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1

Elżbieta Gibulska (ur. 1991)

Zapach jesieni
2018
monotypia / papier
37,5 × 25,2 cm (w świetle passe-partout)
52,5 × 39,4 cm (z oprawą)
sygnowany, datowany i opisany u dołu kompozycji:
MONOTYPIA 1/1 „ZAPACH JESIENI” ELŻBIETA GIBULSKA 2018
Estymacja 300 – 500 PLN

Absolwentka Architektury Wnętrz oraz Grafiki na
Politechnice Białostockiej.
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2

Mateusz Budzyński (ur. 1974)

Kompozycja horyzontalna
2014
olej / płótno
100 × 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.:
AUTOR: MATEUSZ BUDZYŃSKI | TYTUŁ: „KOMPOZYCJA
HORYZONTALNA” | WYMIARY: 100 × 120 CM | DATA POWSTANIA:
2014 | TECHNIKA: OLEJ NA PŁÓTNIE
estymacja 2 000 – 2 600 PLN

zarówno w swoim malarstwie figuratywnym, jak i kom
pozycjach geometrycznych i syntetycznych w formie
pejzażach, poszukuje ciszy, która dźwięczy w nienama
lowanym. Niepowiedziane jest ważniejsze od powie
dzianego. Urodzony w 1974 roku we Wrocławiu. Uzyskał
dyplom z malarstwa na wydziale Malarstwa i Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni
prof. Stanisława Kortyki. Pracuje jako nauczyciel rysun
ku i malarstwa w szkołach: Autorskie Licea Artystyczne,
Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS, Akademia
Sztuki Trzeciego Wieku.

10 ► 24, 57
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3

Jagoda Zych (ur. 1994)

Czarne okno II
2017
olej / płótno
180 × 120 cm
sygnowany i opisany na odwrociu śr.: Jagoda | Zych | 2017
estymacja 2 000 – 3 000 PLN

Studia na kierunku Malarstwo na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu rozpoczęła w 2013 roku, gdzie
w 2016 roku zrealizowała dyplom licencjacki z malar
stwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka.
W 2018 roku na macierzystej uczelni obroniła dyplom
magisterski z zakresu rysunku pod kierunkiem prof.
Bogdana Wojtasiaka na ocenę celującą. Praca dyplo
mowa została nominowana do 38. edycji Konkursu im.
Marii Dokowicz na najlepsze dyplomy Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, do konkursu artNoble
w Żyrardowie oraz do Konkursu Promocje 2018 w Legnicy,
gdzie została odznaczona nagrodą ,,Srebrna Ostroga”.
Podczas studiów otrzymała stypendium Rektora dla naj
lepszych studentów, brała udział w wystawach, festiwa
lach, plenerach. Od 2016 do 2018 współprowadziła stu
dencką Galerię R20, gdzie przeprowadza własne projekty
kuratorskie. Porusza się w obszarze malarstwa i rysun
ku, pracuje również ze szkłem w metodzie fusingu oraz
z tkaniną artystyczną.
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Kaja Wielowiejska (ur. 1987)

Bez tytułu (tryptyk)
2019
technika własna / sklejka
29 × 29 cm
32,5 × 32,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Wielowiejska | 2019
estymacja 2 800 – 3 200 PLN

Kaja Wielowiejska, uprawia swoisty minimalizm w sztu
kach wizualnych. Ustrukturyzowane obrazy wzbogaca
o wstawki faktur nawiązujących do elementów natury
i kosmosu. W swoich pracach porusza tematykę więzi
człowieka z wszechświatem, którą w materialistyczno
technologicznym świecie stopniowo zatracamy. Dąży do
urzeczywistnienia idei metafizycznych poprzez duchowy
wydźwięk figur geometrycznych, szczególnie figury koła,
które jest dla niej podstawową formą wyrazu nieskoń
czonego i doskonałego bytu. Czerpie inspiracje z ikon,
ich skrajnie uproszczonej formy, którą charakteryzu
je frontalizm, dyscyplina, nieruchomość, centralność
kompozycji. Stosuje głównie czerń, która jest dla niej
uosobieniem ciszy wiecznego trwania, niezmierzonej
głębi, ciemności i wyobrażeniem o nieznanym.

14 ► 20
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5

Paulina Żuk (ur. 1994)

Pokontrastowe powidoki III
2017
technika mieszana, wosk zmydlony / płótno
82 × 101 cm
sygnowany i datowany p.d.: ŻUK 17
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: P.ŻUK
| „POKONTRASTOWE POWIDOKI III” 2017 | OLEJ, WOSK
ZMYDLONY, PIGMENT | 81 × 101 CM
estymacja 2 500 – 3 500 PLN

Urodziła się w Łodzi. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie z wyróżnieniem rektor
skim. Dyplom wykonała pod kierunkiem prof. Jarosława
Modzelewskiego, a aneks ze współczesnych form rysunku
u dr. hab. Łukasza Rudnickiego. Uczestniczyła w ogólno
polskiej wystawie o charakterze konkursowym Najlepsze
Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019 w Gdańsku,
w którym otrzymała nagrodę Marszałka Województwa
Pomorskiego. Żuk jest wielokrotną stypendystką rektora,
a w 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła w sześciu
wystawach indywidualnych i szesnastu zbiorowych
w Polsce i za granicą. Brała udział w wielu ogólno
polskich i międzynarodowych plenerach.
„W swojej twórczości obecnie zajmuję się wewnętrznymi
osobistymi wizjami podpowiekowymi oraz człowiekiem
jako takim i jego naturą. W zależności od problemu, który
podejmuję dobieram odpowiednie środki wyrazu, technikę do niego wprost proporcjonalną.
Obraz Pokontrastowe powidoki III to swoiste preludium
do wielkoformatowego cyklu Zjawisko powidoku, odbicie,
rzeczywistość czy złudzenie? Praca ta została namalowana w technice olejnej z woskiem zmydlonym i suchym
pigmentem na płótnie lnianym. Istotną rolę ma tutaj
grunt – podłoże wykonane w sposób tradycyjny – utarty w moździerzu. Ten wybrany rodzaj techniki ma duży
wpływ na osiągnięcie charakteru onirycznych, wewnętrznym obrazów.”
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Zofia Klamka (ur. 1998)
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Spokój mój I
2018
olej / płótno
100 × 140 cm
wystawiany:
Mały Luk, mała ja, wystawa indywidualna, Galeria Kaplica,
Warszawa, 2019
Stan Skupienia, wystawa zbiorowa, kolektyw Flu Grypa,
Cracow Art Week KRAKERS, 2019
estymacja 1 500 – 2 000 PLN

„Praca powstała pod wpływem tęsknoty za moim nieżyjącym psem Lukiem, domem rodzinnym oraz niemożnością
powrócenia do niego jako ta sama osoba co kiedyś – tylko
jako ktoś obcy. Wszystko tam ma swoje inne miejsce,
wydaje się mniejsze lub większe. Poczucie niedopasowania i zagubienia wzrasta. Już się tam nie mieszczę. Obraz
malowany był z pamięci – to widok kuchni oraz wizerunek
Luka. Sprawdzianem, jak dobrze pamiętam to miejsce. Po
zmierzeniu się z utęsknioną przeszłością odnajduję spokój
oraz właściwe miejsce. Ostatecznie praca jest zarówno
szczęśliwym zakończeniem, jak i nowym początkiem.”
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7

Kaja Wielowiejska (ur. 1987)

Bez tytułu (dyptyk)
2019
technika własna / sklejka
50 × 50 cm
54,5 × 54,5 cm (z oprawą)
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: Wielowiejska | 2019
estymacja 3 800 – 4 600 PLN
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Mateusz Budzyński (ur. 1974)

9

Ziemowit Fincek (ur. 1988)

Kompozycja horyzontalna III
2014
olej / płótno
100 × 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.g.: AUTOR:
MATEUSZ BUDZYŃSKI | TYTUŁ: „KOMPOZYCJA HORYZONTALNA
III” | WYMIARY: 100 × 120 CM | DATA POWSTANIA: 2014
| TECHNIKA: OLEJ NA PŁÓTNIE

Karnawał w Wenecji
2012
olej / płótno
150 × 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: Ziemowit
Fincek | „Karnawał w Wenecji” | 2012

estymacja 2 000 – 2 600 PLN

Absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o styl, w którym
tworzy, nieco przekornie odparł, że jest to N.E.S.B.A.K.,
czyli neo-ekspresjonistyczno-surrealistyczno-baroko
wo-abstrakcyjnego kubizm.

24 ◄ 10 ► 57

estymacja 2 000 – 3 000 PLN

„Rezultatem mojej twórczości jest kreacja polegająca na
wylaniu nadwyżki odbieranych i odczuwanych bodźców
z otaczającej mnie rzeczywistości. Prace są komentarzem
do różnych tematów takich jak: natura ludzka, natura, zjawiska demograficzne i metafizyka, którą czasami możemy
odczuwać. Podsumowując, opisałbym moją twórczość
jako przewidywania w półświadomym tańcu szamana.”
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Magdalena Jędrzejczyk (ur. 1990)
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∙∙

Śmieci 7
2015
olej / płótno
120 × 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.d.: Magdalena Anna
Jędrzejczyk | 2015
Wystawiany:
Prom Kultury Saska Kępa, Warszawa
estymacja 4 200 – 5 000 PLN

Artystka realizuje studia doktoranckie na warszawskiej
ASP, na której w 2014 uzyskała dyplom z wyróżnieniem
w pracowniach prof. Krzysztofa Wachowiaka oraz prof.
Edwarda Tarkowskiego. Jej prace zostały dostrzeżone
na takich przeglądach jak: 30th Chelsea International
Fine Art Competition, Agora Gallery (Nowy Jork) czy
też „Ratującym–Ocaleni”, konkursie na koncepcję upa
miętnienia Polaków ratujących Żydów, Muzeum Historii
Żydów Polskich (Warszawa).
„Czułość wobec lichych przedmiotów odsłania ich piękno.
Dlaczego brzydki, pozornie nieciekawy element rzeczywistości staje się tak interesujący dla malarza i stanowi
przyczynę powstawania pięknych rzeczy? Obrazy z założenia są piękne, a piękno wydobyć można poprzez wnikliwą obserwację i czułe traktowanie tego, co zwykłe i na
co dzień. Chodzi o wymiar magiczny tego, co pospolite
wydobyty za pomocą koloru i światła. Śmieci na wiejskich
podwórkach, dachy i przypadkowe kompozycje z eternitu
zadziwiają swoim potencjałem malarskim. W pierwotnym nieuporządkowaniu i przypadkowości są dynamiczne
i tajemnicze, a skomplikowane układy poszczególnych
elementów tworzą coś na kształt zagadki. Są także interesującym obszarem poszukiwań formalnych, stanowiąc
pociągający pretekst do abstrakcyjnych zestawień form
i rytmów. Przestrzeń w obrazie mają budować relacje
chromatyczne. Zależy mi na stworzeniu odrealnionej
głębi, opartej na wzajemnym oddziaływaniu koloru a nie
perspektywie optycznej. Interesuje mnie przestrzeń wsi,
wiejskie podwórka, prostota i pierwotny spokój życia
w zgodzie z naturą. Cały czas staram się poszukiwać
odpowiedniego skrótu na wyrażenie całej gamy myśli
i emocji. Zależy mi na oszczędności w używaniu środków
plastycznych. W dużym uproszczeniu chodzi mi o to, aby
powiedzieć jak najwięcej, jednocześnie zużywając jak
najmniej farby. Wydaje mi się, że redukcja i ograniczenie
środków wyrazu sprzyja wydobyciu większej wyrazistości
i celowości wypowiedzi artystycznej. Uważam również,
że malarz, żeby tworzyć powinien ciągle się dziwić i pielęgnować w sobie dziecięcą wrażliwość na świat.”

28 ► 62
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Kinga Wnuk-Moskalska (ur. 1975)

Niebieska Głębia, z cyklu Niebieska Podróż
2014
olej / płótno
70 × 90 cm
sygnowany p.d.: KINGA | WNUK
sygnowany i datowany p.d.: KINGA | WNUK | 2014
estymacja 2 000 – 3 000 PLN

30

„Niebieska podróż to cykl prac powstały pod wpływem
niejednokrotnych podróży wzdłuż wybrzeża Chorwacji.
Obraz Niebieska Głębia pozwala utonąć w gorącym błękicie. Wszechogarniający BŁEKIT tego krajobrazu był niesamowity, nie dawał spokoju, nasycał pozytywną energią.
Pod jego wpływem umysł wypełniał się żywym turkusem, był on wszędzie, też pod zamkniętymi powiekami.
Energetyczny i krystaliczny kolor zagarnia całe płótno.
Obrazy powstają na płótnie w technice olejnej, szkice
często podczas wycieczek w góry i podróży na papierze
w pastelu olejnym.”

12

Kinga Wnuk-Moskalska (ur. 1975)

Ostra Statyczność, z cyklu Cisza i byt
2019
olej / płótno
80 × 100 cm
sygnowany p.d.: KINGA | WNUK
sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: KINGA | WNUK | 2019
estymacja 2 400 – 3 400 PLN

60 ► 31

„Inspiracją dla mnie zawsze jest natura, a głównym motywem malarskim jest pejzaż. Zainteresowanie to zarysowuje się już w latach kształcenia w Liceum Plastycznym
a towarzyszy mi do dzisiaj. Pejzaż daje ogromne możliwości interpretacji, wytrzymały jest na poszarpanie,
wydrapanie i skumulowanie tkanki malarskiej. Pokrywa
się to z moją wewnętrzną chęcią do działania intuicyjnego
i pogoni za swobodą twórczą. Interesuję się poszukiwaniem nasycenia w strukturze i zależnościami kolorystycznymi, wypracowuję przestrzenność i niuanse fakturalne
w kontekście odbioru wizualnego płótna – co też determinuje abstrakcyjny charakter prac. Ale paradoksalnie,
każde moje płótno ma swój odpowiednik w rzeczywistym
krajobrazie. Zachwyca lub intryguje mnie realny sygnał
ze świata otaczającego, jest to impulsem do zwizualizowania mojego wewnętrznego nastroju, kłującej czy
słodkiej emocji.
Góry to miejsca, do których często wracam, i bez których nie oddycham. Rozległa i otwarta przestrzeń wokół
napełnia niesamowitą lekkością i wypełnia cały umysł.
Człowiek rozpływa się w głuchej ciszy albo wiatr rozrywa
go na drobne cząsteczki. To nieodparte uczucie głębokiego spokoju, oddechu i wewnętrznej wolności. Nastrój
ten buduje szczególnie doświadczenie Tatr. Dla mnie
niekwestionowanym, nie tyle urokiem, co odczuciem
bije Dolina Pięciu Stawów. Zadni Staw w obrazie „Ostra
Statyczność” zapadły w nieustępliwej skalnej kolebce,
w cieniu Kołowej Czuby, jawi się jak niezmiernie cudowny
szlachetny kamień. Kontrast faktur, topornych struktur
skalnych i gładkiego lustra wody stwarza ogromne napięcie i emocjonalne i wizualne.
Odbicie w moich obrazach mają niskie i lesiste Gorce
i otwarte przestrzennie Sudety i ukochane Tatry.
Upodobałam sobie właśnie te miejsca, tak inne od
codziennej struktury miasta.
Niesamowita kolorystyka, zmienność oświetlenia, zmienność gam barwnych pór roku, fizyczne odczucie zmęczenia, ciepła, zimna czy wilgoci, nie ma do końca odbicia
na płótnie. To niekończąca się inspiracja.”

32
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Zbigniew Olszyna (ur. 1980)

Trumf, trumf, misia, bela
2017
olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.d.: Tytuł | „Trumf,
trumf, misia, bela” | Zbigniew Olszyna 2017
oraz na blejtramie: Trumf, trumf, misia bela Zbigniew Olszyna
2017
Wystawiany:
∙∙ Powidoki, Strefa Inspiracji, Galeria Wnętrz City Meble,
Gdańsk
estymacja 2 600 – 3 600 PLN

W 2007 roku ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa
w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Mieszka
i tworzy w Łodzi. Zajmuje się fotografią, rysunkiem
i malarstwem.
„Do wszystkich prac staram się przemycić element
absurdu i szczyptę pastiszu. Tworzę obrazy, które sam
chciałbym oglądać i osiągam równowagę, kiedy mi się
to udaje. Robię to, co jest związane z moim otoczeniem.
Szukam związków między moim życiem i życiem w ogóle,
połączeń między tym, co wokół mnie, i tym, co gdzie
indziej, zestawiam ze sobą teoretycznie nie pasujące
światy i obserwuję rezultat. Interesują mnie sprzeczności, kontrasty, ścieranie się przeciwstawnych biegunów. W sztuce interesuje mnie to, co dziwne, tajemnicze
i niedopowiedziane.”

34 ► 40, 58
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Jacek Malinowski (ur. 1969)
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Toskania
2018
olej / płótno
40 × 60 cm

Kinga Sokół (ur. 1980)

Drzewo
niedatowany
olej / płótno
150 × 120 cm
sygnowany p.d.: Sokol

estymacja 1 500 – 2 000 PLN

Dzieli swój czas pomiędzy Gdańsk, Warszawę i Toskanię.
W tym ostatnim miejscu spędza zwykle całe lato, pracu
jąc nad cyklem zadedykowanym włoskiemu pejzażowi.
Dąży w nim przede wszystkim do odkrycia symbolu –
esencji toskańskiego krajobrazu. Klarowne wydaje się
balansowanie pomiędzy malarstwem figuratywnym
a abstrakcyjnym. Forma podlega ciągłemu uproszczeniu,
co nie wiąże się jednak z redukcją ekspresji. Niewątpliwie,
ogromne zasługi dla tego stanu przyniosła zastosowana
paleta barwna, pełna nasyconych i często skontrastowa
nych kolorów. Jego prace pełne są przeciwności, spośród
których dominuje ta fundamentalna – statyka została
postawiona naprzeciw dynamice.
36

Malinowski zrealizował takie projekty jak: Tydzień
Kultury Chrześcijańskiej, „Magazyn Sztuk”, CAT3W –
Centrum Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku.
W „Magazynie Sztuk” prowadzi zajęcia z rysunku i malar
stwa dla dorosłych. Brał również udział w plenerach na
Litwie (Traku Voke), Ukrainie (Kamieniec Podolski),
Węgrzech (Balaton), w Toskanii (okolice Volterry–Tenuta
di Casaglia, okolice Pienzy–San Lorenzo), w Polsce
(Jastrzębia Góra, Górzno, Wisła, Szczyrk, Kamieńczyk,
Pewel Wielka, Władysławowo). Jego prace prezentowane
były m.in. na Węgrzech, Hiszpanii czy Florencji.

estymacja 1 000 – 1 500 PLN •

Artystka związana od lat z Wielką Brytanią. W swo
ich działaniach artystycznych koncentruje się przede
wszystkim na kompozycjach figuratywnych – w jej
dorobku dominują portrety i pejzaże. Cechuje je silna
ekspresja. Malarka nie waha się przed sięganiem po
ujęcia symboliczne, wprowadzając widza w melancho
lijny nastrój. Klarowny jest zachwyt autorki nad potęgą
przyrody, którą z dużym zamiłowaniem od wielu lat
uwiecznia.

37
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Igor Przybylski (ur. 1974)
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SU 45-260 Słupsk
2005
olej / płótno
65 × 81 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 14 IP' 05
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie:
14’05 IP SU 45-260 SŁUPSK
w l.g. pieczęć galerii m2

Bez tytułu
2019
olej / papier
70 × 100 cm

estymacja 1 000 – 1 500 PLN

estymacja 3 800 – 5 000 PLN •

W 2002 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Jarosława
Modzelewskiego na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 2012 roku obronił pracę doktorską w macie
rzystej uczelni. Jego twórczość skoncentrowana jest
wokół tematyki związanej z komunikacją, stąd moty
wy lokomotyw czy autobusów. Szczególnie zdają się go
fascynować te pojazdy, które lata świetności mają za sobą
i coraz rzadziej spotkać je można na co dzień.
38

Michał Czuba (ur. 1991)

„Kolej to dla mnie środowisko naturalne. To nieodłączny
element pejzażu – słupy trakcyjne czy telekomunikacyjne, przejazdy kolejowe, interesujące budynki dworców.
[...] Kolej u nas jest niedoceniana, ale to bardzo istotny
składnik cywilizacji. Jest też moją cenną inspiracją.” (cyt.
za: Ewa Łączyńska-Widz, Kolej to dla mnie środowisko
naturalne, obieg.pl, 6 czerwca 2012)

Związany z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi. Jego twórczość skupia się wokół
malarstwa, a jego malarstwo wokół niego. Maluje wiel
koformatowe obrazy, sięgając pamięcią tak dalece jak to
możliwe i często oglądając się za siebie – są to intymne
podróże, gdzie za pomocą gestów, które świadczą o sile
malarstwa, kreuje rzeczywistość. Człowiek nie jest mu
obojętny, choć przekłada jego zachowania i uczucia nad
wizerunek zewnętrzny. Sam proces malarski stanowi
pewien nieodrębny schemat obrazu, jest z nim nieroz
łączny, choć i ten proces podlega skończeniu. Gest jest
tu wyrazem środków malarskich na potrzebę nastroju

w obrazie, emocji jakie mu towarzyszą, samo odczuwanie
jest już istotne, pozytywne: jak np. spokój, zaufanie, lek
kość, nadzieja, pasja, czy te negatywne jak lęk, niepokój,
udręka, niewiadoma, strach, obawa, urażenie, niechęć
czy nawet pogarda, choć niektóre nie należą do tych
przyjemnych to mogą rodzić akceptację, co za tym idzie
poznanie i prawdę.

79 ► 39

Zbigniew Olszyna (ur. 1980)

18

∙∙
∙∙

Rura
2018
olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu l.d.:
Zbigniew | Olszyna | 2018 | „Rura”
Wystawiany:
VII ogólnopolski konkurs malarski „Triennale z Martwą
Naturą”, BWA w Sieradzu
Cztery skoki w przyszłość, Galeria Olimpia, Krakers, Cracow
Art Week
estymacja 2 600 – 3 600 PLN

40 ◄ 34 ► 58
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Urszula Poncyljusz (ur. 1956)
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Strefa wody
2017
olej / płótno
65 × 90 cm
sygnowany i datowany p.d.: UPoncyljusz17
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu śr.l.: „STREFA
WODY” | AKRYL NA PŁÓTNIE | 90 × 65 CM | 2017 | URSZULA
PONCYLJUSZ
Wystawiany:
∙∙ Wystawa ZPAMiG, Muzeum Regionalne w Siedlcach
∙∙ Trzy Spojrzenia, Muzeum Regionalne w Barlinku
∙∙ Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
∙∙ Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga–Południe m.st.
Warszawy

Daleko od domu
2019
olej / płyta
70 × 100 cm
sygnowany p.d.: E.PIECHNIK

estymacja 1 000 – 1 500 PLN

estymacja 3 400 – 4 400 PLN

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, dla której
świat sztuki był od zawsze uzupełnieniem życia zawo
dowego, na tyle istotnym, że stał się w rezultacie domi
nującym nurtem aktywności. W 2016 roku ukończy
ła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Wydziale
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im.
Wł. Strzemińskiego w Łodzi, na kierunku Malarstwo
i Rysunek. Pośród kilku technik, którymi się posługuje,
malarstwo akwarelowe oraz akrylowe zajmuje kluczowe
42

Eliza Piechnik (ur. 1979)

miejsce. Jej obrazy są rezultatem eksperymentów i poszu
kiwań, a także starań, aby odwzorować świat w sposób
odrębny i indywidualny. Celem długofalowych działań
twórczych artystki jest dążenie do związania przedmiotu
i abstrakcji, koloru i konstrukcji, świadomości i odczu
wania, stylizacja rzeczywistości, wreszcie odkrywanie
bezgranicznych możliwości, jakie daje kolor. Należy
do Związku Polskich Artystów Malarzy oraz Grafików
i Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

„Moja przygoda ze sztuką zaczęła się już w dzieciństwie.
Dzień bez kreatywnego działania lub malowania był niemal dniem straconym. Pasja była tak silna, że właśnie
ze sztuką zaczęłam łączyć swoją przyszłość zawodową.
Najchętniej maluję farbami akwarelowymi i olejnymi,
ale wykorzystuję też w swojej twórczości wiele innych
technik. Eksperymentowanie jest szalenie intrygujące.
Uwielbiam lekkość pędzla i światło w obrazach impresjonistów. Inspirują mnie także współcześni malarze:
Ewa Rzeźnik i Christian Jecqel – absolutni mistrzowie
szpachelki, która jest również moim preferowanym narzędziem malarskim. Nie oznacza to, że obraziłam się na
pędzle. Często łącze oba te narzędzia przy pracy nad
obrazem. Nigdy nie przestaję poszukiwać nowych rozwiązań i technik. Jako członek Stowarzyszenia Twórców
Przystanek Sztuka dzielę się doświadczeniami z innymi
artystami. Moja twórczość ewoluuje z biegiem czasu.”

43
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Joanna Mazuś (ur. 1994)

Początek
2017
tempera żółtkowa / płótno
80 × 40 cm
sygnowana, datowana i opisana na odwrociu p.g.:
JOANNA MAZUŚ | 2017 | „POCZĄTEK”
estymacja 1 500 – 3 000 PLN

W 2018 roku ukończyła studia na Wydziale Malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskała dyplom
z wyróżnieniem za pracę stworzoną pod kierunkiem prof.
A. Rysińskiego (malarstwo) i prof. K. Jabłonowskiego
(aneks z fotografii). W roku 2016/2017 studiowała na
Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie
w ramach stypendium Erasmus+. Od 2016 roku współ
pracuje z Krzysztofem Sokolovskim przy tworzeniu
polichromii wnętrz sakralnych.
Zajmuje się kilkoma dziedzinami sztuk wizualnych:
głównie malarstwem sztalugowym i monumentalnym,
fotografią, obiektami artystycznymi. Uważa przy tym,
że istotnym elementem świadomej twórczości jest myśl.
Dlatego nie poprzestaje na pracy plastycznej i pisze eseje
porządkujące jej rozważania filozoficzno-artystyczne.
„Całą moją działalność artystyczną, a zatem również
Narodziny [► nr kat. 25] i Początek, spaja tworzona przeze mnie koncepcja abstrakcji metafizycznej. Abstrakcja
metafizyczna jest formą wizualną przybliżającą świat
duchowości współczesnemu człowiekowi. Dzięki brakowi figuratywności jest adekwatnym środkiem plastycznym do ukazywania w dobie poznania naukowego tego,
czego nie można poznać wyłącznie rozumem. Dąży do
uniwersalności, nie wykorzystując znaków możliwych
do odczytania wyłącznie przez wąskie grono odbiorców.
Może – a nawet powinna – być odbierana w sposób
intuicyjny. Dzięki temu nie wznosi barier pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur – każdy z nich za sprawą
intuicji może doświadczyć równie głębokiego przeżycia
wywołanego przez kontakt z tym samym dziełem sztuki.
Tworzę, korzystając z tradycyjnych technik i szlachetnych
materiałów. Pracę zaczynam od wykonania podobrazia
z wysokiej jakości płótna lnianego, które pokrywam własnoręcznie zrobionym gruntem. Gwarantuje to trwałość
obrazu oraz znacząco wpływa na jakość plastyczną malatury wykonanej temperą żółtkową – precyzyjną, liczącą
setki lat techniką o matowym wykończeniu, umożliwiającą nakładanie jedna na drugą wielu warstw farby, co
pozwala uzyskać wizualny efekt lekkości i wyjątkowe
brzmienie koloru. Wybrane partie Narodzin zostały również pokryte złotem płatkowym o lśnieniu niemożliwym
do osiągnięcia przy użyciu jakiejkolwiek farby.”

44 ► 50
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Paulina Leszczyńska (ur. 1974)

Mosty w Tuluzie
2019
olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany p.d.: Pola
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie:
„Mosty w Tuluzie” Paulina Leszczyńska (Pola) 2019
wystawiany:
∙∙ ZPAP, Warszawa, 2019
estymacja 3 000 – 4 000 PLN

Dyplom uzyskała w 2005 roku na Wydziale Grafiki Użyt
kowej w Pracowni projektowania Grafiki Wydawniczej
u prof. Romualda Sochy. Studiowała m.in. grafikę warsz
tatową u prof. Rafała Strenta i plakat u prof. Macieja
Urbańca. Przez wiele lat zajmowała się projektowaniem
graficznym, realizowała również autorskie programy
artystyczne dla dzieci i młodzieży w pracowni Sztuk
Wizualnych. Aktualnie zajmuje się malarstwem olejnym,
akrylowym oraz freskiem. Ulubionym tematem w malar
stwie są abstrakcje, kwiaty i pejzaże. Lubi eksperymen
tować w ramach zagadnień warsztatowych. Należy do
Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie,
a jej obrazy i prace znajdują się w prywatnych zasobach
w Polsce i zagranicą.
„Abstrakcja wciąż poszukująca i odkrywająca nowe
obszary, definiuje wypowiedzi rzeczy widzianych na
swój sposób. Odrywa od codzienności, krystalizuje formy
i obserwuje, staje się tłem egzystencji. Jest wędrówką po
wielkich miastach i świecie ciszy, zagłębieniem w przyrodę pól, łąk i wodnych akwenów. Odbiciem promieni
słońca, a także wnętrz cichych i ciemnych. Abstrakcja,
która towarzyszy, intryguje, kusi, widziana w rozbitych
światłach, formach staje się odpowiedzią umysłu i duszy.”

46
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Paulina Katarzyna Zielska (ur. 1991)
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∙∙

O jeden most za daleko
2019
olej / płótno
90 × 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Paulina
Katarzyna Zielska | „O jeden most za daleko” 2019 | 90 × 90
Wystawiany:
Galeria Sztuki Wystawa, Warszawa, 2019

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
na której w 2017 obroniła dyplom w pracowni prof. Sta
nisława Baja i prof. Jakuba Łęckiego. Współzałożycielka
grupy artystycznej i galerii „Autonomia”. Nauczyciel
ka rysunku i malarstwa w XXXIV LO. im. Miguela de
Cervantesa w Warszawie.

24

Julia Słonecka (ur. 1990)

Idol
2016
olej, pasta woskowa / płótno
100 × 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.:
JULIA SŁONECKA | „Idol” 2016
estymacja 3 500 – 4 500 PLN

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. W 2017 obroniła dyplom pod
kierunkiem prof. Stanisława Baja oraz aneks do dyplo
mu w Otwartej Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof.
Jakuba Łęckiego. Dotychczas miała trzy wystawy indywi
dualne oraz kilkanaście zbiorowych. W 2019 roku została
finalistką Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu,
a w 2018 laureatką Nagrody Artystycznej Siemensa.

estymacja 3 000 – 4 000 PLN

48 ► 66

51 ► 49
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Joanna Mazuś (ur. 1994)
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Julia Słonecka (ur. 1990)

Narodziny
2018
tempera żółtkowa, złocenie / płótno
140 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Narodziny |
2018 | Joanna Mazuś

Detronizacja
2016
olej / pasta woskowa
100 × 90 cm
sygnowana, datowana i opisana na odwrociu śr.p.: JULIA
SŁONECKA | „Detronizacja” | 2016

estymacja 2 800 – 4 000 PLN

estymacja 3 500 – 4 500 PLN

50 ◄ 44

49 ◄ 51
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Michał Pawłowski (ur. 1984)

Bez tytułu
2008
olej / płótno
110 × 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.śr.: M.Pawłowski | 08
estymacja 2 000 – 3 000 PLN •

Studiował scenografię w Studium Technik Teatralnych
i Telewizyjnych oraz malarstwo w pracowni prof.
Mieczysława Olszewskiego ze specjalizacją Witrażu
i Malarstwa Monumentalnego w pracowni prof. Jacka
Zdybla w ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem,
poezją, scenografią, ilustracją, performance’m. W latach
2013–2015 mieszkał w Mediolanie, brał udzial w projekcie
Unita Produzione Musicale, Irreality Show, wystawach
zbiorowych m.in. w Teatro Litta oraz w finale Premio
Bice Bugatti. Jego prace wiszą w prywatnych zbiorach
dyrekcji włoskiego „Flash Art Magazine” oraz maestro
Marco Fantiniego.

52

„Swoją pracę określa jako «synestezję analityczną», przetwarzanie doznań, tęsknot, wizji w formę. Proces, który
uważa za najwspanialszy i ciekawy, między pierwotną
myślą a ostateczną formą, gdzie zachodzą zjawiska czysto
chemiczne, zarówno w mózgu, jak i na płótnie. Narodziny
formy traktuje jako sedno sztuki. Łączy abstrakcję ze
sztuką figuratywną w ekspresyjny sposób przedstawia
stany umysłu, próbuje zsyntetyzować świat relatywny
z wizjami, snami, eksperymentuje z medium malarskim
w wolny lecz synestetyczny sposób [...].” (https://pavwovsky.wordpress.com/o/)

53
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Magda Zarzycka (ur. 1990)

Dopasowani
2018
akryl / płótno
40 × 40 cm
sygnowana i opisana na odwrociu na blejtramie: MAGDA
ZARZYCKA, DOPASOWANI
estymacja 500 – 1 000 PLN

Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskie
go. W 2014 roku obroniła dyplom z malarstwa w pra
cowni dr hab. Magdaleny Hlawacz i w tej dziedzinie
sztuki tworzy po dzień dzisiejszy. Zajmuje się również
projektowaniem graficznym i współprowadzi pracow
nię artystyczną. Jej inspiracją są wspomnienia i stare
fotografie, w których szuka nowego znaczenia i innego
spojrzenia, niż przez pryzmat pamięci. Nie lubi nadmia
ru, więc usuwa z tych wspomnień to, co niepotrzebne,
pozostawiając maksymalnie oczyszczoną formę. Bawi
się symbolem i kolorem. Uczestniczka wielu wystaw
w Polsce i za granicą. W 2016 roku otrzymała nagrodę
Związku Polskich Artystów Plastyków na opolskim Salo
nie Jesiennym. Wiele jej prac znajduje się w kolekcjach
prywatnych.

54 ► 56, 63
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Magda Zarzycka (ur. 1990)

Pani z basenu
2017
akryl / płótno
60 × 40 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie:
MAGDA ZARZYCKA, PANI Z BASENU

30

Mateusz Budzyński (ur. 1974)

Głowy V, Portret Generała
2014
olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: MATEUSZ
BUDZYŃSKI | „GŁOWY V, PORTRET GENERAŁA” | WYMIARY: 100 ×
100 CM | OLEJ NA PŁÓTNIE | 03.2014

estymacja 1 000 – 1 500 PLN
estymacja 2 000 – 2 600 PLN

56 ◄ 54 ► 63
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Zbigniew Olszyna (ur. 1980)
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Kinga Mrozik (ur. 1996)

Transformato
2018
olej / płótno
100 × 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: Tytuł:
| „Transformator” | Zbigniew Olszyna | 2018 r. oraz opisany na
blejtramie: Transformator – Zbigniew Olszyna 2018

Cars
2019
olej / płótno
70 × 50 cm
sygnowany p.d.: Kinga Mrozik
sygnowany i datowany na odwrociu śr.l.:
Kinga Mrozik | -Kuryło | 2019

estymacja 2 600 – 3 600 PLN

estymacja 1 000 – 1 500 PLN

W 2019 roku ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w pracowni
dr hab. Marka Batorskiego.
58 ◄ 34, 40

„W pracach odzwierciedlam wszystko to, co mnie interesuje i inspiruje. Ogromną rolę w mojej twórczości odgrywają nawiązania do światowej kinematografii, muzyki,
mody i dwudziestolecia międzywojennego. Inspiracją
są dla mnie stare plakaty filmowe, modowe czasopisma, teledyski oraz twarze ludzi zwykłych i niezwykłych,
zarówno osób znanych, jak i nieznanych szerszemu gronu.
Tworzę prace barwne, pełne kolorów i geometrycznych
kształtów, utrzymane w stylu retro. Największy wpływ
na moją twórczość mają: Hopper, Margritte, Hockney,
Łempicka, Toulouse-Lautrec, Mehoffer oraz włoscy futuryści. Staram się patrzeć na rzeczy codziennego użytku,
jak na potencjalne dzieła sztuki, ponieważ uważam, że
inspiracje można czerpać zewsząd.”
59

33

Kinga Wnuk-Moskalska (ur. 1975)

Pejzaż z okiem nieba
2018
olej / płótno
90 × 130 cm
sygnowany p.d.: KINGA | WNUK
sygnowany i datowany na odwrociu p.d.: KINGA | WNUK
| 2018
estymacja 2 600 – 3 600 PLN

60 ◄ 30, 31
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Magdalena Jędrzejczyk (ur. 1990)

34

∙∙
∙∙

Wieśpospolita. Fajna krowa z niej
2017
olej / płótno
120 × 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu l.d.: Magdalena Anna
Jędrzejczyk | 2017
Wystawiany:
Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, 2017
Puławska Galeria Sztuki, Puławy, 2017

35

Magda Zarzycka (ur. 1990)

Bliźniaczki
2016
akryl / płótno
40 × 40 cm
sygnowany i opisany na odwrociu l.d.:
MAGDA ZARZYCKA „BLIŹNIACZKI”
estymacja 500 – 1 000 PLN

estymacja 4 200 – 5 000 PLN

62 ◄ 28
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Aleksandra Lacheta (ur. 1992)

Mandryl
2018
akryl / płótno
40 × 50 cm
sygnowany p.d.: AL
sygnowany i datowany l.d.: Aleksandra Lacheta ’18
estymacja 500 – 1 000 PLN

Studentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, Wydziału Grafiki i Malarstwa,
specjalizacja – Projektowanie Graficzne. Stara się roz
wijać w wielu kierunkach, dlatego wciąż odkrywa nowe
techniki i narzędzia, próbując wypracować rozpozna
walny warsztat.
Zajmuje się malarstwem, ilustracją i grafiką kom
puterową. Pasję tworzenia skutecznie rozwija od naj
młodszych lat. Podczas poszukiwań artystycznego ja
twórczą uwagę skupiła głównie na motywie zwierząt.
Jej obrazy to połączenie empatycznego zainteresowania
fauną oraz niebanalne postrzeganie wszelkich żywych
organizmów wzbogacone zainteresowaniem z dziedziny
zoologii. Bohaterowie jej obrazów to pełne wrażliwości
i emocji stworzenia, a każde opowiada swoją niepowta
rzalną historię.

64 ► 78
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Paulina Katarzyna Zielska (ur. 1991)
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∙∙
∙∙

Ściemnia się
2018
olej / płótno
80 × 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.g.: Paulina
Katarzyna Zielska | „Ściemnia się” 2018 | 80 × 80 cm
Wystawiany:
Wystawa finalistów konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie
UAP, Galeria Słodownia +1, Stary Browar, Poznań, 2018
Wystawa finalistów konkursu „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie
UAP, BWA Piła, 2018
estymacja 2 800 – 3 600 PLN

„Każda chwila z życia pozostaje gdzieś w podświadomości.
Czasem wystarczy choćby jakiś zapach, kształt lub kolor,
aby przywołać różne skojarzenia. Dla mnie malarstwo
jest narzędziem do «zapisywania» różnych doświadczeń.
Nie ukrywam, że najważniejszy jest proces powstawania
obrazu i wszystkie zmagania z nim związane. Ukończone
dzieło jest dla mnie najczęściej czymś odrębnym, co
powinno współistnieć z odbiorcą. Cały czas poszukuję
nowych form, za pomocą których mogłabym pokazać,
co jest dla mnie najważniejsze, a jednocześnie mogłoby
mieć to wartość uniwersalną.”

66 ◄ 48
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Andrzej Popiel (ur. 1952)

Piękna I
2004
olej / płótno
92 × 72,7 cm
sygnowany p.d.: APopiel

estymacja 2 000 – 3 000 PLN

Studiował na ASP w Warszawie, malarstwo w pracowni
prof. Jerzego Tchórzewskiego i grafikę w pracowni prof.
Haliny Chrostowskiej. Dyplom z wyróżnieniem uzy
skał w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej w 1977 roku
Otrzymał m.in. stypendia artystyczne przyznane przez
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (1978), Rietveld
Academie w Amsterdamie (1987), rząd francuski (1987),
Ministerstwo Kultury i Sztuki (1997). Zajmuje się grafi
ką, ilustracją książkową, projektowaniem graficznym
i malarstwem.
„Źródłem mojej inspiracji twórczej jest otaczająca mnie
rzeczywistość. Moja twórczość jest «świadectwem
naszych czasów», moim komentarzem do wydarzeń,
z którymi spotykam się na co dzień. Tematyka moich
prac związana jest z takimi problemami jak: agresja, nietolerancja, głupoa, bezduszność. W pracach tych rzeczywistość ukazana jest w sposób groteskowy i satyryczny. Niektóre z tych prac mają charakter surrealistyczny
i metafizyczny. W twórczości swojej dążę do tego, by
forma była adekwatna do wyrażanych treści i równie
sprawna warsztatowo, jak i nośna intelektualnie.”
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Anna Mankiewicz (ur. 1996)

Ja
2018
akryl, olej / sklejka
100 × 66 cm
sygnowany i opisany na odwrociu p.g.: MANKIEWICZ | 100 × 66

40

Paula Jaszczyk (ur. 1977)

Bez tytułu
2009
akryl / płótno
100 × 80 cm
sygnowany i datowany na odwrociu śr.: PAULA | JASZCZYK
| 2009

estymacja 1 000 – 1 500 PLN

Studentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

70 ► 72

estymacja 5 000 – 7 000 PLN •

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rek
torskim. Laureatka Nagrody Dyplom 2005, ufundowanej
przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjatywy Prof. Józefa
Szajny i Galerii Studio. Stypendystka Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2006), Mazowieckiego
Stypendium Doktoranckiego (2009) oraz programu

Młoda Polska (2012). Adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów,
Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie.
„Paula nie mówi o sobie malarka. Uważa, że to słowo kojarzy się z kobietą, która traktuje malarstwo jak niedzielne
robótki domowe. A ona żyje sztuką od rana do nocy.
Śpi i też widzi obrazy.” (https://www.weranda.pl/inne/
najchetniej-ogladane7/paula-jaszczyk-mieszka-w-paski)
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Anna Mankiewicz (ur. 1996)
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Tymoteusz Zeman (ur. 1979)

Klimo
2018
akryl, olej / sklejka
90 × 120 cm
sygnowany i opisany na odwrociu p.d. (do góry nogami):
90 × 120 | MANKIEWICZ

Einstein
2019
wydruk pigmentowy / papier Solution SemiMatt Warmtone
99,5 × 69 cm (w świetle oprawy)
108 × 78,5 cm (z oprawą)
sygnowany p.d.: T.Zeman

estymacja 1 000 – 1 500 PLN

estymacja 500 – 800 PLN

Grafiką zajmuje się z zamiłowania i zawodowo. W swoje
prace wplata wątki z otaczającego nas świata. Lubi eks
perymentować z formą i kolorem. W jego pracach czę
sto przewijają się ludzkie twarze, które ewoluują dzięki
zastosowaniu różnych technik graficznych. Fascynacja
sztuką generatywną doprowadziła go do poszukiwa
nia niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie grafiki
cyfrowej.
72 ◄ 70

73

43

Ewa Mrowiec-Łysy (ur. 1984)

Martyna Górecka (ur. 1991)

Por. Nr 7
2019
olej / płótno
89 × 73 cm
sygnowany, datowany i opisany p.g.: Martyna Malka Górecka
| Por. Nr 7 | Olej na płótnie, 2019 | 89 × 73

estymacja 1 500 – 2 500 PLN

estymacja 2 500 – 3 500 PLN

Absolwentka ASP w Katowicach. Dyplom z malarstwa
zrealizowała pod kierunkiem prof. J. Rykały. Laureatka
Ogólnokrajowego Festiwalu Rysunku Figurama (2010)
i konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2011, II miej
sce). Stypendystka Prezydenta Miasta Sosnowca (2003).
Przygotowała wystawę indywidualną na śląskiej Gali
BCC w Promnicach (2009). Uczestniczka wystaw zbio
rowych m.in.: Muzeum im. M. Chroboka, Ruda Śląska
(2004); Galeria Rondo Sztuki, Katowice (2007); wysta
wa pracowni rysunku prof. J. Karbowniczka, Galeria
Aula ZSP, Jarosław (2007); Galeria Sztuki Współczesnej
Elektrownia, Czeladź (2009); Galeria Aula ZSP, Katowice
(2010); Ogólnokrajowy Przegląd Rysunku Figurama,
Praga, Katowice (2010); Muzeum Miejskie, Siemianowice
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Dym
2015
olej / płótno
70 × 100cm
sygnowany i datowany na odwrociu wzdłuż prawej krawędzi:
Ewa Mrowiec-Łysy | 2015

Śląskie (2011); Finaliści 10. edycji konkursu Artystyczna
Podróż Hestii PGS, Sopot (2011); Galeria BWA, Katowice
(2011); Galeria Mpik, Gliwice (2011).

Dyplom z malarstwa obroniła w 2018 roku w pracowni
prof. Krzysztofa Wachowiaka, a aneks z rysunku u prof.
Czesława Radzkiego na warszawskiej ASP. Prowadzi
szkołę rysunku „Powidok”. Głównym założeniem malo
wanych przez nią obrazów jest połączenie realizmu z abs
trakcją. Tematem są owoce morza, a więc formy natu
ralne i rzeczywiste, ale przeskalowane, przedstawione
w nienaturalnym rozmiarze. Prace są podsumowaniem
wspomnień z podróży, pozorną abstrakcją przypomina
jącą o natłoku nowych doznań z wyjazdów. To przede
wszystkim wyabstrahowany kadr, który sięga głęboko
do pamięci skrywającej przelotne, na pierwszy rzut oka
nieznaczące momenty. To zabawa formą i treścią, poszu
kiwanie abstrakcji w rzeczywistym świecie.
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Sylwia Zdzichowska (ur. 1991)

Konterfekt IX
2016
olej / płótno
100,5 × 70,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu p.d.: Zdzichowska
2016 | Konterfekt IX oraz na blejtramie: Zdzichowska S. 2016 |
Konterfekt IX | malarstwo olejne
estymacja 1 500 – 2 500 PLN

W 2010 roku ukończyła Liceum Plastyczne w Łomży,
o specjalności grafika warsztatowa. W 2014 roku zre
alizowała program MOST na Łódzkiej ASP, na wydziale
malarstwa i grafiki. W 2015 roku obroniła dyplom na
gdańskiej ASP, składający się z malarstwa oraz dwóch
aneksów – z grafiki warsztatowej i witrażu.
„Realizacje z cyklu Konterfekt są próbą odwzorowania
obrazów przechowywanych w mojej pamięci – to teraźniejsze przedstawienie osoby/postaci nieobecnej. W literaturze istnieją różne określenia tych widoków, m.in.:
wspomnienia, obrazy quasi-wizualne, widoki umysłowe,
lub jak pisał Arnheim: obrazy mentalne. W tym miejscu
chciałabym również dokonać istotnego dla mnie rozróżnienia i posłużę się cytatem Paula Ricoeura z książki
Pamięć, Historia, Zapomnienie: «Na przekór tej tradycji deprecjonowania pamięci na marginesach krytyki
wyobraźni przyjdzie nam, na tyle, na ile się da, rozdzielić
wyobraźnię i pamięć. Myślą przewodnią tego dążenia jest
różnica, rzecz by można, ejdetyczna, różnica, dzieląca
dwa cele, dwie intencjonalności: wyobraźni, skierowanej
ku temu co fantastyczne, fikcyjne, nierealne, możliwe,
utopijne; oraz pamięci – skierowanej ku rzeczywistości
minionej, ku uprzedniości stanowiącej par excellence
czasowe znamię rzeczy wspomnianej, wspomnianego jako
takiego». W moich pracach wybrałam to drugie – akt
odpamiętywania, a nie wyobrażania.
Mimo, że proces wywoływania umysłowych widoków
korzysta z tych samych systemów i niejako dubluje efekt
widzenia, uzyskany obraz różni się od tego widzianego
rzeczywiście. Wygenerowane obrazy są ulotne, a pole
widzenia jest zdecydowanie bardziej ograniczone, ruchome i niestabilne.”
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Aleksandra Lacheta (ur. 1992)

Kruki
2017
akryl / płótno
40 × 60 cm
sygnowany l.d.: ALacheta
sygnowany i datowany l.d.: Aleksandra Lacheta ’17

47

Michał Czuba (ur. 1991)

Bez tytułu
2019
olej / papier
70 × 100 cm

estymacja 1 000 – 1 500 PLN

estymacja 500 – 1 000 PLN

78 ◄ 64
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Piotr Siudeja (ur. 1991)

Rysa I
2018
technika własna, tynk, olej, suchy pigment / płótno
100 × 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na blejtramie:
PSiudeja RYSA I 2018
estymacja 3 000 – 4 000 PLN

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Tkaniny
i Ubioru (specjalizacja projektowanie ubioru: prof.
Barbara Hanuszkiewicz, malarstwo: pracownia prof.
Wojciecha Ledera), absolwent technikum odzieżowego
im. W.S. Reymonta w Częstochowie. W 2015 roku zdo
był główna nagrodę w organizowanym przez Miejską
Galerię Sztuki konkursie Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego. Autor wystaw
indywidualnych, m.in. w Galerii OFF Piotrkowska (2014)
oraz wystawy STOP KLATKA w Muzeum Miasta Łodzi
(2015) jako laureat Grand Prix w XXXI Konkursie im.
W. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. W 2017
roku zyskał wyróżnienie Jury w XXXIV Konkursie im.
Władysława Strzemińskiego Sztuki Piękne. Uczestniczył
w wystawach zbiorowych, m.in. Nowa przestrzeń,
Filharmonia Łódzka, 2017; Festival International Et
Grand Prix De Peinture De La Ferte Bernart, La Ferte
Bernart, Francja, 2015, BLACK-kulturowe konotacje
czerni, Galeria Promocji Młodych w Łodzi, 2015.
„Piotr Siudeja w swych obrazach usiłuje uporać się z dylematem, przed jakim stoi obecnie malarstwo. Poddane
ponowoczesnej presji, przekreśliło dotychczasową tradycję awangardyzmu, w której ramach malowanie stało
się rodzajem epistemologicznego, ontologicznego czy
ideologicznego eksperymentu. Odrzuciwszy esencjalizm (formalizm), historyzm i społeczne zaangażowanie
(utopię), malarstwo zostało wkomponowane w postmodernistyczną kulturę ślepej plamy, jak ją nazwał swego
czasu Wolfgang Welsch, śledzący procesy anestetyzacji.”
(Kazimierz Piotrowski, „Cięcie – źródło obrazu”, http://
wydarzenia.o.pl/2017/09/piotr-siudeja-do-odciecia-ciecie-beton-czern-miejska-galeria-sztuki-w-czestochowie-czestochowa/#/)
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Lista fundacji, na które mogą Państwo przekazać 3% ceny
sprzedaży, zgodnie z zapisem regulaminu aukcji § XI. pkt 3.

Aukcja sztuki XX i XXI wieku
16 grudnia 2019

Fundacja Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie
Wspiera działania Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie
poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów
polskiej sztuki współczesnej. Fundacja realizuje swoją misję poprzez
dokonywanie zakupów dzieł polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej, które są przeznaczone do kolekcji Muzeum Narodowego
w Warszawie.
IVY Poland
Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych amerykańskich i europejskich uniwersytetach m.in. poprzez
programy stypendialne, oraz zrzesza polskich absolwentów najlepszych światowych uczelni i filantropów zainteresowanych wspieraniem Polaków w edukacji na najwyższym poziomie i świadczy
doradztwo edukacyjne.
Synapsis
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia.
Fundacja Wiewiórki Julii
Fundacja Wiewiórki Julii to pierwsza tego rodzaju organizacja
której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, z placówek
socjalnych osobom starszym i niepełnosprawnym.
Kabbalah Center Poland
Międzynarodowa organizacja upowszechniająca mądrość Kabbalah.
Jej celem jest dawanie ludziom wiedzy oraz narzędzi, pozwalających
ulepszyć życie i usunąć chaos panujący na świecie.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Prowadzi schroniska, noclegownie, domy stałego pobytu, łaźnie,
świetlice, kuchnie dla ubogich. Przeciwdziała i zapobiega bezdomności, promuje to co jest bliskie idei albertyńskiej.
Fundacja im. Grzegorza Góraka
Fundacja wspiera rozwój młodych osób w zakresie ich przedsiębiorczości oraz zachęca ich do stawiania pierwszych kroków w biznesie; promuje idee patriotyzmu gospodarczego i CSR. Krzewi takie
wartości jak etyka, uczciwość i konsekwencja w dążeniu do celu.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Korabiewicach
Schronisko jest pod opieką Fundacji Viva! Od 2012r. Fundacja Viva!
Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt.

			
			
			
			Dom Aukcyjny Libra
			Złota 48/52 00-120 Warszawa
			
+48 660 299 912
			
(22) 201 07 43
			www.artlibra.pl
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Fundacja One Day
Celem fundacji jest działalność społeczna w zakresie pomocy
doraźnej, w edukacji i pomocy w usamodzielnianiu się dzieciom
po wyjściu z domu dziecka i z innych placówek opiekuńczych.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Realizuje projekty z obszaru edukacji artystycznej oraz wspiera
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w jej misji upowszechniania
sztuki współczesnej.

Regulamin aukcji
§ 1. DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Libra Dom Aukcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy ul. Złotej 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000642622, posiadająca numer NIP 7010624059 i numer REGON 365672461, kapitał zakładowy
w wysokości 338.000,00 zł,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży,
Cena minimalna – cena, za którą właściciel Obiektu zgodził się go sprzedać, znana jedynie
Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena
wywoławcza może być niższa niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca udział w aukcji,
Umowa – umowa sprzedaży zawarta w momencie uderzenia młotkiem (z chwilą udzielenia
przybicia w rozumieniu art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego) lub umowa sprzedaży zawarta
w ramach sprzedaży pozaaukcyjnej,
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–20.00 czasu obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym umożliwia
udział w licytacji internetowej.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce
odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania
przyczyny.
2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo
stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi
jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty
jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami
ani roszczeniami osób trzecich.
4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą, która może być podana w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/
Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania
przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego
Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży
Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach
marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji
wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.
§ 3. PREZENTACJA OBIEKTÓW
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny. Treść
katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub
Aukcjonera.
2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego
do sprzedaży Obiektu.
3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub
współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we
wskazanym przez Dom Aukcyjny terminie oraz miejscu ich ekspozycji.
5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego.
W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu
oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie
uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
§ 4. REJESTRACJA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub
licytacji telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji
internetowej na własnej platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.
2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza
rejestracyjnego. Pracownik dokonujący rejestracji może poprosić o przedstawienie dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport).
3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła
identyfikującego osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
skutki tego ujawnienia.
5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, Dom
Aukcyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żądania podania
wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku
niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie
weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić dokonania rejestracji lub uniemożliwić udział
w aukcji.
6. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 7. Ponadto,
w przypadku wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane
i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.

8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do
ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną
sytuację.
9. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.
§ 5. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejność licytacji, wyłączyć
Obiekty z licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo
ogłasza podjęcie decyzji, o których mowa powyżej.
3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość
zmiany Ceny wywoławczej przed licytacją.
4. Postąpienie w licytacji wynosi ok. 10 % poprzedniej oferty. Wysokość postąpienia, wyrażoną
w Zł, określa Aukcjoner, informując w trakcie licytacji o każdej zmianie wysokości postąpienia.
5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez
Aukcjonera. Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy
Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru
potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.
6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. Na życzenie Uczestnika aukcji niektóre spośród
licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny zostać
zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją wraz z informacją,
których Obiektów dotyczą. Ostateczna decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza
ponowną licytację Obiektu.
8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń
technicznych rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.
§ 6. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz uczestnictwa w aukcji.
2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem
aukcyjnym. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik aukcji zobowiązany jest zwrócić
tabliczkę z numerem aukcyjnym.
3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji
Uczestnika aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji
Aukcjonera.
§ 7. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. W licytacji przy użyciu telefonu mogą uczestniczyć osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
2. W formularzu zlecenia licytacji, Uczestnik Aukcji wskazuje Obiekt, który chce licytować oraz
numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed rozpoczęciem licytacji.
Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie
internetowej Domu Aukcyjnego, a także zamieszczony jest w katalogu aukcyjnym.
3. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
4. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon w przypadku, kiedy liczba
zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W takim wypadku o możliwości
udziału w licytacji przez telefon decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Pracownik Domu Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji przed rozpoczęciem licytacji
wybranych Obiektów. Po uzyskaniu połączenia, Uczestnik aukcji zostanie poproszony przez
pracownika Domu Aukcyjnego o podanie imienia i nazwiska oraz wskazanego w formularzu hasła.
6. Dom Aukcyjny może odmówić udziału w licytacji przez telefon, jeżeli istnieją jakiekolwiek
wątpliwości dotyczące tożsamości osoby składającej zlecenie.
7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji,
będący konsekwencją niezawinionych przez Dom Aukcyjny problemów z uzyskaniem lub
z jakością połączenia. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wzięcia udziału
w licytacji z przyczyn wskazanych w pkt. 4.
8. Na życzenie Uczestnika aukcji licytacja telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim
lub w innym języku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym. Prośby takie powinny
zostać zgłoszone Domowi Aukcyjnemu najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed aukcją. Ostateczna
decyzja należy do Domu Aukcyjnego.
9. Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu licytacji telefonicznej.
10. Dom Aukcyjny rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne z Uczestnikami aukcji, o których
mowa powyżej.
§ 8. ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
1. Złożyć zlecenie licytowania z limitem przez Dom Aukcyjny w imieniu klienta mogą osoby, które:
a. zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz
b. wypełniły formularz zlecenia licytacji.
2. Formularz zlecenia licytacji dostępny jest w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie
internetowej Domu Aukcyjnego, a także jest zamieszczony w katalogu aukcyjnym.
3. W formularzu zlecenia licytacji Uczestnik aukcji wskazuje Obiekty, które chce licytować oraz
maksymalne oferowane kwoty.
4. Formularz należy dostarczyć do Domu Aukcyjnego osobiście lub przesłać jego podpisany skan
mailem wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego tożsamość, najpóźniej 1 Dzień roboczy
przed aukcją. Dom Aukcyjny może wyrazić zgodę na dostarczenie formularza w inny sposób.
5. Dom Aukcyjny będzie licytował do wskazanego limitu, oznaczonego w formularzu zlecenia.
Kwota maksymalna stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich
starań, aby zakupić Obiekt po możliwie najniższej cenie, poniżej limitu podanego przez klienta.
6. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń licytacji bez limitu.
§ 9. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja
publiczna) poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej
platformie.

2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie
wskazanej przez Dom Aukcyjny co najmniej 2 Dni robocze przed rozpoczęciem aukcji oraz
pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania
wyżej wskazanego terminu.
3. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. 2, Dom Aukcyjny może poprosić
o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport). Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru
karty kredytowej, żądania podania wiarygodnych referencji lub żądania wpłacenia wadium,
zwracanego w przypadku niedokonania zakupu. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu
przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić klientowi wzięcia udziału
w licytacji internetowej.
4. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy
przekazuje Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali,
informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie
z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.
5. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników
aukcji licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub
pracownika Usługodawcy.
6. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe
potwierdzenie zawartych transakcji.
7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym,
w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną
oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
8. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet.
§ 10. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest
warunkowo z Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner
informuje o tym Uczestnika aukcji.
2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez
Sprzedającego zgody na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna lub też
podwyższenia oferty do poziomu Ceny minimalnej przez Uczestnika aukcji.
3. Dom Aukcyjny zobowiązuje się skontaktować ze Sprzedającym oraz Uczestnikiem aukcji,
w celu ustalenia czy wyrazi on zgodę na obniżenie ceny od kwoty minimalnej, bądź też
podwyższenia oferty przez Uczestnika aukcji. Jeżeli Sprzedający nie wyrazi zgody albo jeżeli
próby skontaktowania się ze Sprzedającym nie powiodą się w terminie 5 dni roboczych od dnia
aukcji, warunek uznaje się za niespełniony, a Umowa nie jest zawarta.
4. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt zostaje przeznaczony do sprzedaży
pozaaukcyjnej.
5. Po zakończeniu aukcji Obiekt, który nie został sprzedany na aukcji albo w wyniku transakcji
warunkowej jest oferowany przez 30 dni od dnia aukcji (sprzedaż pozaaukcyjna).
§ 11. OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena
wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
2. Nabywca jest uprawniony do wskazania podmiotu prowadzącego działalność charytatywną, na
rzecz którego Dom Aukcyjny przekaże część otrzymanej opłaty aukcyjnej w wysokości 3% ceny
sprzedaży netto. Nabywca może wybrać podmiot z listy udostępnionej przez Dom Aukcyjny.
3. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [•], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży
wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego
spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu,
o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2016r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek:
a. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000
euro, oraz
b. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50
000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
c. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200
000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
d. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350
000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
e. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym
równowartość 500 000 euro.
4. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest
pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
5. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [O] do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz
z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia
Obiektu.
6. Opłaty, o których mowa w pkt. 1–4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży
pozaaukcyjnej.
7. W przypadku zawarcia Umowy w drodze licytacji przez Internet do opłat przewidzianych
w pkt. 1–4 doliczana jest także prowizja pobierana przez Usługodawcę. Usługodawca informuje
klienta o wysokości prowizji wliczając w to swoje opłaty.
§ 12. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni roboczych
od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za
okres opóźnienia w zapłacie.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy
płatności:
a. gotówka (płatność dokonywana jest w Zł),
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym
przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu
poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
4. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie
określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin

do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90
dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz
doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres
korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na
który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej,
w dacie podjęcia.
6. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt.
XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu
Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu
płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
§ 14. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz
z opłatą aukcyjną.
2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą
aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej
kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym)
i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności
Obiektu.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy
Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez
Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.
5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu
Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.
6. Dom Aukcyjny może obciążyć Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14
dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł
dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od
pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12miesięcy od
dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy
z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie
wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.
§ 15. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty
wydania Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.
§ 16. INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
z 2014r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy
niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
2. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1446),
od 6 grudnia 2017r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej
zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych
osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot,
w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1049), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do
zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 972), polskie
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum
niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji.
W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno
muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
a. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza równowartość 15 000 zł.
§ 17. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu
lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom
listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie
zmienionego lub nowego Regulaminu.
3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego.
Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom
Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą
uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.
5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego
obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby
pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.

Formularz zlecenia licytacji z limitem/telefonicznej

Formularz rejestracji klienta

Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych
kosztów.

DATA REJESTRACJI KLIENTA:					HASŁO:

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XXI wieku #arttoday | Kod aukcji: 1911ASAT1 | Data aukcji: 25.11.2019

zlecenie licytacji z limitem 

Q					licytacja

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XXI wieku #arttoday | Kod aukcji: 1911ASAT11 | Data aukcji: 25.11.2019

DANE OSOBOWE:

telefoniczna 
Q

Niniejszy formularz musi być dostarczony do Domu Aukcyjnego osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres:
zlecenia@artlibra.pl, najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma
prawo poprosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty,
paszport); w przypadku zleceń przesłanych e-mailem: w formie skanu takiego dokumentu.

Imiona, Nazwisko						i/lub Nazwa firmy
Dowód osobisty (seria i numer) 					

Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL							NIP (w przypadku firmy)			

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO					

NUMER KLIENTA		seria i numer dowodu osobistego/PESEL

Numer telefonu do licytacji			hasło

DANE KONTAKTOWE:
E-mail							Numer telefonu:
ADRES KORESPONDENCYJNY:

Nr kat.

Autor/Tytuł:

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna [ TEL. ]

Ulica							Nr domu/mieszkania		
Kod pocztowy 						Miejscowość
ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (JEŚLI INNY NIŻ POWYŻEJ):
Ulica							Nr domu/mieszkania		
Kod pocztowy 						Miejscowość

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Uczestnika aukcji do
podanej kwoty, z jednoczesną gwarancją nabycia obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu. W przypadku
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia dotyczącego licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Pracownik Domu
Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów i przeprowadzi weryfikację za pomocą
imienia i nazwiska oraz hasła podanego w zleceniu licytacji. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału
w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.
Należność za zakupiony obiekt wpłacę:
Q
przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIFT: BREXPLPW
Q
gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub kartą płatniczą
(Dom Aukcyjny Libra zastrzega możliwość przyjmowania wpłat kartą płatniczą do kwoty 10 000 zł)

Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA

faktura
paragon
Q poczta
Q e-mail
Q odbiór osobisty

Przed przyjęciem formularza rejestracji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo
prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie lub kopię dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport; w przypadku
zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu
dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w licytacji.
JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
Q zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które to
dokumenty otrzymałem/am przy dokonaniu rejestracji / zostały mi udostępnione na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego www.artlibra.pl;
Q zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji;
Q wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

DODATKOWE ZGODY:
Ja, niżej podpisany/a:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny, w celu
marketingu usług własnych, poprzez przesyłanie materiałów marketingowych na adres
wskazany w formularzu jako korespondencyjny (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny
w postaci wizerunku utrwalonego w związku z rejestracją przebiegu Aukcji przy pomocy
urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji handlowej skierowanej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci (proszę wybrać odpowiednie pole):
wiadomości e-mail
Q TAK Q NIE
wiadomości SMS
Q TAK Q NIE

Q
Q

Data				Podpis klienta

Podpis uczestnika Aukcji

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP:
7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

