 2019 – „Młode malarstwo polskie”, Muzeum Narodowe – Oddział Sztuki Współczesnej,
Gdańsk; 2018 – 16. Przegląd Sztuki Współczesnej Survival „Kapitał”,
pałac Wallenberg-Pachalych, Wrocław. Wybrane wystawy: 2018 – III
Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA,
Bydgoszcz; 2018 – II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny, OKIAL, Bisztynek; 2018 – IV Międzynarodowy Konkurs
Pejzaż Współczesny, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa; 2018 –
FACES – I volti dell’Uomo, Villa Brentano, Busto Garolfo (Włochy);
2017 – Premio Lynx, Scali della Fortezza Nuova, Livorno (Włochy);
2017 – Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; 2017 – Open Dialog, Park Oliwski, Gdańsk; 2016 – wystawa
indywidualna Droga/czas, Galeria pod Baranami, Kraków; 2016 –
Premio Lynx, Lux Art Gallery, Triest (Włochy).
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Łukasz Rudnicki
(ur. 1973 – zm. 2020)
Atak V2, 2008
akryl, płótno, 70 × 40 cm, sygnowany na odwrocie na krośnie: '"ATAK V2" AKRY 70 × 40 2008 ŁUKASZ |RUDNICKI
W-WA'
cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
Polski malarz, rysownik, kurator sztuki, nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1993–1998. W latach 1996–1998
pracował na stanowisku asystenta w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły. Od 1998 asystent, od 2007 doktor sztuk plastycznych.
W 2008 otrzymał stanowisko adiunkta. W 2013 uzyskał stopień
doktora habilitowanego. W 2019 otrzymał stanowisko profesora
ASP. W 1997 został stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. W 1998
roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem za cykl obrazów i rysunków
powstałych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz
aneks z grafiki warsztatowej przygotowany w pracowni prof. Rafała
Strenta. Od 2008 był kuratorem Galerii „Wystawa” w Warszawie na
Żoliborzu. Zmarł w kwietniu 2020 roku.

WYSTAWIANY:
2009 – wystawa indywidualna „Oto atak”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2008 – w
 ystawa zbiorowa „małe enklawy” (wspólnie z Arakdiuszem Karapudą i Igorem Przybylskim), Muzeum Chełmskie w Chełmie
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Franciszek Ledóchowski
(ur. 1981)

Apeiron 168, 2019
akryl, płótno, 100 × 90 cm, sygnowany na odwrocie: '"Apeiron 168" |Acryl 90x100 cm '2019 |Franciszek Ledóchowski'
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł
na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts
d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem, fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Przeszedłszy przez wiele
stylów (każdy stanowił osobny cykl malarski) doszedł do abstrakcji,
która uprawia od 2015 roku. W swoim malarstwie nawiązuje do
japońskiego malarstwa gestu oraz europejskiej tradycji abstrakcji ekspresyjnej. Swoje prace wystawiał na kilkunastu wystawa zbiorowych
i indywidualnych, m.in. w Fabryce cukru (2021); Daugavpils Mark
Rohtko Art Centre (2020); Teutsch Gallery (2018); Wejście przez sklep
z platerami (2017); Galeria Bohema (2016); Galeria MiTo (2014);
Galeria Elektor (2013).

Cykl malarski „Apeiron” sytuuje się pomiędzy abstrakcją ekspresyjną a płaskorzeźbą. Artystę fascynuje dynamika oraz
materia farby. Bada granice pomiędzy przypadkiem a malarstwem świadomym. Gdzie są granice ortodoksyjnego piękna?
Co możemy nazwać piękną kompozycją czy zestawem barw? W którym miejscu kończy się nie ład, chaos, brzydota,
a gdzie zaczyna plastyczna kompozycja. Przy czym nie wypiera się piękna, jak można by sądzić, lecz szuka jego esencji
właśnie, poprzez eksplorowanie pogranicza. Stara się to pojęcie poszerzyć o nowe zestawy barw oraz struktur malarskich.
Bo właśnie ta struktura odgrywa ważną rolę. Franciszek Ledóchowski wydaje się dążyć do znalezienia piękna poza naszymi
wyobrażeniami o nim, wydaje się mówić, piękne jest to, co ISTNIEJE. Piękno kryje się w proporcji, ale również (idąc za
Plotynem) piękno leży w samej formie, w samym kształcie, w samym kolorze czy strukturze. Nie wymaga dyscyplinowania
go przez człowieka. Wystarczy tylko je doświadczyć nie ograniczając go estetycznymi normami. Efektem są obrazy pełne
wewnętrznej energii, ruchu oraz intensywnego koloru.
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
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 20% 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). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.
/// 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 20%. 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) O
 biektu, 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
–u
 stawy 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji 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.

Broszka w formie kwiatu, XX w.
platyna pr. 0,950, m. 18,12 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,10 ct, J-K/SI1, 5 szt. łącznie ok. 5,00 ct, K-L/VS-SI2,
159 szt. łącznie ok. 4,00 ct, J-K/ VS-SI, perły: 7 szt., słodkowodne
estymacja: 140 000 – 180 000 zł
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Z L ECEN I E L I CYTACJ I
28 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 28 maja 2022 • godz. 17
Sopocki Dom Aukcyjny • SOPOT • UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: 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 _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
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 lub pocztą: 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. droit 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

Indeks

Arabska Sandra | 38

Kubiak Wojciech | 26

Arabski Adam | 3

Kułakowski Mariusz | 37

Bakalarz Adam | 24

Kus Agata | 28

Baranowski Jerzy | 6

Kwapisz-Grabowska Magdalena | 34

Bator Andrzej | 10

Ledóchowski Franciszek | 47

Bażowska Natalia | 25

Lenart Marlena | 39

Błach Marcin | 35

Mąka Michał | 21

Boroń Piotr | 41

Misiak Michał | 2

Borowa Agata | 30

Otocki Bartek | 8

Campio | 44

Patelczyk Łukasz | 5

Czajkowski Piotr | 1

Puszcz Malwina | 13

Czarnecki Bartosz | 27

Ruciak Sonia | 14

Czech Martyna | 17

Rudnicki Łukasz | 46

Górnicki Tomasz | 20

Rybka Natalia | 40

Gromniak Piotr | 29

Sandomierz Agnieszka | 43

Jackowski Wiktor | 22

Sasnal Wilhelm | 15

Jastrzębski Radosław | 32

Staniszewska Noemi | 45

Karpowicz Katarzyna | 11

Szczepkowski Jan | 36

Kołodziejczyk Tomasz | 18

Świątecki Bartosz | 33

Kołtan Katarzyna | 42

Tekieli Urszula | 12

Kosiec Małgorzata | 19

Waras Mariusz | 7

Kostecki Tomasz | 23

Wątor Adam | 9

Kręcicki Tomasz | 16

Wyłoga Monika | 31

Krysta Daniel | 4
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