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1
PIOTR SZWABE VEL PISZ (ur. 1975)
BEZ TYTUŁU, 2014
olej, płótno, 50 x 60 cm
opisany na odwrocie: bez tytułu 60x50 olej płótno 2014

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Zajmuje się malarstwem ściennym i sztalugowym. Założyciel Pracowni Ludzie Gdańsk, malarskiej grupy SAM im. Vincenta Van Gogha,
zespołów performatywno-happeningowych, kurator Europejskiego Festiwalu Malarstwa Ściennego Monumental art Gdańsk-Zaspa.
Laureat nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za realizację
cyklu murali związanych XXV-leciem Sierpnia 80 (2006) i nagrody
Prezydenta Miasta Sopot za realizację muralu związanego ze 100-le-
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ciem Miasta. Stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego
(2003, 2007), Miasta Gdańska (2000-2002) i College of Art Londyn,
Wielka Brytania (1997). Uczestnik wystaw zbiorowych Gentelmens
Story Club, CK Zamek, Poznań (2006); Przesyt, CSW Zamek Ujazdowski (2004); Sex, sztuka i kasety video, Modelarnia/Wyspa, Gdańsk
(2002). Autor ekspozycji indywidualnej Wyborcy czy wyznawcy?, Galeria Inner Spaces, Poznań (2006).
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2
GOSSIA ZIELASKOWSKA (ur. 1983)
HIGH MAP, 2016
tech. mieszana, płótno, 100 x 100 cm
opisany na odwrocie: HIGH MAP 2016 GOSSIA ZIELASKOWSKA POZNAŃ

Cena wywoławcza: 4 000 zł
Estymacja: 5 000 – 7 000 zł

W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa na ASP w Poznaniu w pracowni prof. T. Siwińskiego. Równolegle studiowała fotografie na tej samej
uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w 2008 r. Wystawiała w Holandii i Włoszech. Laureatka Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego ZADRA (2009). Uczestniczka wystaw
zbiorowych: Piazza della Repubblica, Urbino, Włochy (2003); The Markt,
Delft, Holandia (2004); Piazza del Campo, Siena, Włochy (2005); wystawa
w ramach VII i VIII edycji konkursu AUTOPORTRET, Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli (2008 i 2009); Przestrzeń publiczna – Konteksty, Galeria
Sztuki Współczesnej PROFIL, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (2010);
Ground Art, Galeria Fibak, Warszawa (2011). Autorka wystaw indywidualnych: Sen z butelki po oranżadzie, Galeria Bekos, Poznań (2008);
„Myśli uchwycone, Stary Browar, Poznań (2008); Galeria Zadra, Warszawa
(2009); Kobieca intuicja, Galeria Fibak, Warszawa (2010).

6

/

Swoje malarstwo Gossia Zielaskowska nazywa najchętniej abstrakcją
aluzyjną ze względu na zawarte w nim odniesienia do rzeczywistości.
Jak sama mówi: aluzyjność sprawia, iż obrazy są łatwiejsze w odbiorze.
Mam tu na myśli pojawiające się elementy figuratywne. Równie ważnym
elementem jej twórczości jest kolor. To on tworzy napięcie, buduje
przestrzeń emocjonalną obrazu. Barwa w malarstwie Gossi ma istotne
znaczenie także ze względu na skojarzenia jakie wywołuje. Artystka tak
o niej mówi: Niekiedy maluję obrazy niemalże monochromatyczne, jednak
z silną dominantą kolorystyczną, a wszystko po to, by jeszcze bardziej podkreślić oddziaływanie koloru. Artystka wciąż stara się rozwijać i urozmaicać środki wyrazu bo - jak twierdzi - nie chce nikogo naśladować ale
stara się tworzyć coś zupełnie nowego.
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3
MICHAŁ SLEZKIN (ur. 1960)
ŚNIŁO MI SIĘ, 2016
olej, płótno, 100 x 190 cm

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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4
PAWEŁ DUNAL (ur. 1978)
BEZ TYTUŁU [TYGRYSEK], 2009
olej, płótno, 150 x 200 cm
opisany na odwrocie: Paweł Dunal/ 2009 r./ (olej, płótno)
pieczątka oraz naklejka Galerii m²

Cena wywoławcza: 12 000 zł l
Estymacja: 15 000 – 20 000 zł
WYSTAWIANY:
2014: Sowy nie są tym, czym się wydają, BWA, Zielona Góra
2014: Paweł Dunal, Galeria (-1) PKOI we współpracy z Galerią m², Centrum Olimpijskie, Warszawa
2012: Wokół czerni, Bialskie Centrum Kultury, Galeria Podlaska, Biała Podlaska
2010: Malarstwo. Bez ram, 9. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
2009: Malarstwo. Bez ram, 9. Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, Galeria BWA Awangarda, Wrocław
REPRODUKOWANY:
Malarstwo. Bez ram - katalog wystawy 9. Konkursu im. Eugeniusza Gepperta, Galeria BWA Awangarda, Wrocław 2009.

W 2008 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia prof. Jarosława
Modzelewskiego). Aneks do dyplomu wykonał w Pracowni Technologii
i Technik Malarstwa Ściennego. W kwietniu 2008 r. jego debiutancką
wystawę pokazała warszawska Galeria m2 [m kwadrat]. W 2009 r. był finalistą 9. konkursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a w 2013 r.
41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. Artysta uwzględniony w publikacjach Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza „Notes dla Kolekcjonerów”,
„Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej”, „77 dzieł sztuki z historią”
oraz Kamy Zboralskiej „Przewodnik po galeriach sztuki. Sztuka inwestowania w Sztukę”, tom trzeci. Od 2007 r. jest reprezentowany przez
Galerię m2 [m kwadrat]. W 2014 r. przy okazji jego dużej przekrojowej
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wystawy „Sowy nie są tym, czym się wydają” Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze napisało: Paweł Dunal (…) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojego pokolenia. W swoich obrazach
swobodnie łączy różne wątki współczesnej kultury, odnosząc się do niej we
wszystkich jej aspektach. Eksploruje historię sztuki, zastanawia się nad rolą
środków poszerzających wyobraźnię i ludzką seksualnością. Malarstwo jest
dla niego środkiem komunikowania, ciągle adekwatnym do błyskawicznie
zmieniającego się świata. Nad obrazami pracuje często długo, mając świadomość wagi efektu ostatecznego. Równie swobodnie porusza się w obszarach abstrakcji jak i szczegółowej opowieści. Nie obawia się emocji, intuicji,
korzysta z podświadomości jako źródła twórczości. Zielonogórska wystawa
jest pierwszą retrospektywą artysty.
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EDYTA DUDUŚ (ur. 1975)
IDĘ TAM (Z CYKLU: ZASŁONY), 2013
akryl, płótno, 120 x 100 cm
dat. i sygn. z lewej strony monogramem artystki
opisany na odwrocie: EDYTA DUDUŚ/ Z CYKLU:
„ZASŁONY” IDĘ TAM/ AKRYL NA PŁÓTNIE/ 100 X 120 CM, 2013

Cena wywoławcza: 3 500 zł l
Estymacja: 5 000 – 7 000 zł
WYSTAWIANY:
2016: Wystawa indywidualna w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie.
2015: Ekspozycja letnia w Galerii Fibak w Warszawie.

Edyta Duduś jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Studiowała malarstwo w pracowni prof. A. Dymitrowicza, prof. J. Jaroszewskiego i prof. J. Merkla, a multimedia w pracowni prof. P. Pintala. Uprawia
malarstwo na płótnie i video art. Punktem wyjścia w procesie twórczym
są osobiste historie (przeżycia, konflikty wewnętrzne i zewnętrze, itp). Inspirację stanowią też dla niej zagadnienia podejmowane w psychobiologii, psychologii egzystencjalnej i humanistycznej. Jej obrazy znajdują
się w kolekcjach prywatnych i firmowych. Ważniejsze nagrody i wystawy:
Galerie Nord, Berlin, Rzym, 2015; Nominacja do Nagrody Artystycznej
w ogólnopolskim konkursie Nowy obraz/ Nowe spojrzenie, 2015, Uni-
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wersytet Artystyczny Poznań; Mediations Biennale Inn. Poznań, 2014; Wyróżnienie w konkursie Postawy II edycja, Wrocław; Strangers in Paradise,
Amsterdam, 2014; Prix de Peinture, Paryż, 2013; Pokaz grupowy – Galeria
Brenart, Bruksela, 2013; Finalistka konkursu malarskiego Postawy I Wrocław, 2013; Dwukrotne wyróżnienie obrazu przez kurator Galerii Saatchi
Art; Wystawa zbiorowa - Woliery 7, Muzeum Współczesne, Wrocław, 2013.
Prezentowany obraz nagrodzony został w konkursie malarskim Postawy-edycja I i wyróżniony w Galerii Saatchi Art
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ANDRZEJ FOLFAS (ur. 1948)
DU COTE DE CHEZ LAUTREC, 2006
olej, płótno, 80 x 60 cm
sygn. p.d.: FOLFAS 2006

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 4 000 – 6 000 zł

W latach 60-tych ukończył Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara
w Zakopanem pod opieką profesorów: Władysława Hasiora, Tadeusza
Brzozowskiego i Antoniego Rząsy. Następnie ukończył studia na ASP
w Krakowie na wydziale Architektury Wnętrz u prof.: J. Ząbkowskiego,
T. Kutermaka, B. Brauna, M.Sigmunda. Odznaczony przez Ministra Kultury Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wyróżnieniem Miasta Krakowa jako
zasłużony działacz kultury i sztuki. Jego obrazy znajdują się w Muzeum
Narodowym i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz kolekcjach
prywatnych. Od lat 70-tych brał udział w licznych wystawach w Niem-
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czech, Francji, Szwecji, Austrii i Polsce, w tym czasie miał też ponad 30
wystaw indywidualnych. Jego obrazy grają żywym kolorem i geometrią,
której kształty opracowane są często nieomal jedną kreską i paroma plamami barw. Jak sam przyznaje: im bardziej wyzwolony temat tym większa potrzeba precyzji formy. W jego obrazach postacie o pierwotnych
rysach zatrzymane w archetypicznych tańcach, pozach i gestach często
o jednoznacznym przekazie erotycznym, nabierają kubistycznych form
i mięsistych faktur zmieniając się w kompozycje o wyjątkowo silnym
przekazie.
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KAROLINA JAKLEWICZ (ur. 1979)
WNIEBOMIGRACJA V, 2016
olej, płótno, 120 x 100 cm
opisany na odwrocie: JAKLEWICZ/ 2016/ WNIEBO-/ MIGRACJA/ V

Cena wywoławcza: 7 000 zł l
Estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W latach 2000-2003 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Edukacja Artystyczna, specjalność: multimedia. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z malarstwa zrealizowała u prof. Stanisława Kortyki oraz z projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce u prof. Wojciecha Kaniowskiego. W 2004 r.
zdobyła I miejsce w konkursie na logo Mediateki we Wrocławiu.
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W 2005 r. zaprojektowała i zrealizowała monumentalna kompozycję
malarską w kościele pw. Ducha Św. we Wrocławiu. W latach 2006-2007
otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 r. dostała wyróżnienie honorowe w III Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy
oraz nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za najlepszy
dyplom.
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8
FILIP GRUSZCZYŃSKI (ur. 1978)
FLEUR DE FOUGÈRE, 2016
olej, płótno, 80 x 120 cm
sygn. l.d.: 2016 VI filippo
opisany na odwrocie: fleur de fougère / filippo VI 2016

Cena wywoławcza: 3 500 zł
Estymacja: 6 000 – 8 000 zł

22
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AGNIESZKA KIELISZCZYK (ur. 1976)
ZAPĘTLANIE (KORONA), 2008
akryl, płótno, 60 x 60 cm
sygnowany i opisany na odwrocie, pieczątka oraz naklejka Galerii m²

Cena wywoławcza: 2 500 zł l
Estymacja: 3 500 – 5 000 zł
WYSTAWIANY:
2008: Wymazywanie, Galeria m², Warszawa.
REPRODUKOWANY:
Wymazywanie – katalog wystawy, Galeria m², Warszawa 2008, str. 12.
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MAŁGORZATA KOSIEC (ur. 1975)
MROK, 2012
akryl, płótno, 50 x 50 cm
opisany na odwrocie: MAŁGORZATA/ KOSIEC/ (GOSIA KOSIEC)/ 2012/ MROK

Cena wywoławcza: 2 000 zł l
Estymacja: 4 000 – 7 000 zł
26

/

XVII AUKCJA SZTUKI NAJNOWSZEJ

/

27

11
AGATA KLECZKOWSKA (ur. 1987)
BEZ TYTUŁU, 2016
akryl, bawełna barwiona, 100 x 60 cm
sygn. na odwrocie

Cena wywoławcza: 3 500 zł l
Estymacja: 4 000 – 7 000 zł

28

/

XVI I AUKCJA SZ TUKI NAJ NOWS ZE J

/

29

12
MICHAŁ FRYDRYCH (ur. 1980)
PROSZĘ NIE DOTYKAĆ EKSPONATÓW!, 2014
olej, płótno, 120 x 100 cm
opisany na odwrocie: MICHAŁ FRYDRYCH/ PROSZE NIE DOTYKAĆ EKSPONATÓW!/ 2014 120 X 100 CM

Cena wywoławcza: 6 000 zł l
Estymacja: 8 000 – 14 000 zł
WYSTAWIANY:
2016: Villa Straylight, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa;
2016: Tylko dzieło sztuki może mnie uratować, BWA Zielona Góra.

Malarz, autor murali, akcji artystycznych, environmentów. Absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, w latach 2002-2007 studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom
obronił w pracowni Jarosława Modzelewskiego. Studiował także na berlińskim Universität der Künste.
Malarstwo Frydrycha odnosi się bezpośrednio do mowy, tworzywo staje się narzędziem przekazu,
umożliwiającym pojawianie się historii, rzeczy, relacji. Artystę interesuje sztuka jako medium narracji
opisującej rzeczywistość, jej piękno i prozę. Na prowadzonym przez Frydrycha blogu każdej pracy
towarzyszy tekst, dzięki któremu artysta pozwala widzowi przybliżyć się do jego twórczości często
niejednoznacznej w odbiorze.
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PIOTR KACHNY (ur. 1978)
I_EVA, 2016
olej, płótno, 160 x 100 cm
opisany na odwrocie: Piotr Kachny „I_eva” 2016

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Piotr Kachny ukończył studia na UAM w Poznaniu (wydział pedagogiczno artystyczny w Kaliszu) na
kierunku EASP (dyplom z malarstwa) oraz National College of Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje
się fotografią artystyczną oraz fotomontażem. Zarówno w malarstwie jak i fotografii interesuje go
postać ludzka. Używa wizerunków często znanych mu osób jako pretekstu do zbudowania obrazu.
Sama twarz może być dla niego np. budynkiem architektonicznym. Jednakże najistotniejsze jest to, co
bardzo często niewidoczne na pierwszy rzut oka: emocje, uczucia, stan ducha, charakter… Ponadto,
ukazuje to, co w człowieku zmysłowe, a z czym stracił kontakt na skutek oddziaływania kultury, związanych z nią konwenansów, w tym również edukacji (wychowania). W jego malarstwie inspiracją są
też różnego rodzaju postawy czy wzorce zachowań społecznych. Kachny wystawiał m.in. w Kaliszu,
Kluczborku, Wrocławiu, Krakowie oraz w Szwecji i Niemczech.

32

/

XVII AUKCJA SZTUKI NAJNOWSZEJ

/

33

14

15

TOMASZ KARABOWICZ (ur. 1971)

JAKUB BĄKOWSKI (ur. 1971)

PRZYJACIELE, 2008

TV ZERO ZONES (2004), 2005

olej, płótno, 140 x 110 cm

oﬀset, papier / 100 x 100 cm

sygn. p.d.: 2008/ TOMASZ KARABOWICZ

sygn. na odwrocie: Jakub Bąkowski/ 2005

op. na odwrocie monogramem autorskim oraz: 140 x 110/ „PRZYJACIELE”/ 2008/ TOMASZ/ KARABOWICZ/ KARCZUNEK

Cena wywoławcza: 3 000 zł l

Cena wywoławcza: 3 000 zł l
Estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Estymacja: 4 000 – 5 000 zł
34
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MAGDALENA BIELESZ (ur. 1977)
BEZ TYTUŁU (Z CYKLU CENY), 2002
olej, płótno, 85 x 90 cm
op. na odwrocie: MAGDALENA BIELESZ/ BEZ TYTUŁU Z CYKLU: „CENY”/ 2002/
OLEJ NA PŁÓTNIE/ 85 x 90 (cm)

Cena wywoławcza: 2 000 zł l
Estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni Leona
Tarasewicza - dyplom obroniła w 2002 roku. Pierwsze sukcesy zaczęła
odnosić już w czasie studiów, wzięła wówczas udział w przeglądzie młodych Look at me! Spójrz na mnie (2002) organizowanym przez krakowski Bunkier Sztuki. Pierwsza indywidualna wystawa artystki miała miejsce w Narodowej Galerii Zachęta (2003). Jest kilkukrotną stypendystką
programu artist in residences (Austria, Estonia, Japonia). Ma na swoim
koncie liczne wystawy w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się m.in.
Museum of New Art w Detroit, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, kolekcji IHS UW. Mieszka i pracuje w Warszawie.

36
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Sztuka Magdy Bielesz opisuje obietnice szczęścia, życiową witalność, nie
są jej obce problemy chroby i starości. Obrazy Magdy są bardzo czyste –
jeden przedmiot czy pojedyncza osoba na białym tle - dostawiane jeden
do drugiego, tworzą niekończącą się przestrzenną aranżację. Oferowana
praca pochodzi z cyklu Ceny, który powstał w roku ukończenia przez
artystkę studiów. Seria obrazów wpisuje się w poruszany przez Bielesz
temat szczęścia, radości, dzieciństwa a prace te przedstawiają produkty
dla dzieci z hipermarketowych gazetek – bliskie nie tylko samej artystce
ale i każdemu odbiorcy obiekty dziecinnych marzeń.
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ALEKSANDRA LISOWSKA (ur. 1984)
VII, 2016
tech. mieszana, płyta, 108 x 63 cm
sygn. na odwrocie: ALEKSANDRA/ LISOWSKA/ VII/ 2016

Cena wywoławcza: 1 000 zł l
Estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Studia na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (2004-2012) oraz na Accademia di Belle Arti
w Maceracie (Włochy). Studia w pracowni malarstwa Piotra
Bogusławskiego, pracowni rysunku Mariana Nowińskiego
i na Wydziale Malarstwa Marka Sapetto. Aneks do dyplomu przygotowała na Wydziale Grafiki w pracowni Piotra
Smolnickiego. Brała udział w plenerach malarskich w kraju
i zagranicą. Główna tematyka prac to abstrakcja i pejzaż –
malarstwo materii.
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DANIEL KRYSTA (ur. 1976)
CHRONO 3, 2016
akryl, tempera, płótno, 150 x 110 cm
opisany na odwrocie: DANIEL KRYSTA/ tyt.:
„CHRONO 3”/ tech. mieszana na płótnie (akryl,
tempera)/ 150 x 110 cm/ 2016

Cena wywoławcza: 5 000 zł l
Estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 1999-2004. Dyplom z malarstwa zrealizował w pracowni
prof. Stanisława Kortyki. Laureat licznych nagród, m.in.: I Nagrody w kategorii malarstwa ściennego na II Ogólnopolskim Biennale Malarstwa
Ściennego i Rzeźby Plenerowej w Mykanowie (2002); nagrody w konkursie malarskim Samsung Art Master (2004); Stypendium Banku Millennium „Prestige” (2004); Nominacji do „Grand Prix 2004” w Konkursie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszy dyplom ukończenia
studiów w zakresie sztuk pięknych (2004); Wyróżnienia na 37 Biennale
Malarstwa Bielska Jesień (2005); II Nagrody Prezydenta Miasta Legnicy
na Promocjach, Legnica (2005); Grand Prix na 4 Międzynarodowym
Biennale Miniatury, Częstochowa (2006); I Nagrody na I Międzynarodowym Biennale Obrazu, Łódź (2007); Grand Prix IV Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto (2007); Nagroda Mar-
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szałka Województwa Podkarpackiego na Triennale Polskiego Malarstwa
Współczesnego Jesienne Konfrontacje w Rzeszowie (2007); II Nagrody
na Triennale Malarstwa Animalis, Chorzów (2008); wyróżnienia w Konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch (2008); II Nagrody konkursu Obrazy
muzyką malowane, Kraków (2008); Nominacji do Grand Prix 23. Festiwal
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2010); Nagroda kuratora
konkursu Materia medicinalis, materia artificialis, Muzeum Farmacji UJ
Kraków (2011); wyróżnienia honorowego Europejskiego Konkursu Barwy Morza, Gdynia (2012); wyróżnienia honorowe Triennale z martwą naturą, Galeria Sztuki BWA, Sieradz (2012). Autor wystaw indywidualnych:
16 Decybeli, Galeria Sztuki Socato, Wrocław (2012); Placebo, Galeria BWA
Sanok (2011); Nagłośnienie, Galeria Opus, Wrocław (2006); Galeria Artinfo.pl, Fabryka Trzciny, Warszawa (2006); W tą i z powrotem, Galeria ASP
Miejsce Dla Sztuki, Wrocław (2003); Galeria ASP, Wrocław (2003).
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PIOTR WACHOWSKI (ur. 1976)
MALARZ I EGZORCYŚCI, 2007
akryl, tempera, olej, płótno, 120 x 150 cm
op. na odwrocie: Piotr Wachowski/ „Malarz i egzorcyści”/ akryl, tempera, olej/ 2007

Cena wywoławcza: 5 000 zł l
Estymacja: 7 000 – 9 000 zł
WYSTAWIANY:
2007: Piotr Wachowski – uparty malarz, Galeria m², Warszawa.
REPRODUKOWANY:
Piotr Wachowski – uparty malarz (katalog wystawy), Galeria m², Warszawa 2007, str. 20-21.

Piotr Wachowski odbył studia w warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa w latach 1996-2001. Dyplom uzyskał w 2001 r w pracowni prof.
Wiesława Szamborskiego, aneks w pracowni prof. Mirosława Duchowskiego. W tym samym roku otrzymał stypendium ufundowane przez
Mazowieckie Centrum Kultury a w 2007 został Stypendystą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rok później obronił pracę doktorską
w ASP w Warszawie. W 2002 r. był nominowany do Paszportów Polityki.
Rok później został laureatem nagrody kwartalnika „Exit”.
Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne. Jest współautorem realizacji
fresku na czerni Warszawskiego Metra. Początkowo malował obrazy
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w opracowanej przez siebie technologii ultrafioletowej. Zaczynał od
Metamorfoz – w latach 1999 – 2001 tworzył wielkoformatowe przedstawienia procesów przekształceń ludzi i przedmiotów w zwierzęta.
Często posługuje się ikonami kultury portretując Adolfa Hitlera, któremu przyznał równe miejsce w świecie innych wizerunków stawiając go
m.in. pomiędzy katolickimi świętymi (Hitler i Święty, 2003). Malarstwo
Wachowskiego zaliczyć można do szeroko rozumianej „nowej figuracji”
– pełne jest ono metafor i alegorii a pozornie realistycznie potraktowane postacie uwikłane są w historyczne wydarzenia lub sytuacje będące
transpozycją wyobraźni ich twórcy.
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MACIEJ WIECZERZAK (1986-2015)
JOLLY ROGER II, 2011
akryl, płótno, 90 x 90 cm
opisany na odwrocie: M. Wieczerzak 2011/ „Jolly Roger II”

Cena wywoławcza: 14 000 zł
Estymacja: 15 000 – 18 000 zł
WYSTAWIANY:
Polish Art Now, Saatchi Gallery, Londyn, kwiecień 2013.
REPRODUKOWANY:
Craddock S., Polish Art Now, Saatchi Gallery, Londyn 2013, str. 62.

Absolwent Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2010 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa profesora Stanisława Białogłowicza. Prowadził niezależną pracownię
ENFANT TERRIBLE zajmując się przede wszystkim malarstwem, rzeźbą
i designem. Autor licznych wystaw indywidualnych był również uczestnikiem i organizatorem wielu wystaw zbiorowych prezentowanych w kraju
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i za granicą, m.in. w prestiżowej Saatchi Gallery w Londynie, na Biennale
de Brabant 2015 (Tilburg, Holandia) oraz Art up! 2016 (Lille, Francja). Maciej Wieczerzak w swej twórczości posługiwał się symboliką popkultury,
by wypowiadać się na najbardziej nurtujące go tematy, czyli seksualność
i śmierć. Jego projekty były wykorzystywane przez modne polskie marki.
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2015: Monstfur. Rust in Peace – final edit, Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

MONSTFUR (zał. 2007)
BALU, 2015
ręcznie cięty szablon, akryl, metal, 56 x 171 cm
sygn. l.d. szablonem: MONSTFUR

Cena wywoławcza: 7 000 zł l
Estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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MONSTFUR to organizm żyjący na polu sztuki, który żywi się pozostałościami poprzedniej epoki oraz produktami popkultury. Został powołany do życia jako niezobowiązujący koncept, by z czasem ewoluować
do obecnego stanu. Swoją sztukę tworzy na zardzewiałych blachach,
starych tablicach informacyjnych, murach czy wreszcie płótnach. Prace
kolektywu można spotkać na prestiżowych targach, m.in. STROKE ART
FAIR w Monachium, gdzie jego prace wystawiane są obok takich po-

staci jak BANKSY czy MR.BRAINWASH. W 2015 roku MONSTFUR został
uhonorowany nagrodą Grand Prix w konkursie STENCIL ART PRIZE organizowanym przez aMBUSH Gallery w Sydney (w konkursie brało udział
92 uczestników z 21 krajów). Prace MONSTFURA znajdują się w wielu
kolekcjach prywatnych - w kraju i za granicą, od niedawna także w zbiorach muzealnych.
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URSZULA NIEMIRSKA (ur. 1984)
TABLICA, 2011
tech. mieszana, płótno, 200 x 140 cm
opisany na odwrocie: ULA NIEMIRSKA/ „TABLICA”/ 2011 r.

Cena wywoławcza: 2 500 zł
Estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Absolwentka wydziału malarstwa warszawskiej ASP.
Dyplom otrzymała w 2012 roku w pracowni malarstwa
prof. Stanisława Baja oraz aneks w pracowni Sztuki
w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego.
W latach 2008-2011 wraz z Rafałem Dominikiem tworzyła duet artystyczny „Fale Bałtyku”. Zajmuje się głównie
malarstwem i collagem, ilustracją, tworzeniem obiektów
przestrzennych i krótkich form wideo.
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ROBERT LISTWAN (ur. 1974)
TOKIO 8 RANO, 2016
akryl, płótno, 90 x 90 cm
sygn. p.d.: LISTWAN
op. na odwrocie: „TOKIO 8 RANO”/ 2016 Robert Listwan/
akryl na płótnie/ 90/90 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł l
Estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Studiował Malarstwo i Grafikę na ASP w Gdańsku. Obok
malarstwa, zajmuje się scenografią teatralną, plakatem
i animacją. W 2000 r. zrealizował animację adaptacji filmu „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jerzego Hasa, za
którą otrzymał nagrodę. Finalista konkursu Obraz Roku
2002 miesięcznika Art & Business. W 2011 r. otrzymał
II nagrodą na VII Olsztyńskim Biennale Sztuki oraz medal
„Najlepszy z Najlepszych” przyznawany przez Marszałka
Województwa za szczególne zasługi w promowaniu regionu.
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PAWEŁ KAŁUŻYŃSKI (ur. 1979)
TOSKANIA, 2006
olej, płótno, 38 x 46 cm
opisany na odwrocie: Toskania 2006/ Paweł Kałużyński

Cena wywoławcza: 2 000 zł l
Estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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ANDRZEJ BATOR (ur. 1960)
TRAWY, 2000
akryl,płótno, 80 x 85 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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SŁAWOMIR MARZEC (ur. 1962)
OBRAZ NA POROST WŁOSÓW (Z CYKLU: OBRAZY UŻYTKOWE), 2015
akryl, płótno, 110 x 65 cm
opisany u dołu: pro capillorum auctu

Cena wywoławcza: 2 500 zł l
Estymacja: 3 000 – 5 000 zł
WYSTAWIANY:
2016: Obrazy użytkowe, Galeria Fibak, Warszawa.

Sławomir Marzec studiował na Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Stefana Gierowskiego (1986). Aneks do dyplomu w pracowni prof. Ryszarda Winiarskiego. Studiował następnie w Kunstakademie w Düsseldorfie (1988). Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale
Grafiki warszawskiej ASP; jest także profesorem Architektury Krajobrazu UP Lublin. Autor około siedemdziesięciu wystaw indywidualnych (m.in. Galeria Miejska Łódź, CSW Warszawa, Galeria
Foksal, Galerii Fibak) oraz licznych publikacji, w tym też książek
z pogranicza teorii i krytyki sztuki.
Obrazy z cyklu „Obrazy użytkowe” odwołują się do magicznych
mocy koloru. Prace wytworzone zostały przy wykorzystaniu
wiedzy i praktyk różnych kultur, przetworzonych moją intuicją
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i umiejętnością - przez prawie pól roku zbierałem informacje na
ten temat. Dzięki temu powstał np. „Obraz na ironie przenikliwe”,
„Obraz na wzmożenie pamięci”, „Obraz przeciw korkom ulicznym”, „Obraz przeciw chrypce” etc. Ich forma to prostokąt (według proporcji złotego podziału) koloru wielowarstwowego, pulsującego różnymi odcieniami - złożoność energetyczno/barwna
tego pracy ma jednoczyć się w oku widza. Obraz dookreślany jest
powidokowo barwą bocznych krawędzi. Każda praca opatrzona
jest swoistym interpretandum, odręcznym napisem w języku łacińskim określającym jego zastosowanie. Taka niezrozumiałość
będąca rodzajem magicznej inkantacji (zaklęcia), a jednocześnie
swoistej „instrukcji obsługi”, wprowadzać ma nas w określony
nastrój.
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ŁÓDŹ KALISKA (rok zał. 1979)
INSTRUKCJA ZABIJANIA SZTUKI. W HOŁDZIE ANDY WARHOLOWI DLA PIENIĘDZY/15, 2007
tech. mieszana, płótno, 124,5 x 174,5 cm
sygn. p.d.: ŁÓDŹ KALISKA 2007 oraz nazwiska członków grupy
na odwrocie pieczęć autorska

Cena wywoławcza: 8 000 zł l
Estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Grupa Łódź Kaliska to niewątpliwie jedno z najciekawszych ugrupowań
artystycznych powojennej Polski. Działa nieprzerwanie od 1979 roku
i obecnie w jej skład wchodzą Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski (do
2007), Adam Repecki, Andrzej Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski).
Andrzej Wielogórski). Początkowo aktywność grupy skierowana była
na tworzenie manifestów – powstanie Łodzi Kaliskiej związane jest bowiem z rozłamem jaki nastąpił w środowisku fotografów związanych
z Ogólnopolskimi Fotograficznymi Spotkaniami Młodych w Darłowie.
W tamtym czasie aby zaistnieć w środowisku polskiej awangardy konieczne było posiadanie programu artystycznego. Już wówczas grupa
lansowała hasło nieużyteczności i nieprzydatności odrzucając sukces
i akceptację społeczną. Od początku swego istnienia artyści Łodzi Kaliskiej nie dbają o zrozumienie swoich przedsięwzięć przez szeroką publiczność. Wyrażają się przez twórczość fotograficzną i filmową często
połączoną z happeningiem. Fotografię cechuje ironia i pastisz, prace
Łodzi mają wiele z karnawału, gry i żonglerki wpisując się tym samym
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w nurt postmodernizmu pozwalającego bawić się sztuką dawną, z niej
czerpać i przerabiać na własny użytek. Od końcówki lat 90. i lat 2000
ugrupowanie włącza w swoją twórczość zdobycze kultury masowej.
W serii prac z 2007 roku zatytułowanych Instrukcja zabijania sztuki artyści Łodzi Kaliskiej świadomie odwołują się do pop-artowego stylu Andy’ego Warhola, który puszkom zupy Campbell czy butelkom Coca-Coli
nadawał status podmiotu w sztuce. W Instrukcji … Łódź Kaliska wykorzystuje ujęcia ze swoich fotograficznych sesji z lat 90. a czarno-białe
zdjęcia stają się tłem dla kolorowych napisów i produktów rodzimego
konsumpcjonizmu. Powstaniu prac tej serii towarzyszył manifest „Oda
do naroda”, który kpił z przywiązania do wartości patriotycznych i sentymentalizmu narodowego.
Dziś prace Łodzi Kaliskiej wchodzą w skład wielu muzealnych kolekcji
sztuki nowoczesnej, w tym także Muzeum Śląskiego, które jest w posiadaniu prac: „Bitwa pod Grunwaldem na Karowej” i „Instrukcja zabijania
sztuki. W hołdzie Andy Warholowi dla pieniędzy”.
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OLGA LUBACZ (ur. 1978)
PLAC UNII, 2003
akryl, płótno, 170 x 140 cm
op. na odwrocie: Olga Lubacz 2003/ „Plac Unii”

Cena wywoławcza: 2 500 zł l
Estymacja: 3 000 – 5 000 zł
WYSTAWIANY:
2003: Centrum (wystawa dyplomowa), Galeria Program, Warszawa.

W latach 1998-2003 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.
Dyplom w pracowni prof. Jarosław Modzelewskiego. Zajmuje się malarstwem oraz edukacją artystyczną dzieci. Ma na swoim koncie szereg
wystaw m.in w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.
Prezentowany obraz będący częścią pracy dyplomowej Olgi Lubacz
pochodzi z cyklu piętnastu płócien odwołujących się do topografii Warszawy. Malowane akrylem w fotograficznych zbliżeniach miasta i siatki
ulic w formie planu to szczególne „widoki” miasta mające w sobie sporą
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dawkę melancholii i nostalgii. Fragmenty planu miasta przeniesione na
płótno dopełniają kompozycję, której sercem są malownicze realistyczne kadry wybranego fragmentu stolicy. Są to fragmenty nieprzypadkowe. Uwiecznione są ulice i place – jak mówi artystka – znajdujące się
w samym Centrum Warszawy, które są lub były na trasie moich codziennych
wędrówek. Takie miejsca zazwyczaj mija się bez rozglądania. Przywołując
ich obraz w pamięci, okazuje się jaki jest wyraźny.
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BARTŁOMIEJ KOTER (ur. 1984)
J.D STREET, 2016
olej, płótno, 100 x 100 cm
sygn. l.d.
op. na odwrocie: bartłomiej koter, J.D Street, olej 2016

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Urodził się w 1984 roku. Z wykształcenia jest architektem i taki zawód
uprawia. Jednocześnie dużo rysuje i maluje akwarele prezentujące zurbanizowaną przestrzeń. Kontakty ze sztuką rozpoczął od malowaniagraffiti, zaś w 2002 roku po wizycie u jednego z warszawskich artystów-architektów, zainspirowany jego twórczością, postanowił wykorzystać
nabytą w czasie studiów wiedzę do realizacji „nowej drogi” artystycznej,
którą odzwierciedlają prace czerpiące z wielkomiejskiego świata pełnego barw i dźwięków. Od początku wiodącą inspiracją pozostawał
dla niego hiperrealizm. Swoje obrazy opiera o silny architektoniczny
warsztat, ważną relację brył oraz gry światła i cienia – bez odniesień
do abstrakcji. Bartłomiej Koter ma na swoim koncie kilka publikacji
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oraz wystaw, w tym indywidualnych, zaś jego obrazy z powodzeniem
sprzedają się na aukcjach organizowanych przez Dom Aukcyjny Rynek
Sztuki. Artysta współpracuje także z developerami /współpraca z Cushman&Wakefield, Orange Property Group/, architektami, grafikami, agencjami reklamowymi oraz innymi galeriami w Polsce i Wielkiej Brytanii /
Henley-on-Thames/. Opracował artystyczne materiały promocyjne dla
Dowództwa Garnizonu Warszawa, które przekazane zostały dowódcom
europejskich garnizonów stołecznych w ramach współpracy z Capital
Commander’s Club (CCC). Jest autorem ilustracji do okładki płyty ‘VNMProPejn’, wydawnictwo Prosto.

XVII AUKCJA SZTUKI NAJNOWSZEJ

/

61

30
MICHAŁ MINOR (ur. 1979)
INGO ICH HABE IN DEINE HEUSE, 2015 (DYPTYK)
olej, płótno, 170 x 220 cm
sygn. p.d.: Minor’ 15

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 12 000 – 14 000 zł
WYSTAWIANY:
2016: Michał Minor – Niż obywatelski (obrazy 2015), Miejska Galeria Sztuki MM, Chorzów.
2016: Michał Minor – Malarstwo (wybór 2006-2016), Galeria WST, Katowice.

Urodził się w Zabrzu na Górnym Śląsku. W 2005r. obronił dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora sztuki, a w 2014 r. tytuł doktora habilitowanego.
Zajmuje się malarstwem (Nagroda Jury na XXII Festiwalu Malarstwa
Współczesnego (Szczecin 2008), odbijaniem grafik (Nagroda specjalna
na 8 Triennale Grafiki Polskiej (Galeria BWA Katowice 2012), oraz projektowaniem plakatów, za które nagradzany był na międzynarodowych
wystawach: brązowy medal na 8th International Poster Triennal w Toyamie (Japonia 2006), 2 nagroda na 5th International Triennal of Stage
Poster w Sofii (Bułgaria 2007). Od 2000 r. wziął udział w ponad 150 wystawach w kraju i za granicą oraz zrealizował 15 wystaw indywidualnych
m.in. w Galerii 2 Światy w Warszawie, Galerii BWA w Rzeszowie, Ateneum
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w Katowicach oraz DESI w Berlinie. Jego prace znajdują się w zbiorach
instytucjonalnych i prywatnych.
Obraz wchodzi w skład cyklu prac „Niż obywatelski”, poruszającego problem kondycji moralnej współczesnego człowieka. „Niż obywatelski”,
jak mówi sam autor Jest stanem nieświadomego, dobrego samopoczucia
człowieka w strukturze społecznościowej (…), może pojawić się w układach
rodzinnych, klanowych, korporacyjnych, związkowych, politycznych (…),
gdzie wypaczona definicja solidarności, lojalności, empatii, pomocy przekłada się na zjawiska moralnie wątpliwe. (…) Kiedy (…) stan umysłu pozwala
bezrefleksyjnie ale w skuteczny dla dobrego samopoczucia sposób zabić
moralne wątpliwości, oznacza to, że NIŻ niestety, roztoczył nad delikwentami parasol złowróżbnej opieki…
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ARTUR PRZEBINDOWSKI (ur. 1967)
MEGALOPOLIS LXXI (71) - MGŁA, 2016
akryl, płótno, 110 x 155 cm
opisany na odwrocie

Cena wywoławcza: 19 000 zł
Estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom zrealizował w pracowni prof. R. Banaszewskiego w 1993 r. Jest laureatem Grand Prix konkursu malarskiego
Prysznic - narodziny przyjemności w Bad Zwischenahn w Niemczech
(1998), zdobywcą Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
(2010), Wyróżnienia Regulaminowego oraz Nagrody Publiczności na
Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2011).W latach 1998–2004 uczestniczył w plenerach malarskich w Polsce, Niemczech, Włoszech i Grecji.
Brał udział w targach sztuki: The Bloxham Galleries na The Affordable
Art Fair, Londyn (2004), Warszawa (2009), HanseArt, Brema (2011), Art
Event, Namur, Belgia (2011), Kunst en Living, RottIerdam (2011), Trevi-
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sian International Art, Bolonia, Włochy; Exposition Internationale d’Art,
Lautenbach, Francja (2012, 2013); Huntenkunst, Holandia (2012, 2013).
Jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, m.in.: Galeria Kersten, Kraków; Galeria Tamka, Warszawa (2006); XXII i XXIV Festiwal
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (2008, 2012); Megalopolis – Galeria Bielska BWA (2011), Konduktorownia w Częstochowie (2011)
oraz Galeria BWA w Rzeszów (2013). Niedawno zakończyła się indywidualna wystawa artysty pt. Artur Przebindowski. Homo Faber, która gościła
w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w okresie od lipca do
sierpnia 2016 roku.
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STANISŁAW MŁODOŻENIEC (ur. 1954)
BROOKLYN, 2016
olej, płótno, 75 x 127 cm
sygn. p.g.: ST. MŁODOŻENIEC 2016
op. na odwrocie: ST. MŁODOŻENIEC/ „Brooklyn” 2016/ olej/płótno

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W latach 1972-1978 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie pod kierunkiem M. Byliny i J. Sienickiego. Od trzydziestu
lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Rodzina Młodożeńców wpisała
się w polską kulturę na przestrzeni paru pokoleń. Stanisław senior – był
poetą i członkiem ruchu futurystycznego w Polsce, jego syn Jan Młodożeniec - współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu a i jego synowie Piotr
i Stanisław grafikami/malarzami. Twórczość Stanisława Młodożeńca
bliska jest w duchu twórczości literackiej jego dziadka, pełnej zabawy
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i parodii. To obrazy dynamicznego rytmu miasta, wyraz nastawienia na
teraźniejszość i dzień dzisiejszy. Główną inspiracją malarstwa Stanisława
jest miasto, zwłaszcza w jego metropolitarnym, nowojorskim wydaniu,
gdzie wszystko dzieje się szybko, jest w ciągłym ruchu i pulsuje reklamami. Na proponowanym obrazie Młodożeniec przywołał zdemontowaną
niedawno, kultową reklamę Kentile Floors, która od lat 50tych wpisywała się w panoramę Nowego Jorku widzianą z Brooklynu, tworząc jeden
z najbardziej rozpoznawalnych symboli tego miasta.
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BŁAŻEJ TOMCZAK (ur. 1973)
WALDEN ŻÓŁTO-SZARY, 2014
olej, płótno, 80 x 90 cm
op. na odwrocie: 2014 r. Błażej Tomczak/ WALDEN żółto-szary, op. na bletramie: BŁAŻEJ TOMCZAK 2014 r. 90x80 „WALDEN ŻÓŁTO-SZARY”

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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ANNA KOSTENKO (ur. 1975)

ARTUR TURALSKI (ur. 1949)

ULTRA-VIOLET BLONDE (Z CYKLU: PERSONA - IV), 2016

RÓŻA BŁĘKITNEJ DAMY, 2016

akryl, olej, płótno, 100 x 100 cm

akryl, papier, 98 x 68 cm w świetle passe partout

opisany na odwrocie: ANNA KOSTENKO 2016/ „ultra-Violet Blonde”/

sygn. monogramem p.d.: Art Tural 2016

z cyklu PERSONA – IV/ akryl/ olej na płótnie/ 100 x 100 cm

Cena wywoławcza: 3 000 zł

Cena wywoławcza: 6 000 zł l
Estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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JAKUB ADAMEK (ur. 1975)
ŁOWCA III, Z CYKLU ANIMAL PLANET, 2007
olej, płótno; 50 x 70 cm
opisany na odwrocie: A.P. Łowca III 2007 r./ J. Adamek, pieczątka oraz naklejka Galerii m²

Cena wywoławcza: 3 000 zł l
Estymacja: 4 500 – 6 500 zł
WYSTAWIANY:
2007: Animal Planet, Galeria m², Warszawa.

Ukończył państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
(w 1995 r.) oraz katowicką filię Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(w 2001 r.). W 2008 r. obronił pracę doktorską w ASP w Katowicach. W latach 2004 - 2009 był asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa, a od
2009 r. prowadzi pracownię pierwszego roku malarstwa na macierzystej uczelni. W 2009 r. wykonał mural przy ul. Marka Hłaski w Warszawie
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w ramach IV Festiwalu „Niewinni czarodzieje – Hłasko, Osiecka, Młynarski”
W 2015 r. był finalistą 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, na którym
otrzymał wyróżnienia redakcji kwartalnika „Artluk” oraz „Magazynu Sztuki” za obrazy z cyklu „Superpatron”. Współpracuje z warszawską Galerią
m2 [m kwadrat].
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JAN WYŻYKOWSKI (ur. 1956)
BEZ TYTUŁU (Z CYKLU: NOWY STRUKTURALIZM), 2016
akryl, płótno, 100 x 130 cm
opisany na odwrocie: Jan Wyżykowski/ “Nowy Strukturalizm”/ 2016

Cena wywoławcza: 4 000 zł
Estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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Studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę w Akademi Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1996/2001 w pracowniach Jerzego Kałuckiego i Piotra
Kurki. Artur Herkt w swoich obrazach radykalnie upraszcza powszechne formy wyrazu. Unika zbędnych elementów rozpraszających uwagę.
Zmusza do dokładnego przemyślenia, do skoncentrowania się na interesujących, innowacyjnych sposobach wykorzystania koloru i kształtu.
Prostota w jego obrazach bynajmniej nie umniejsza kunsztu artysty,
a często prowadzi wręcz do zaskakujących rezultatów, które przekraczają granicę klasycznej formy wizualnej. Współzałożyciel poznańskiej grupy
artystycznej MISIETUPODOBA (2001 r.) Wystawiał m.in. w Warszawie, Poznaniu, Toruniu oraz w Nowym Jorku.
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ARTUR HERKT (ur. 1974)
ANTILANDSCAPE, 2015
akryl, płótno / 70 x 170 cm
op. na odwrocie: ARTUR/ HERKT “ANTILANDSCAPE” – 2015

Cena wywoławcza: 2 500 zł
Estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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MIŁOSZ POBIEDZIŃSKI (ur. 1973)
WĄŻ BIBLIJNY, 2007
akryl, płótno, 64 x 200 cm
sygn. i opisany na odwrocie

Cena wywoławcza: 4 000 zł
Estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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Miłosz Pobiedziński urodził się w 1973 roku w Wałbrzychu. Adiunkt na
Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Prowadzi Pracownię
Działań Wizualnych w Katedrze Sztuk Wizualnych. Tworzy w zakresie intermediów ze szczególnym upodobaniem do pracy w przestrzeni prywatnej, na łonie natury, jak również w przestrzeni miejskiej (publicznej).
Od 2000 roku bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych
między innymi: w Pałacu Sztuki w Krakowie, Cellar Galery w Krakowie,
Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, Studentenwerk w Göttingen, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu, Miejskiej Galerii Sztuki ARSENAŁ w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej
SOLVAY w Krakowie, Galerii Bielskiej BWA w Bielsko-Białej, Zamku Książąt Pomorskich i Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Instytucie
Polski w Sztokholmie, Galerii ASP we Wrocławiu, Galerii ASP w Krakowie,

Galerii Bałuckiej w Łodzi, BWA Zamek Książ w Wałbrzychu, Le Château
des Arcys we Francji.
Prace Miłosza Pobiedzińskiego znajdują się w zbiorach Studentenwerk
w Göttingen oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie.
Twórczość Pobiedzińskiego wpisuje się w nurt sztuki pojęciowej, ma
w dużej mierze charakter konceptualny, ale nie sposób im odmówić
wartości estetycznej. Bardzo oszczędne, niemalże ascetyczne w formie
prac artysty opierają się na rygorystycznym zastosowaniu modułu.
Mimo tej pozornej oschłości obrazy Pobiedzińskiego dzięki rytmicznej
powtarzalności elementów, czystości barwy i kompozycyjnej sterylności
przyciągają uwagę widza i wyzwalają postawę kontemplacyjną.
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EWA ZAWADZKA (ur. 1950)
Z CYKLU: MATERIA CISZY, 2015
olej, płótno, 90 x 100 cm
opisany na odwrocie: EWA ZAWADZKA/ z cyklu: „ MATERIA CISZY” 90 X 100/ 2015/
olej, płótno 90 x 100 cm

Cena wywoławcza: 2 500 zł
Estymacja: 3 000 – 5 000 zł
WYSTAWIANY:
2016: Malarstwo 2003 – 2016, galeria Neon we Wroclawiu;
2016: Materia ciszy, galeria BWA w Bielsku Bialej;
2015: Suﬀicit unum in tenebris, galeria ZPAP w Warszawie;
2015: Malarstwo 2003-2015, Zamek Sielecki w Sosnowcu.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafiki w Katowicach. Początkowo zajmowała się przede wszystkim grafiką i rysunkiem zdobywając w tych dziedzinach sztuki mocno pozycję i uznanie
dzięki udziałowi w najważniejszych światowych wystawach grafiki.
Zdobyła nagrody m.in. na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Fredriksstand (Norwegia, 1992) i w Gizie (Egipt, 1993). Była członkiem rady
programowej Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, kuratorem Triennale Grafiki Polskiej oraz polskim kuratorem na biennale grafiki
w Ljublanie i Miscolcu. Grafiką zajmowała się nie tylko praktycznie ale
też dużo o niej pisała oraz brała udział w konferencjach i międzynarodowych spotkaniach graficznych (Kanada, Węgry, Słowenia i Francja).
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Jest również współautorką projektu warsztatów dofinansowanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Warsztaty graficzne –
Brenna 2008”.
Od roku 2002 roku Ewa Zawadzka zajmuje się niemal wyłącznie malarstwem. Pozwala jej ono na większy format, budowanie struktur, podkreślenie siły i monumentalności formy. Graficznego warsztatu nie odrzuciła
jednak zupełnie. Echa graficznego kunsztu powracają w oszczędnych
i surowych płótnach Zawadzkiej urzekających rozwibrowanym kolorem,
światłem i fakturą. Malowane arhcitektoniczne konstrukcje dają wrażenie prawdziwej głębi i przestrzenności.
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1. Oferta aukcyjna
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie
z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią
ich własność, bądź też komitenci mają prawo do ich rozporządzania, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia
fachową wycenę, rzetelny opis katalogowy powierzonego do
sprzedaży obiektu, a także pokrywa koszty jego ubezpieczenia. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami
prawnymi przez osobę upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do
dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte
w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez
Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny zapewnia, ze opisy katalogowe
obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej
pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
2. Osobisty udział w aukcji
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji.
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby
rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę
z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacje w imieniu klienta
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie
zlecenia licytacji. Zgłoszenie takie można przesłać poprzez
e-mail, na adres: marta.rydzynska@polswissart.pl, lub złożyć
osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego. W przypadku zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada starań, by klient
zakupił obiekt w możliwie najniższej cenie. Formularz należy
przesłać faksem, pocztą, e-mailem lub zostawić osobiście
w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę przed
rozpoczęciem licytacji. Dane osobowe klienta są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu
Aukcyjnego. O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za
zawarte transakcje zostanie przesłany na adres podany przez
klienta w zgłoszeniu.
Klient jest informowany, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.) informuję, że
administratorem danych osobowych jest „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibą w Warszawie, adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20,
wpisaną pod numerem KRS 0000187973 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej Spółki, a każdej osobie, której
dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści jej
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia aukcji i działań marketingowych „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą
w Warszawie
4. Licytacje telefoniczne
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać
zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie
ponosi odpowiedzialności za bark możliwości wzięcia udziału
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu.
Dom Aukcyjny zastrzega, ze może rejestrować i archiwizować
rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej.
5. Przebieg aukcji
O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy
sprzedaży między Domem Aukcyjnym a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie

licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu jest kwotą od
której rozpoczyna się licytacja. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena
wywołąwcza lub równą tej kwocie. Informację o cenie obiektów oznaczonych gwiazdką można uzyskać w domu aukcyjnym
7. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością
określoną przez Dom Aukcyjny na podstawie cen sprzedaży
podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu,
rzadkości, jakości i pochodzenia. Kupujący nie powinni traktować estymacji jako zapewnienia ani prognozy co do faktycznej
ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty organizacyjnej.
Zakończenie licytacji w przedziale estymacji lub powyżej górnej estymacji jest transakcją ostateczną. Zakończenie licytacji
poniżej dolnej estymacji może być transakcją warunkową.
8. Cena gwarancyjna
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyjną.
Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści się między ceną wywoławczą a dolną estymacją. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co zostaje
ogłoszone przez aukcjonera.
9. Transakcje warunkowe
Dom Aukcyjny dopuszcza zawarcie transakcji warunkowej.
Transakcja taka dochodzi do skutku pod warunkiem akceptacji wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. Zawarcie
transakcji warunkowej jest traktowane jako prawnie wiążąca
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Dom aukcyjny
zobowiązuje się negocjować z właścicielem obiektu możliwość obniżenia ceny do kwoty wylicytowanej. Jeśli negocjacje
nie przyniosą pozytywnych skutków w ciągu 7 dni roboczych
od daty aukcji obiekt uznaje się za niesprzedany. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do przyjmowania po sukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiety wylicytowane warunkowo.
W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta Dom
aukcyjny informuje o tym fakcie klienta który wylicytował warunkowo. Klient ma w takim wypadku prawo do podniesienia
swojej oferty do ceny gwarantowanej i przysługuje mu pierwszeństwo w zakupie obiektu. Jeśli nie podniesie swojej oferty
do ceny gwarancyjnej transakcja warunkowa zostaje unieważniona a obiekt może zostać sprzedany drugiemu oferentowi
po cenie gwarancyjnej.
10. Opłata aukcyjna i podatek VAT
Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wys. 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną
zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata obowiązuje
również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie
został sprzedany na aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury
VAT marża
11. Opłata droit de suite
Obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit
de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Obiekty do których
doliczamy opłatę oznaczone są w katalogu symbolem: l
Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
• 5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 2 000 euro, opłata 100 euro)
• 3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości
200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000 euro,
opłata 3 400 euro)
• 1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości
350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys. euro,
opłata 8 000 euro)
• 0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta
w przedziale od równowartości
• 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro (np. dla
kwoty wylicytowanej 400 tys. euro, opłata 8 750 euro) oraz
• 0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta
w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro
- jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro.
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrek-

tywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP
z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy
równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
12. Płatności
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za
okres opóźnienia w zapłacie. Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew
na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743
SWIFT: INGBPLPW
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
13. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy
wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski
złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna
waluty ING Banku Śląskiego.
14. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu
na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
15. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.
16. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie
obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
17. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie
z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 roku od wydania
obiektu. Wobec osób nie będących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne
oraz wady prawne zakupionych obiektów.
18. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym
radzimy, aby zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu
obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych
obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany
do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość
uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich
uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
19. Obowiązujące przepisy prawa:
Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z przepisami:
– 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 kwote wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną
– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr
116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany
do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
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