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1.

Adam Bakalarz (ur. 1989)

CHZD, 2020 *
akryl na pł tnie, 80 x 60 cm
sygnowany rewers "A. Bakalarz | 2020 | "CHZD"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 12 000 - 14 000 zł

Urodzony w Tychach w 1989 roku, absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2016 roku obronił dyplom
w Pracowni Wklęsłodruku dr. Stanisława Holewy. Jest przedstawicielem
młodego pokolenia polskich artyst w, kt rego prace z roku na rok
zwiększają swoją warto . Portal Artinfo w tegorocznym raporcie rynku
sztuki wyr żnił artystę, uznając jego sukces za jedno z „najbardziej
spektakularnych wydarze na rynku sztuki młodej i aktualnej w 2019
roku”. Mimo młodego wieku Adam Bakalarz ma już na swoim koncie
udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą, a jego prace znajdują się w
prywatnych kolekcjach.

2.

Adam Bakalarz (ur. 1989)

PBK, 2020 *
akryl na pł tnie, 80 x 110 cm
sygnowany rewers "A. Bakalarz | 2020 | "PBK"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł

Artysta tworzy obrazy jak i rze by. Bohaterami jego prac są
humanoidalne kształty, będące transpozycjami człowieka. Adam Bakalarz
upraszcza ludzką sylwetkę, kubizuje, skupiając się na oddaniu ruchu, aż
do momentu zatracenia realizmu na rzecz abstrakcyjnego
przedstawienia. Szczeg lną uwagę po więca też fakturze swoich prac.
Jego rze by mają chropowatą powierzchnię starego metalu, za w
przypadku malarstwa, wygładzane, jednolite często tła kontrastują z
grubo nałożoną farbą, kt rą wypełnia kontury postaci.

3.

Adam Bakalarz (ur. 1989)

GA0320, 2020 *
brąz: 63 x 63 cm
sygnowany z tyłu na płaskorze bie "A.Bakalarz | 2020 | „GA0320" | EA III", sygnowany z
tyłu ramy "A.Bakalarz | 2020 | „GA0320" | EA III"
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 6000 zł
estymacja: 8 000 - 10 000 zł

Dostrzegam figury pokonujące op r własnych mię ni, siły grawitacji
i przenikające się z przestrzenią. Fascynuje mnie zacieranie się
czytelno ci ciała i jego fizycznych ogranicze . Cielesno zostaje
zdeformowana, przetworzona w rze biarską formę, kt ra jednakże
intuicyjnie naprowadza nas na realno w odbiorze wykonywanej
czynno ci.
Adam Bakalarz

4.

Adam Bakalarz (ur. 1989)

RPZK8O, 2018 *
brąz; 80 x 27 x 27 cm
sygnowana na spodzie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 12 000 - 14 000 zł

5.

Monika Osiecka (ur. 1963)

R żowa Pełnia, 1997-2010 *
r żowy alabaster, brąz patynowany
wys. 57 cm
posiada certyfikat autentyczno ci
sygnowana z tyłu

cena wywoławcza: 39 000 zł
estymacja: 42 000 - 45 000 zł

Polska rze biarka urodzona w Mediolanie. Dzieci stwo i wczesną młodo spędziła
we Włoszech i Iranie. Studiowała filologię perską i włoską na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest absolwentką Wydziału Rze by warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, gdzie uzyskała dyplom w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. Naukę
techniki rze biarskiej kontynuowała we Włoszech, na Akademii Sztuk Pięknych w
Carrarze. Kamie stał się gł wnym medium jej artystycznej wypowiedzi. Pracę z tym
tworzywem rozpoczęła jeszcze w czasie studi w, gdy uczestniczyła w sympozjum we
włoskim Fanano. W 2011 roku wydała autobiograficzną książkę zatytułowaną
„Fragmenty Lustra”, gdzie komentuje własne życie, tw rczo
i do wiadczenia
artystyczne, kładąc nacisk na aspekt kobieco ci.

6.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Po Drugiej Stronie Księżyca, 2020 *
olej i akryl na pł tnie, 54 x 46 cm
sygnowany na awersie "Olbinski",
lewy dolny r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 70 000 - 90 000 zł
Artysta malarz, grafik, ilustrator, projektant, scenograf. Urodził się w 1943 roku w
Kielcach. Jest przedstawicielem tzw. polskiej szkoły plakatu. W 1969 roku uko czył
studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zaraz po studiach
zaczął zajmowa się grafiką, wsp łpracując z czasopismem „Jazz Forum”. W 1981 roku
wyemigrował do Francji, skąd rok p niej udał się do Nowego Jorku. Powr t do kraju
uniemożliwiło mu wprowadzenie przez władze komunistyczne w Polsce stanu
wojennego. W 1985 podjął pracę jako wykładowca w nowojorskiej School of Visual
Arts. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym wiecie, można
podziwia je także w galeriach i muzeach, m. in The National Arts Club w Nowym
Jorku, Smithsonian Institute and Library of Congres w Waszyngtonie, Suntory
Museum w Osace. Tw rczo
Rafała Olbi skiego była wielokrotnie wyr żniana
licznymi nagrodami, w tym m. in pierwszą nagrodą w konkursie „New York City
Capital of the World” – na plakat promujący Nowy Jork jako stolicę wiata (1995), jest
laureatem tzw. Międzynarodowego Oskara za najbardziej niezapomniany plakat na
wiecie w konkursie „Prix Savignac” w Paryżu (1994), został oznaczony złotym
medalem Gloria Artis (2006) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).
Artysta wsp łpracuje z czasopismami „The New York Times”, „Newsweek”,
„BusinessWeek” czy „Der Spiegel”. W latach 1997-2003 wsp łtworzył wizerunek
graficzny polskiego miesięcznika psychologicznego „Charaktery”. Zajmował się
projektowaniem okładek płyt dla polskich wykonawc w. Jest też tw rcą wielu
plakat w teatralnych i operowych m.in. dla New York City Opera, Utah Opera, Pacific
Opera San Francisco, Philadelphia Opera, Opery Narodowej w Warszawie.
Projektował scenografie dla opery filadelfiljskiej i warszawskiej, natomiast dla Opery i
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku stworzył projekt kurtyny.

7.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

In Memory of Past Summers, 2020 *
olej i akryl na pł tnie, 70x70 cm;
sygnowany na awersie "Olbinski", lewy dolny r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 75 000 - 110 000 zł

Przez lata Olbi ski wypracował własny język artystyczny oparty na fantastycznych
wizjach i ba niowym wiecie swojej wyobra ni. Czerpiąc z tradycji surrealizmu
tworzy obrazy z pogranicza jawy i snu, cho mocno zakotwiczone w realistycznej
konwencji, nie mające z realistycznym przedstawieniem wiele wsp lnego. Tematyka
jego prac jest niemalże nieograniczona.

8.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Olbi ski Collection Amelia: Once upon a time, 2020 *
serigrafia na porcelanie; spodek r. 15 cm, filiżanka: 11 x 8,1 x 6,3 cm
sygnowana filiżanka i spodeczek na spodzie "Rafał Olbi ski | Once Upon a Time|
sygnatura Fabryki Porcelany AS miel w| seria limitowana 105/250
zalączony certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 590 zł
estymacja: 600 - 700 zł

Kiedy unikalno

dzieł sztuki spotyka się z designem, tworzą nową
funkcjonalno .

Fabryka Porcelany AS miel w stworzyła unikatową kolekcję porcelany - Amelia. We
wsp łpracy z wybitnym artystą, Rafałem Olbi skim, powstały filiżanki z
surrealistycznymi obrazami. Prosta i nowoczesna forma stały się idealnym tłem dla
tw rczo ci malarza. Limitowana seria to trzy obrazy: Nadzieja na jutro, Once Upon a
Time, Color of Silence IV. Dzieła zostały przeniesione na porcelanę trwałą metodą
serigrafii w temperaturze niemal 1000 stopni. Unikatowe filiżanki są dostępne tylko w
edycji limitowanej - każdy z trzech obraz w zostanie naniesiony na jedynie 250
filiżanek.
Filiżanka Amelia została wykonana ręcznie, z najwyższej jako ci porcelany. Każda
posiada indywidualny numer seryjny, zamieszczony na filiżance i spodku, wpisany
także do certyfikatu autentyczno ci. In niższy numer tym wyższa warto
kolekcjonerska.

9.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Olbi ski Collection Amelia: Color of Silence IV, 2020 *
serigrafia na porcelanie; spodek r. 15 cm, filiżanka: 11 x 8,1 x 6,3 cm
sygnowana filiżanka i spodeczek na spodzie "Rafał Olbi ski | Once Upon a Time|
sygnatura Fabryki Porcelany AS miel w| seria limitowana 106/250
zalączony certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 590 zł
estymacja: 600 - 700 zł

10.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Olbi ski Collection Amelia: Nadzieja na jutro, 2020 *
serigrafia na porcelanie; spodek r. 15 cm, filiżanka: 11 x 8,1 x 6,3 cm
sygnowana filiżanka i spodeczek na spodzie "Rafał Olbi ski | Once Upon a Time|
sygnatura Fabryki Porcelany AS miel w| seria limitowana 113/250
zalączony certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 590 zł
estymacja: 600 - 700 zł

11.

Paweł Orłowski (ur. 1975)

Aleksander, 2020 *
brąz patynowany, 46 x 30 x 14 cm
sygnowana "ORLOWSKI", odlew 7/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 11 000 - 15 000 zł

Urodzony w 1975 roku, krakowski artysta rze biarz, absolwent Wydziału Rze by
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. J zefa
Sękowskiego. Studiował także na Universität der Künste w Berlinie. Od 2000 roku
pracuje na krakowskiej ASP, prowadzi pracownię rze by na Wydziale Form
Przemysłowych. W 2018 roku arty cie nadano stopie doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk plastycznych. Jest laureatem nagr d i wyr żnie polskich oraz
międzynarodowych przegląd w sztuki. Brał udział w ponad 50 projektach
artystycznych, wystawach i sympozjach, w kraju i zagranicą.

12.

Paweł Orłowski (ur. 1975)

Skorupy, Dło , 2006 *
brąz patynowany, 46,5 x 21 x 20 cm
sygnowany, egzemplarz unikatowy
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 - 7 500 zł

Moja tw rczo
jest swego rodzaju odbiciem rzeczywisto ci.
Szybkiej, skr towej, pełnej uproszcze , emotikon i znak w.
Paweł Orłowski

W centrum sztuki Pawła Orłowskiego znalazł się człowiek w społecznym kontek cie,
miejsce jednostki w kulturowym otoczeniu. Artystę interesuje on także jako osoba,
indywiduum. Koncentruje się na oddaniu gestu, tak by jeden element stanowił o
czytelno ci dzieła. Prace artysty tworzone są w r żnych materiałach - beton, blacha,
brąz, niekiedy odchodzi zupełnie od klasycznie pojętej rze by, wybierając inne rodki
wyrazu. W jego sztuce istotny jest przekaz i koncept, idee przy wiecające dziełu.
Artysta prowadzi dialog z tradycją, łączy nowoczesno z klasyką. Formy upraszcza,
minimalizuje, deformuje, ociera się o abstrakcję. Często wprost odnosi się do dzieł
powszechnie znanych.

13.

Paweł Orłowski (ur. 1975)

Medyceusz, 2019 *
brąz patynowany, 59,5 x 26,5 x 24 cm
sygnowany "ORLOWSKI" na podstawie, odlew 6/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 19 000 zł

estymacja: 25 000 - 30 000 zł

14.

Maja Berezowska (1892/3 - 1978)

Na plaży, 1967 *
akwarela i tusz na papierze, 20 x 28 cm (w wietle passe-partout)
sygnowany na awersie "maja 67", prawy dolny r g
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 500 - 5 000 zł
Urodzona w 1892 lub 1893 roku, polska malarka, graficzka, scenografka, używająca
pseudonimu „Ditto”. Uczyła się w prywatnej szkole plastycznej w Petersburgu,
p niej kontynuowała naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii
Niedzielskiej. Gł wnym tematem jej tw rczo ci był akt, tworzyła grafiki o
charakterze erotycznym. W latach przedwojennych, mieszkając w Paryżu
wsp łpracowała z pismami „Le Figaro”, „Le Rire”, „Ici Paris”, dla kt rych
wykonywała rysunki i karykatury. W 1935 roku, w wydaniu „Ici Paris” pojawiła się
jej seria karykatur Miłostki słodkiego Adolfa, odnosząca się do Adolfa Hitlera. W
wyniku tego, w 1942 roku, podczas II wojny została umieszczona w obozie
koncentracyjnym Ravensbrück i skazana na wyrok mierci. Po wyzwoleniu obozu
przez wojska radzieckie artystka wyjechała do Sztokholmu. W 1946 roku powr ciła
do kraju. Rozpoczęła w wczas wsp łpracę z czasopismami „Teatr”, „Nowa
Kultura”, „Szpilki” i „Przekr j”, dla kt rych tworzyła rysunki. W czasach PRL
zajmowała się ilustracją książkową. Po wojnie jej działalno koncentrowała się
gł wnie na projektowaniu scenografii i kostium w dla polskich teatr w i oper.
Artystka zmarła w Warszawie 1978 roku.
Obrazy Mai Berezowskiej zachwycają oszczędno cią formy i wymowno cią
przekazu. Są odważne, miałe, malowane precyzyjną acz szybką kreską. Artystka
potrafiła uchwyci erotyzm sceny, nie przekraczając przy tym granicy
nieprzyzwoito ci. Jej subtelne prace charakteryzują się niezwykłą nastrojowo cią.

15.

Marcin Kołpanowicz (ur. 1963)

Katedra, 1984 *
olej na płycie, 64 x 54 cm
sygnowany na rewersie "MARCIN KOŁPANOWICZ | "KATEDRA"
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 500 - 7 000 zł

Urodzony w 1963 roku, malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W
1987 roku uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowniach prof. Stanisława
Rodzi skiego i prof. Zbyluta Grzywacza. Dla tw rczo ci artysty istotny był wpływ jego
ojca Andrzeja, r wnież malarza. Marcin Kołpanowicz swoje prace prezentował na
kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i poza jego granicami, m. in w
Nowym Jorku, Paryżu, Kolonii, Linzu. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach
muzealnych oraz prywatnych, także zagranicznych.
Pr cz malarstwa zajmuje się ilustracją, plakatem i realizacjami sakralnymi. Tworzy
gł wnie obrazy olejne. Dzieła artysty sytuują się w nurcie realizmu magicznego. Jego
malarstwo jest metaforyczne, poetyckie, przedstawia wiat widziany oczami
wyobra ni lub spotykany w sennych wizjach. Artysta przekształca rzeczywisto , jego
obrazy często wypełniają widoki miast i fantazyjna architektura, kt rej każdy detal
odmalowany jest z precyzją i pieczołowito cią.

16.

Konik na biegunach (ur. 1956)

Dama z kotkiem, 2019 *
akryl na pł tnie, 30 x 40 cm
sygnowany
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 600 - 1 900 zł

Urodzony w 1956 roku, tworzy pod pseudonimem "Konik na biegunach". Od 2005 roku
powstała tylko jedna praca, wykonana na 20 godzin przed Wigilią Bożego Narodzenia.

17.

Zdzisław Beksiński (1929-2005)

RV - Zwycięzca, 1987 *
olej na płycie pil niowej, 100 x 98 cm
sygnowany na odwr.: RV | BEKSI SKI na odwr. na g rnej listwie napis flamastrem: W
Banach 11.11.2019 | SANOK
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 195 000 zł
estymacja: 220 000 - 250 000 zł
Urodzony w Sanoku w 1929 roku, jeden z najbardziej rozpoznawalnych malarzy
wsp łczesnych polskiej sceny artystycznej. Malarstwo nie było jego pierwszym
wyborem, uko czył bowiem studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej.
Swoje wizje realizował za pomocą r żnych medi w, od czas w studenckich
fascynował się fotografią, w jego tw rczo ci pojawiały się także rze by, obrazyreliefy, rysunki i w ostatnim okresie, poszukując nowych form rozwoju, grafika
komputerowa. Od lat 70-tych zajmował się jednak gł wnie malarstwem i to
wła nie ono przyniosło mu niekwestionowane uznanie ze strony krytyk w i
kolekcjoner w.
Po mierci artysty w 2005 roku, większo
jego dzieł przeszła w posiadanie
Muzeum Historycznego w Sanoku. Duże kolekcje prac Zdzisława Beksi skiego
znajdują się m. in w Krakowie, Wrocławiu i Częstochowie, jak i w rękach
prywatnych.

18.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

Wrotycz, 2012 *
olej na pł tnie, 92 x 65 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (prawy dolny r g), sygnowany na
rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 - 15 000 zł

Artysta malarz, grafik i ilustrator. Urodzony w Rzeszowie w 1981 roku, obecnie
mieszka i pracuje w Portugalii. Jest absolwentem Wydziału Grafiki warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof.
Andrzeja Węcławskiego. Tw rca młodego pokolenia, kt rego dzieła zyskały
niekwestionowane uznanie krytyk w. Jego prace znajdują się w stałych zbiorach
kilku galerii sztuki, m. in warszawskich galerii Quadrillion i Amaristo, brytyjskiej
The Yard Gallery oraz Galerii Van Rij w mielowie. Znacznym wyr żnieniem w
karierze było pojawienie się jego pracy w brytyjskiej edycji magazynu Vogue.
Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie udział w wielu wystawach w Polsce
i zagranicą. Jest też pomysłodawcą i kuratorem cyklicznej wystawy
„Jasi ski&friends”, kt ra ma na celu promowanie polskiej sztuki młodego
pokolenia.

19.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

Snails, 2012 *
olej na pł tnie, 120 x 60 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (prawa strona pł tna), sygnowany na
rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 - 15 000 zł
Gł wnym zainteresowaniem artysty jest malarstwo. Jego obrazy opierają się na
intensywnych barwach i mocnych kontrastach kolorystycznych. Są to prace
wyraziste, malowane szeroko, zdecydowanymi i odważnymi pociągnięciami
pędzla. Dominika Jasi skiego interesuje człowiek, dlatego też to postaci męskie i
częstsze kobiece, czyni bohaterami swoich prac. Charakterystyczne dla artysty są
portrety odznaczające się dekoracyjno cią i nieco odrealnione swoją kolorystyką.
Kontury są mocno zaznaczone, kreska rozedrgana, co daje wrażenie deformacji.
Problem przedstawienia ludzkiego ciała, jego odkształce , czy innymi słowy
wła nie deformacji, w sztuce wsp łczesnej był tematem pracy dyplomowej artysty.
Obrazy Jasi skiego czerpią mocno z tradycji, przede wszystkim odwołując się do
stylistyki secesyjnej, modernistycznej, tak przez mocne barwy, spos b
przedstawienia, jak i samo założenie nadrzędno ci dekoracyjno ci dzieła. Silnie
zaznaczone kontury i malowanie plamami barwnymi wydają się za nawiązywa do
sztuki witrażu.

20.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

Preyer, 2012 *
olej na pł tnie, 120 x 60 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (prawa strona pł tna), sygnowany na
rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 - 15 000 zł

Staram się pozostawia w moich obrazach jak najwięcej szkicowo ci
i ostro ci linii. Mocno zdefiniowane linearnie kształty pociągają
mnie dużo bardziej niż rozmyte plamy koloru. Jednocze nie kolor
jest najważniejszy. Lubię mocne i antagonistyczne zestawienia
kolorystyczne, energetyczne malowanie gestem jak i jednolite,
płaskie plamy. Nigdy nie musiałem długo zastanawia się nad
użyciem koloru, to raczej on kieruje mną niż odwrotnie.
Dominik Jasi ski

21.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

O Richardo na Praga, 2011 *
olej na pł tnie, 100 x 80 cm
sygnowany na rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 - 15 000 zł

22.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

Omega, 2012 *
olej na pł tnie, 80 x 80 cm
sygnowany na rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 - 15 000 zł

23.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

U tempted?, 2013 *
olej na pł tnie, 92 x 65 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (dolna czę
rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 - 15 000 zł

pł tna), sygnowany na

24.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

Never Gonna Stop, 2013 *
olej na pł tnie, 92 x 65 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (prawa dolna strona pł tna), sygnowany na
rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 - 14 000 zł

25.

Dominik Jasiński (ur. 1981)

Jennie, 2013 *
olej na pł tnie, 120 x 60 cm
sygnowany na rewersie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 - 14 000 zł

26.

Monika Osiecka (ur. 1965)

Balet Normandia I, 2009 *
alabaster, brąz patynowany, wymiary rze by 42 x 8 x 12,5 cm (z postumentem
wysoko 59 cm)
sygnowana na spodzie "2/8"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 000 - 9 000 zł

Sprawą podstawową jest dla mnie uczciwo artystyczna.
To, co o niej stanowi, to akt poddania się w trakcie pracy
pewnym odczuwalnym siłom, nieidącym w parze z intelektem,
kt rych nie wolno zlekceważy , ponieważ wtedy dzieło stałoby
się martwe.
Trzeba tworzy pod wpływem tych wła nie sił, bo to daje
moment szczę cia - moment zjednoczenia tego, co zawsze
podzielone.
Rze ba to chwila wolno ci.

Monika Osiecka,
cytat z książki jej autorstwa Fragmenty Lustra

Częstym tematem dzieł artystki jest wyobrażanie kobiecego ciała, pokazanego
bez idealizacji i wygładzenia. Jej akty przyciągają niewymuszoną delikatno cią i
intymnym nastrojem. Rze by często pozostawia niewyko czone, zatrzymane w
procesie obr bki, kontrastuje subtelno
przedstawienia z chropowato cią
materii, dążąc do wydobycia piękna z tworzywa.

27.

Monika Osiecka (ur. 1965)

Olga, 2015 *
brąz patynowany, stal, wys. około 55 cm
sygnowana na podstawie, prawy tylni r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 18 000 - 22 000 zł

28.

Monika Osiecka (ur. 1965)

Olga balet (mała), 2010 *
brąz patynowany, stal, wys. około 30 cm
sygnowana "M | 6/8"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000 zł

29.

Monika Osiecka (ur. 1965)

Chi skie koło, niedatowana *
brąz patynowany, stal, wys. około 80 cm
sygnowana
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 59 000 zł
estymacja: 65 000 - 75 000 zł

30.

Tomasz Sętowski (ur. 1961)

Strefa ciszy, 2019 *
olej i akryl na pł tnie, 80 x 100 cm
sygn. awers "TSętowski",
prawy dolny r g
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 25 000 - 35 000 zł
Urodzony w 1961 roku, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie. Jeden z czołowych polskich artyst w, tworzących w nurcie
realizmu magicznego. Jego prace były pokazywane na licznych wystawach
indywidualnych w Polce, a także zagranicą, m. in w Niemczech, Austrii,
Włoszech, Francji, parokrotnie w USA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W
2000 roku Tomasz Sętowski otworzył w swojej rodzinnej Częstochowie
„Muzeum Wyobra ni”, miejsce spełniające jednocze nie funkcje galeryjną i
pracowni artysty.
Artysta jest aktywny na wielu polach, maluje (gł wnie w tradycyjnej technice
olejnej), tworzy grafiki, rysunki, od niedawna także rze by. Tomasz Sętowski
stworzył własny, oparty na niezwykłej wyobra ni, niepowtarzalny styl, gdzie
rzeczywisto miesza się z fikcją. W jego pracach pojawiają się elementy z
fantastyki, ba ni i krainy sn w. Artysta szczeg lną uwagę przywiązuje do
oddania szczeg ł w, precyzji i drobiazgowo ci rysunku.

31.

Monika Osiecka (ur. 1965)

Lusterkowa, 2010 *
lusterka, żywica, peruka, szkliwiona ceramika, wys. 180 cm
sygnowana na podstawie
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 22 000 zł

estymacja: 25 000 - 29 000 zł

32.

Monika Osiecka (ur. 1965)

Dwie gwiazdy, 2019 *
alabaster koniakowy i biały, wys. 40 cm
sygnowana na dole, z tyłu
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 33 000 - 38 000 zł

33.

Tomasz Sętowski (ur. 1961)

Wyprawa na Księżyc, 2014 *
olej na pł tnie, 70 x 50 cm
sygnowany
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 34 000 zł

estymacja: 40 000 - 45 000 zł

„Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszukiwaniem
skarb w, kt rymi chciałbym się podzieli . Umysł jest swoistą
fabryką sn w uruchamianą na czas tworzenia. Wymy lanie
monumentalnych kompozycji jest pr bą zaistnienia w wiecie
wyobra ni, z dala od codzienno ci […]”.

Tomasz Sętowski

34.

Tomasz Sętowski (ur. 1961)

Schody ku o wieceniu, 2020 *
olej na pł tnie, 70 x 50 cm
sygnowany na awersie "T.Sętowski" (prawa dolna czę pł tna), sygnowany na
rewersie "Schody ku o wieceniu" | olej, pł tno 70x50 cm | Tomek Sętowski"
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 42 000 - 55 000 zł

35.

Tomasz Sętowski (ur. 1961)

Przybycie na ceremonię, 2018 *
olej na pł tnie, 50 x 80 cm
sygnowany na awersie "TSętowski", sygnowany na rewersie
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 - 42 000 zł

36.

Łukasz Towpik (ur. 1984)

Nostris diebus, 2020 *
olej na pł tnie, 85 x 65 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (dolna czę
rewersie pieczęcią lakową artysty
posiada certyfikat autentyczno ci

pł tna), sygnowany na

cena wywoławcza: 2 900 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

Urodzony w 1984 roku, absolwent Wydziału Malarstwa Instytutu Sztuk Plastycznych
Uniwersytetu w Zielonej G rze. Obronił dyplom magisterski w 2010 roku. Sam swoje
prace okre la mianem Realizmu Progresywnego. Tematem obraz w jest człowiek,
przedstawiany zazwyczaj w akcie, niekiedy czę ciowo okryty udrapowanym
materiałem. Postaci są anonimowe, odwracają twarze, ukazują się widzowi od tyłu,
połowicznie. W swoich pracach artysta ogranicza gamę kolor w. Stonowana, ciemna
kolorystyka kontrastuje z odcieniem ludzkiego ciała, przedstawionego z anatomiczną
wręcz dokładno cią, bez idealizacji, w tradycji klasycznie pojętego aktu. Dzieła
Łukasza Towpika wyra nie inspirowane są sztuką dawną, uzupełnioną o nierealną czy
też nieokre loną przestrze . Są to obrazy w kt rych erotyzm łączy się mistycyzmem,
duchowo cią, w kt rych artysta dąży do ukazania głębszej symboliki.

37.

Łukasz Towpik (ur. 1984)

In Umbra, 2020 *
olej na pł tnie, 65 x 45 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim (prawy dolny r g), sygnowany na
rewersie pieczęcią lakową artysty
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 2 900 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

38.

Łukasz Towpik (ur. 1984)

Isolation, 2020 *
olej na pł tnie, 80 x 65 cm
sygnowany na awersie znakiem autorskim, sygnowany na rewersie pieczęcią
lakową artysty
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 2 900 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

39.

Erwina Ziomkowska (ur. 1983)

Torebka, 2018 *
ready made (torebka), szpilki,
ok. 25 x 31 x 4,5 cm
karteczka z sygnaturą dołączona
do obiektu
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

Urodzona we Włocławku w 1983 roku, absolwentka katowickiej Akademii
Sztuk Pięknych, kt rą uko czyła uzyskując dyplom z wyr żnieniem z
rysunku i malarstwa. Tworzy obiekty i instalacje artystyczne. Ma na
swoim koncie liczne wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju i
zagranicą. Prace Erwiny Ziomkowskiej odwołują się do skrywanej,
pod wiadomej sfery ludzkiej natury. Bazują na odczuciach, wymuszają na
widzu odwołanie do własnych do wiadcze i skojarze . Artystka poprzez
ukazanie znajomych przedmiot w dąży do wywołania w odbiorcy emocji,
najczę ciej tych dwojakich lub po prostu negatywnych, kt re staramy się
odsuną na skraj naszej wiadomo ci. Rzeczy są redefiniowane, ich
wygląd się zmienia i rodzi się nowe odczucie nieuzasadnionego ale
intuicyjnego napięcia, czy może lęku, przez co widz mierzy się z samym
sobą.

40.

Erwina Ziomkowska (ur. 1983)

Buty, 2018 *
ready made (para but w), szpilki, ok. 22 x 14 x 19 cm
karteczka z sygnaturą dołączona do obiektu
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

wiadomo
zaistniałego rozd więku pomiędzy działaniem a
rezultatem kreuje odbi r skrzywiony, gdzie minimalistyczne obiekty
zamiast wycisza
wyzwalają potajemny cho
intuicyjnie
odczuwalny proces budzenia się lęku. Jest to rodzaj impulsu, “złego
przeczucia”, przyczajonego na obrzeżach wiadomo ci.
Erwina Ziomkowska
Prezentowane prace Buty i Torebka pochodzą z charakterystycznego dla tw rczo ci
artystki cyklu Wardrobe, kt ry został zapoczątkowany w 2009 roku, a łączące się z nim
dzieła powstają do dzi . Przedstawione w nim obiekty to czę ci kobiecej garderoby,
kt rych każdy fragment artystka pieczołowicie nakłuwa kilogramami szpilek. W ten
spos b przedmioty nabierają nowego znaczenia, jak sama tłumaczy „na ich
powierzchni pojawia się l niący pancerz, kt ry od wewnątrz tworzą kolce. Szpilki
wbite w strukturę bielizny i but w przekształcają ją w zewnętrznie atrakcyjną
powierzchnię sprawiając wrażenie luksusu i niedostępno ci. […] Wrażenie lekko ci i
ulotno ci (przynależne ubraniom) znika wraz ze wiadomo cią ich ciężko ci”.

41.

Tadeusz Dominik (1928-2014)

Kompozycja *
akwarela, oł wek na papierze, 30 x 48 cm
sygowany na awersie "T. Dominik", prawy dolny r g
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Malarz, rze biarz, grafik, ceramik, tw rca tkanin artystycznych, absolwent Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni Jana Cybisa
uzyskał w 1953 roku. Jeszcze zanim otrzymał dyplom został asystentem w pracowni
prof. Wacława Wa kowskiego na Wydziale Grafiki. W Akademii przeszedł wszystkie
stopnie kariery, od asystenta do profesora zwyczajnego, kt rym został w 1988.
Dwukrotnie, w latach 1971-1974 i 1987-1989, był dziekanem Wydziału Malarstwa ASP. W
1990 przeszedł na emeryturę. Do połowy lat 50-tych, zaraz po studiach zainteresował
się grafiką, p niej uprawiał gł wnie malarstwo i tworzył tkaniny artystyczne. Jego
prace po raz pierwszy pokazywane były na VII Wystawie Plastyki w Radomiu w 1951
roku, za pierwszy pokaz indywidualny miał miejsce w 1957 roku w warszawskiej
Zachęcie. We wczesnej tw rczo ci brał udział w XXVIII Biennale w Wenecji w 1956,
gdzie pokazał cykl drzeworytniczy Macierzy stwo. Jest laureatem wielu nagr d i
odznacze , a jego prace znajdują się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych
w kraju i zagranicą. Artysta zmarł w Warszawie w 2014 roku.
Tadeusz Dominik uznawany jest za jednego z najoryginalniejszych i bardzo
charakterystycznych tw rc w polskiego wsp łczesnego malarstwa. Wypracował sw j
odrębny, niepowtarzalny język artystyczny oparty w dużej mierze na pracy z kolorem.
Jego zainteresowanie barwą rozwinęło się jeszcze w czasie studi w u Jana Cybisa.
Artysta maluje kolorowymi plamami, o nieregularnych kształtach, kt rych
rozmieszczenie imituje krajobraz i poszczeg lne jego składowe: drzewa, pola drogi.
Abstrakcyjne punkty, jakby uderzał pędzlem o pł tno, tworzą wrażenie sielsko
zakomponowanych krajobraz w.

42.

Rogério Timóteo (ur. 1967)

Equilibrium, 2019 *
brąz, metal, 70 x 35 x 29 cm
(dodatkowo postument o wys. 80 cm)
sygowany
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 32 000 - 35 000 zł

Portugalski rze biarz, urodzony w Sintrze, gdzie obecnie mieszka i tworzy. Odbył
pięcioletnie studia pod kierunkiem artysty Pedra Anjosa Teixeira’y, p niej
kontynuując naukę na New Marble Technology w Vila Viçosa. Uczęszczał także na
kurs rysunku z żywego modela prowadzony przez Stowarzyszenie Sztuk Pięknych w
Lizbonie. Artysta urodził się w regionie słynącym z wydobycia i przetwarzania
marmuru, kt ry w naturalny spos b stał się jego preferowanym materiałem
rze biarskim, co jednakże nie wyklucza posługiwania się innymi tworzywami i
technikami, jak brąz czy żywica. Swoje prace prezentował na ponad 40 wystawach
indywidualnych i około 300 zbiorowych. Jego dzieła są czę cią prywatnych kolekcji w
Portugalii, Szwajcarii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Kanady,
Hiszpanii, w Polsce za zbior w Galerii i Domu Aukcyjnego Van Rij.
Przez lata rozwinął sw j własny język artystyczny, kt rego gł wnym elementem jest
ciało. Woli pozostawa przy ukazywaniu ludzkiej postaci, ponieważ ten temat stanowi
dla niego ciągłe wyzwanie. Dzieła artysty odznaczają się daleko posuniętym
realizmem. Człowiek u Rogério Tim teo nie jest konkretną osobą, brak mu cech
indywidualnych, dzięki czemu artysta osiąga uniwersalizm i ponadczasowo
przedstawienia, dbając przy tym o czytelno
i dosadno
przekazu.
Charakterystyczne dla jego rze b jest balansowanie, zatrzymanie postaci w czasie, w
przybranej pozie. Osiąga tym samym efekt zawieszenia w przestrzeni, a jego prace,
wbrew użytej materii, sprawiają wrażenie lekkich i kruchych.

43.

Adam Spała (ur. 1956)

Małpa polska, 2015 - 2018 *
brąz patynowany, 32 x 32 cm
odlew 1/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł
Urodzony w 1956 roku artysta i wła ciciel Fabryki Porcelany AS miel w, kt rą
prowadzi od 1991 roku. Jest autorem wielu projekt w porcelanowych figurek dla
Manufaktury. Kolekcja „Piękne Małpy Europy” została zapoczątkowana w 2004 roku.
Jak sam artysta wyja nia: „jest ona wynikiem […] wieloletnich poszukiwa takiego
tematu rze biarsko-malarskiego, kt ry by nie dzielił, a łączył całą Europę – wszystkie
47 pa stw”. Do 2011 roku w mielowskiej fabryce zostało stworzonych 47 ręcznie
malowanych na porcelanie obraz w, kt rych gł wnymi bohaterami stały się małpy.
Zwierzęta przedstawione zostały przez artystę z charakterystycznymi dla każdego z
europejskich kraj w atrybutami i wyr żniającą pa stwa architekturą. Obrazy na
porcelanie dopełniają, r wnież stworzone w manufakturze, filiżanki z ręcznie
malowanymi na flagami pa stwowymi. Premiera całej kolekcji obraz w „Piękne
Małpy Europy” odbyła się w Muzeum Narodowym w Hanoi i związana była z objęciem
przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.
W 2015 roku artysta zdecydował na przeniesienie malowanego cyklu na inne medium
-rze bę. W ciągu trzech lat, na podstawie wzor w z obraz w porcelanowych, w brązie
odlane zostały głowy 47 małp. Gotowe prace umieszczono na specjalnie
przygotowanych betonowych postumentach z porcelanowymi tabliczkami
(zawierającymi informację o „danej małpie”).

44.

Adam Spała (ur. 1956)

Małpa niemiecka, 2015 - 2018 *
brąz patynowany, 32,5 x 30 cm
odlew 1/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł

Jeżeli człowiek nie będzie wsp łpracowa z drugim człowiekiem, a
kraj z krajem, to w kr tszym czasie niż się wszyscy spodziewają
utracimy empatię i niebezpiecznie zbliżymy się do poziomu zwierząt
z moich prac.
Adam Spała

Kolekcja rze b prezentowana jest na dziedzi cu Fabryki Porcelany AS miel w.
Jednak w związku z ich międzynarodowym przesłaniem często pojawiają się na
wystawach w Polsce oraz za granicą.

45.

Adam Spała (ur. 1956)

Małpa norweska 2015 - 2018 *
brąz patynowany, 32,5 x 53,5 cm
odlew 1/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł

46.

Adam Spała (ur. 1956)

Małpa turecka 2015 - 2018 *
brąz patynowany, 51 x 53 cm
odlew 1/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł

47.

Adam Spała (ur. 1956)

Małpa cypryjska, 2015 - 2018 *
brąz patynowany, 30,5 x 31 cm
odlew 1/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł

48.

Adam Spała (ur. 1956)

Małpa chorwacka, 2015 - 2018 *
brąz patynowany, 36 x 39 cm
odlew 1/8
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000 zł

49.

Andrzej Borowski (ur. 1969)

Czerwony Pasek, 2020 *
metal, akryl, technika własna na pł tnie, 60 x 50 cm
sygnowany na obrzeżu pł tna z tyłu "ANDRZEJ BOROWSKI 2020", sygnowany na
rewersie "A. Borowski 2020|"Czerwony pasek…"|metal + akryl + tech. Własna | znak
autorski"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 12 000 - 14 000 zł

Artysta malarz, urodzony w 1969 roku. Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. W 1994 roku obronił dyplom w pracowni prof.
Zbysława Maciejewskiego. Artysta rozpoznawalny, o ugruntowanej
renomie na polskim rynku sztuki. Swoje prace prezentował na
kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w Polce i zagranicą. Brał
udział międzynarodowych targach sztuki m. in w Gandawie i Strassburgu.
Jest wsp łorganizatorem plener w malarskich „Raj na Połomiu”, czynnie
działa jako kurator wystaw sztuki wsp łczesnej. Pr cz malarstwa
sztalugowego, zajmuje się także realizacją większych założe , jest
autorem m. in polichromii dla ko cioła w. Rodziny w Piekarach ląskich.

50.

Andrzej Borowski (ur. 1969)

Martwa Natura z Krabem, 2020 *
metal, akryl, technika własna na pł tnie, 60 x 50 cm
sygnowany na awersie "BOROWSKI 2020", sygnowany na obrzeżu pł tna z tyłu
"ANDRZEJ BOROWSKI 2020", sygnowany na rewersie "A. Borowski 2020| "Martwa
Natura z Krabem"|metal + akryl + tech. Własna | znak autorski"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 12 000 - 14 000 zł

Tematami prac malarza są gł wnie martwe natury i pejzaże. Przez lata pracy
wytworzył charakterystyczną manierę malarską, w kt rej konsekwentnie utrzymane
są wszystkie prace. Inspiracji artysta szuka w naturze, pejzażu, codziennych
przedmiotach, kt re mimo realizmu przedstawienia wydają się by odrealnione.
Dekoracyjno ci dodają obrazom swoboda w zakomponowaniu pł cien,
płaszczyznowo , linearyzm, zaburzenie perspektywy i niecodzienna, stonowana
kolorystyka, w kt rej obrazy są utrzymane. Artysta mocno czerpie z tradycji swoich
poprzednik w. Krytycy i historycy sztuki zwracają uwagę na związki jego tw rczo ci
ze sztuką art nouveau, niekiedy łącząc jego dzieła z nurtem „neorealizmu
onirycznego”

51.

Jan Dobkowski (ur. 1942)

Niesko czono

VII, 1999 *

akryl na pł tnie, 54 x 100 cm
sygnowany na rewersie "Jan Dobkowski | “znak niesko czono ci” 1999 rok | ACRYL | 54
cm × 100 cm"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 - 17 000 zł
Urodzony w 1942 roku, artysta malarz, tworzy także rysunki i instalacje przestrzenne.
W latach 1962-1968 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Cybisa. U Cybisa uczył się także
Jerzy Zieli ski, z kt rym Jan Dobkowskim założył grupę artystyczną Neo-Neo-Neo,
prowadzącą działalno do 1970 roku. W tym okresie powstały charakterystyczne dla
jego tw rczo ci dzieła o skontrastowanych, mocnych barwach z wyra nym
kontekstem erotycznym (jedna z nich została zakupiona przez Muzeum Guggenheima
w Nowym Jorku). Opr cz obraz w powstają też wtedy formy przestrzenne. Około
połowy lat 70-tych jego tw rczo zaczyna się zmienia , artysta poszukuje nowych
rodk w wyrazu, skupiając się na linearyzmie swoich przedstawie . W latach 80tych, z uwagi na wydarzenia polityczne, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego, w
jego obrazach zaczynają pojawia się elementy symboliczne. Lata 90-te to są kolejnym
okresem, gdzie tw rczo artysty przeszła pewne zmiany, pł tna mienią się seriami
barw, dominują linearne konstrukcje i abstrakcyjne wzory.
Jan Dobkowski już na wczesnym etapie tw rczo ci wypracował sw j graficzny język
artystyczny. Jego prace, czerpiące z tradycji sztuki pop-art, uznawane są pod tym
względem za prekursorskie na gruncie polskim. Tw rczo artysty wynika z potrzeby
znalezienia własnego stylu, prze wiadczenia o konieczno ci własnej, nieskrępowanej
kulturowo ekspresji, co łączy się poniekąd z rewolucją mentalno-obyczajową lat 60tych. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie,
Poznaniu i Wrocławiu, Sztuki w Łodzi, R. Guggenheim Museum w Nowym Jorku oraz
w kolekcjach prywatnych w Polsce, Szwecji, Danii, USA, Szwajcarii, Francji.

52.

Wiesław Obrzydowski (1938 - 2017)

Kompozycja z p łaktem, 1993 *
olej na pł tnie, 110 x 110 cm, praca dwustronna
sygnowany na jednej ze stron "WO'93", sygnowany na obrzeżu pł tna "WO-32"
oprawa: drewniana rama autorska
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 - 12 000 zł

Krakowski malarz urodzony w 1938 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem Wacława
Taranczewskiego, Tadeusza Łakomskiego i Czesława Rzepi skiego. Dyplom uzyskał w
1966 roku w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Jego tw rczo klasyfikuje się jako
„nową ekspresję”, jego samego za uznaje się za prekursora transawangardy. Do
początku lat 80-tych jego prace, nie mieszcząc się wczesnych kanonach sztuki
awangardowej, były wyłączone z życia artystycznego. W 1987 roku pokazał swoje
dzieła na wystawie „Realizm radykalny, abstrakcja konkretna” w Muzeum
Narodowym w Warszawie, za dwa lata p niej w sopockim BWA miała miejsce
indywidualna ekspozycja jego prac. Obrazy Obrzydowskiego znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum ląskiego w Katowicach, krakowskim
Muzeum Uniwersytetu Jagiello skiego, a także w wielu kolekcjach prywatnych w
kraju i zagranicą.
Tw rczo artysty ogniskuje się wok ł jego życia codziennego, najbliższej rodziny,
przyjaci ł, wiata widzianego z okien pracowni, mieszczącej się na krakowskim
Kazimierzu. Najczę ciej tworzył portrety, autoportrety, liczne wizerunki swoich
dzieci, co charakterystyczne, niejednokrotnie zamalowując obie strony blejtramu.
Sztuka ta jest miała, szczera i bezpo rednia, daleka od zaangażowania społecznego
czy politycznego. Tworzona jest brawurowo, gestem, nieskrępowana żadnymi
barierami. Jednocze nie wyra ne jest w niej czerpanie z tradycji, dialog ze sztuką
poprzednik w.

53.

Józef Wilkoń (ur. 1930)

Konie tabun, 2020 *
gwasz, tusz na papierze, 27,5 x 53 cm (z ramą: 46 x 71 cm)
opisany na awersie "je li m wimy o formie o jej r żnorodno ci, patrzmy się na konie,
to własnie czysta forma", sygnowany na awersie "JWilko ", prawy dolny r g
oprawa: rama, szkło muzealne
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 12 500 zł
estymacja: 14 000 - 17 000 zł
Urodzony w 1930 roku, ilustrator, malarz, rze biarz autor scenografii, historyk sztuki.
W 1955 roku uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie, w pracowni prof. Adama Marczy skiego. Rok wcze niej otrzymał tytuł
magistra historii sztuki na Uniwersytecie Jagiello skim. Uznawany jest za jednego z
najwybitniejszych polskich ilustrator w. Wsp łpracował w wieloma wydawnictwami
w Polsce i zagranicą, dla kt rych zilustrował ponad 200 książek, nie tylko dla dzieci.
Niedługo po studiach i realizacji kilku pierwszych zlece książkowych, planował
wr ci do malarstwa sztalugowego, pozostał jednak przy tworzeniu ilustracji, kt re
stanowią gł wne pole jego działalno ci artystycznej. Od lat 90-tych w jego dorobku
znalazły się rze by. Kawałki obrobionego drewna i blachy przedstawiają
tr jwymiarowe zwierzęta, kt re razem tworzą tzw. Arkę Wilkonia. Artysta ma na
swoim koncie r wnież realizacje scenografii teatralnych i projekty gobelin w. Jego
prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych na całym wiecie.
Pokazywane były na licznych wystawach, w tym ponad 60 indywidualnych. O J zefie
Wilkoniu powstały też dwa filmy dokumentalne, kolejno w 2000 i 2007 roku. Jest on
laureatem wielu prestiżowych nagr d i odznacze .

54.

Józef Wilkoń (ur. 1930)

Pawie, 2020 *
akwarela i tusz na papierze, 60 x 41 cm (z ramą 79 x 61 cm)
opisany na awersie "w jakiej sprawie wypuszczam te pawie? one są puszczone by
zadzioba koronę (na to są szkolone); sygnowany na awersie "JWilko ", prawy dolny
r g
oprawiony
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 - 18 000 zł
Ilustracje książkowe J zefa Wilkonia są bytami niezależnymi od tekstu, rozwijają
narrację. Artysta niezbyt często przedstawia człowieka, czyniąc bohaterami swoich
dzieł zwierzęta i przyrodę. Natury nie idealizuje, przestawiając ją taką jaka jest, ale z
delikatnym przymrużeniem oka. Zwierzęta są często odwzorowaniem ludzkich
charakter w, personifikowane, w pewien spos b wyrażają prawdę o człowieku. wiat
Wilkonia jest bajkowy, malowany często zaledwie kilkoma ruchami pędzla czy też
pi rka, kt re wystarczają, by w sumaryczny spos b przedstawi faunę i florę. Artysta
przez lata wytworzył sw j własny, rozpoznawalny styl, cechujący się oryginalną
kreską, stonowaną barwą, a także eksperymentowaniem z podłożem malarskim i jego
możliwo ciami. Obrazy-ilustracje J zefa Wilkonia mają w sobie nutę
sentymentalizmu, zdają się przenosi widza do wiata dzieci stwa.

55.

Józef Wilkoń (ur. 1930)

Konie, 2020 *
akwarela na r żowym papierze czerpanym E. Latkowskiej, 33 x 22 cm
sygnowany na awersie "JWilko ", prawy dolny r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 - 15 000 zł

56.

Józef Wilkoń (ur. 1930)

Pawie, 2020 *
gwasz i tusz na papierze czerpanym barwionym E. Latkowskiej; 35 x 46,5 cm, (z ramą:
70 x 80 cm)
sygnowany na awersie "JWilko ", prawy dolny r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 13 000 - 16 000 zł

57.

Anna Wypych (ur. 1984)

Bez tytułu, 2012 *
olej na pł tnie, 50 x 70 cm
sygnowany na rewersie "Anna Wypych"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 2 900 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

Urodzona w 1984 roku malarka, mieszka i tworzy w Gdyni. W 2011 roku uko czyła
Akademię Sztuk Pięknych w Gda sku, broniąc dyplom „Trzy kobiety – Judyta, Debora
i Ewa” w pracowni prof. Macieja wieszewskiego. Jak sama pisze, jej malarstwo łączy
realizm przedstawieniowy z elementami hiperrealizmu, surrealizmu i „czystej
wyobra ni”. Jej sztuka była wielokrotnie doceniana przez krytyk w i nagradzana
prestiżowymi nagrodami na międzynarodowych konkursach, m. in „Najlepszy na
wystawie” oraz „Pionier w reali mie” w 2020 roku na piętnastej corocznej wystawie
International Guild of Realism oraz, „Purchase Award” 14 Międzynarodowego Salonu
Art Renewal Center w roku 2019. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach Europejskiego
Muzeum Sztuki Nowoczesnej MEAM w Barcelonie, Muzeum Narodowego w Gda sku,
Muzeum Miasta Gda ska i Muzeum miasta Gdyni, The Bennett Collection, The Basil
Alkazzi & Halima Nalecz Purchase Foundation, czy Marie Marek Pienkowski
Foundation. Artystka rokrocznie wystawia swoje dzieła na wystawach w kraju i
zagranicą, uczestniczy w plenerach malarskich, ma na swoim koncie także wystawy
indywidualne.

58.

Anna Wypych (ur. 1984)

Bez tytułu, 2012 *
olej na pł tnie, 50 x 70 cm
sygnowany na rewersie "Anna Wypych"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 2 900 zł
estymacja: 3 500 - 4 500 zł

Swoją sztuką Anna Wypych umiejscawia „gdzie pomiędzy tradycyjną Europą
Wschodnią i nowoczesnym Zachodem”. Tematem jej prac jest człowiek, a wła ciwie w
przeważającej większo ci są to obrazy kobiet, akty, ale nie tylko, w kt rych artystka
stara się zawrze nie tyle fizyczną posta , co duchowe odbicie portretowanego. Jak
sama pisze: „Koncentruję się na kondycji człowieka, i to wła nie fascynuje mnie
najbardziej, oraz jest gł wną czę cią mojej całej artystycznej aktywno ci”. Pracę nad
każdym z tworzonych dzieł rozpoczyna od namalowania oczu, kt re, jak m wi,
wyrażają ludzkie wnętrze. Obrazy Anny Wypych, malowane są na podstawie
fotografii, poprzedzone sesjami z modelkami, godzinami przygotowa , pokazują
autentyczno człowieka bez upiększe i idealizacji ciała. Artystka odchodzi jednak od
prostego na ladowania rzeczywisto ci wprowadzając do obraz w swoje wizje i
wyobrażenia, nazywając prace „portretami emocji, uczu , idei”. Daleko posunięty
realizm przedstawie ma podstawy w wietnym, wypracowanym warsztacie,
tradycyjnej technice olejnej, a także precyzyjnej, drobiazgowej i wielogodzinnej pracy.

59.

Anna Wypych (ur. 1984)

Biała, 2015 *
olej na pł tnie, 50 x 60 cm
sygnowane na awersie "A. Wypych 2015"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000 zł

60.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Szkic I, 2018 *
tusz na papierze, 45,5 x 61 cm
sygnowany na awersie "N. OLBINSKI 2018"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800 zł
Urodzona w 1988 roku, projektantka, graficzka. Jest dyrektorem artystycznym
włoskiego pisma „La Rivista” oraz wsp łtw rcą magazynu o r dziemnomorskiej
kulturze „Lente”.Mieszka na stałe w Nowym Jorku. Uko czyła Wydział Wzornictwa
Przemysłowego na Carnegie Mellon University w Stanach Zjednoczonych. Na
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych obroniła tytuł magistra sztuki na Wydziale
Wzornictwa i Grafiki. Uczęszczała do paryskiej szkoły artystycznej ENSAD.
Laureatka nagr d i wyr żnie – jej plakat dla L’Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion (ACID) obecny był podczas Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Cannes. Projekt dyplomowy, książka pt. “Atlantyda –
przewodnik po mie cie” ukazał się drukiem wydawnictwa TypoForge w 2017 r.
Razem z ojcem, Rafałem Olbi skim, zaprojektowała instalację Skrzydła wolno ci,
kt ra prezentowana była podczas Pikniku Wolno ci 2014 w Łazienkach
Kr lewskich w Warszawie. W 2018 w Galerii Van Rij w mielowie miała miejsce
wystawa z ekologicznym tłem „Olbi ski/Olbi ski. Metamorfozy”. Był to pierwszy
wsp lny pokaz prac Natalii Olbi skiej z ojcem, na kt rej artystka pokazała swoje
dzieła graficzne oraz zaprojektowała porcelanowe figurki wieloryb w Doris i
Nereusz.

61.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Szkic III, 2018 *
flamaster na kartonie, 45,5 x 61 cm
sygnowany na awersie "NOLBINSKI 2018"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800 zł
Natalia Olbi ska realizuje swoje wizje artystyczne na wielu polach, tworzy grafiki,
ilustracje, plakaty i wiele innych. Jako artystka przyjmuje rolę obserwatora
rzeczywisto ci, codziennych sytuacji. W swoich pracach zabiera głos, komentuje,
zwracając uwagę na problemy społeczne i kulturowe. Jej projekty wyr żniają się
stonowaną kolorystyką, prostotą i wietnym przygotowaniem warsztatowym.
Prace Natalii Olbi skiej wpisują się w wiatową dyskusję o ochronie rodowiska i
wyeliminowaniu z codziennego życia plastikowych odpad w. Szerszej publiczno ci
po raz pierwszy prezentowane były na wystawie „Olbi ski/Olbi ski. Metamorfozy”.
Iskrą do ich powstania były poglądy artystki na temat rodowiska naturalnego. Jak
sama m wi - „Życie na ziemi zaczęło się w oceanach”. Dzieła te są inspirowane
lekturami – o mitologii, potworach morskich, o redniowiecznych iluminacjach,
ilustracjach w kartografii, o żeglarzach, odkrywcach i historii wielorybnictwa.

62.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Szkic IV, 2018 *
flamaster na kartonie, 45,5 x 61 cm
sygnowany na awersie "NOLBINSKI 2018"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800 zł

63.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Sea I, 2018 *
tusz na kartonie, 50 x 40 cm
sygnowany na awersie "N. OLBINSKI 2018"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800 zł

64.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Sea VII, 2018 *
tusz na kartonie, 50 x 40 cm
sygnowany na awersie "N. OLBINSKI 2018"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800 zł

65.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Doris nr 27/50, 2018 *
porcelanowa rze ba kameralna, limitowana
edycja, ręcznie malowana przez artystkę,
24 x 8 x 6 cm
sygnowana na spodzie "Ed. I, sygnatura
Fabryki Porcelany AS miel w, N. OLBINSKI|
limited edition 27/500 | hand painted by the
artist"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 990 zł
estymacja: 1 500 - 1 700 zł

Prezentowane porcelanowe figurki, noszące imiona starożytnych b stw - Doris i
Nereusz, powstały w związku z wystawą „Olbi ski/Olbi ski. Metamorfozy".
Zaprojektowane przez artystkę, przedstawiające wieloryby z ludzkimi twarzami,
zostały wytworzone ręcznie w manufakturze AS miel w. Wykonane zostało 500
sztuk limitowanej serii figurek, natomiast pierwsze 50, Edycja Specjalna, zostało
pomalowanych własnoręcznie przez artystkę, według unikatowych projekt w
dekoracji.

66.

Natalia Olbiński (ur. 1988)

Doris nr 26/50, 2018 *
porcelanowa rze ba kameralna, limitowana edycja, ręcznie malowana przez
artystkę, 24 x 8 x 6 cm
sygnowana na spodzie "Ed. I, sygnatura Fabryki Porcelany AS
OLBINSKI| limited edition 26/500 | hand painted by the artist"
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 990 zł
estymacja: 1 500 - 1 700 zł

miel w, N.

67.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Randezvous With Angel, 2018 *
olej i akryl na pł tnie, 60 x 79 cm (z ramą: 89 x 109, 5 cm)
sygn. awers "Olbinski", lewy dolny r g
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 110 000 - 130 000 zł

68.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Szkic A06, 2018 *
oł wek i kredka na papierze, 55,5 x 37,5 cm, (z ramą: 76,8 x 58,6 cm)
sygnowany na awersie "Olbinski 2018", prawy dolny r g
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000 zł

69.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Szkic A04, 2018 *
akwarela na papierze, 55,5 x 38,5, (z ramą: 77,5 x 58,5 cm)
sygnowany na awersie "Olbinski 2018", prawy dolny r g
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000 zł

70.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Samotny Bezmiar Nadziei, 2018 *
olej i akryl na pł tnie, 39 x 19, (z ramą: 64 x 44 cm)
sygnowany na awersie "Olbinski", prawy dolny r g
oprawa: drewniana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 42 000 - 57 000 zł

71.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Rysunek Do Scenografii Opery Czarodziejski Flet Mozarta, 2019 *
oł wek na kartonie, 42 x 30 cm, (w ramie 57 x 46 cm)
sygnowany na awersie "Olbinski", lewy dolny r g
oprawiony
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000 zł

72.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Rysunek Do Scenografii Opery Czarodziejski Flet Mozarta, 2019 *
oł wek na kartonie, 42 x 29,7 cm
sygnowany na awersie "Olbinski", prawy dolny r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000 zł

73.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Szkic Verdi Nabucco, 2019 *
oł wek na papierze, 35 x 25 cm
sygnowany na awersie "Olbinski", prawy dolny r g
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 9 000 zł

74.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Rysunek Do Scenografii Opery Czarodziejski Flet Mozarta, 2019 *
oł wek na kartonie, 29,7 x 42 cm
sygnowany na awersie "Magic Flute" (prawy dolny r g), "Olbinski" (lewy dolny
r g)
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 - 13 000 zł

75.

Rafał Olbiński (ur. 1943)

Dzie , kt ry przyni sł miło , 2016 *
olej i akryl na pł tnie, 53 x 42 cm (bez ramy)
sygnowany na awersie "Olbinski", lewy dolny r g
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 60 000 - 80 000 zł

76.

Stanisław Ożóg (ur.1952)

Erotyk I, 2012 *
serigrafia na porcelanie, 41 x 31 cm (bez ramy)
sygnowane na awersie i rewersie
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł
Artysta malarz, ilustrator, urodzony w 1952 roku. W latach 1972-1978 studiował w
Hochschule für Graphik und Buchkunst w Lipsku, gdzie uzyskał dyplom na Wydziale
Grafiki Książki. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustratorstwem i
rysunkiem. Jego ilustracje zdobią liczne książki dla dzieci, bajki, a także tomiki poezji.
Dzieła wielokrotnie pokazywał na wystawach indywidualnych. W 2005 roku nawiązał
wsp łpracę z Manufakturą Porcelany AS miel w, dla kt rej stworzył serię erotyk w
w technice serigrafii. Porcelanowe dzieła artysty znajdują się w zbiorach Muzeum
mielowskiej fabryki.
Prezentowane Erotyki Stanisława Oż ga są pracami szczeg lnie urzekającymi swoją
prostotą i czysto cią formy. Subtelne kobiece krągło ci artysta zaznaczył jedynie
paroma precyzyjnie i odważnie poprowadzonymi kreskami. Obrys ciała jest
sumaryczny, co w połączeniu z czystym porcelanowym tłem daje wyraz
minimalistycznemu, ponadczasowemu pięknu.

77.

Stanisław Ożóg (ur.1952)

Erotyk II, 2012 *
serigrafia na porcelanie, 41 x 31 cm (bez ramy)
sygnowane na awersie i rewersie
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł

78.

Stanisław Ożóg (ur.1952)

Erotyk III, 2012 *
serigrafia na porcelanie, 41 x 31 cm (bez ramy)
sygnowane na awersie i rewersie
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł

79.

Stanisław Ożóg (ur.1952)

Erotyk IV, 2012 *
serigrafia na porcelanie, 41 x 31 cm (bez ramy)
sygnowane na awersie i rewersie
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł

80.

Stanisław Ożóg (ur.1952)

Erotyk V, 2012 *
serigrafia na porcelanie, 41 x 31 cm (bez ramy)
sygnowane na awersie i rewersie
oprawa: drewiana rama
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000 zł

81.

Zdzisław Beksiński (1929-2005)

Bez tytułu *
oł wek na papierze, 21 x 29,7 cm
sygnowane na awersie nazwiskiem artysty
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 18 000 zł
Tw rczo Zdzisława Beksi skiego wyr żnia się niespotykaną oryginalno ci wizji
artystycznych przelewanych na pł tna. Przedstawia on wiat widziany oczami
swojej wyobra ni, oparty o fantazję. Są to obrazy postapokaliptycznej
rzeczywisto ci, przepełnione tajemnicą i grozą, nastrojowo cią przypominające o
mierci, przemijaniu, rozpadzie. Jednocze nie te katastroficzne wizje zdają się
przenosi odbiorcę w samo centrum sennego koszmaru. Towarzyszy temu
wypracowany warsztat malarski i precyzja w oddaniu szczeg ł w. Prace Zdzisława
Beksi skiego nie były opatrzone tytułami, by nie ogranicza pola wyobra ni widza.
Posta artysty przybliżają publikacje książkowe o nim samym, a także filmy
biograficzne. Na polskim rynku aukcyjnym, Zdzisław Beksi ski zajmuje jedno z
czołowych miejsc. Prace z roku na rok biją rekordy cenowe, wiadcząc o wciąż
rosnącej popularno ci jego tw rczo ci.

82.

Zdzisław Beksiński (1929-2005)

Bez tytułu *
oł wek na papierze, 21 x 29,7 cm
sygnowane na awersie nazwiskiem artysty
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 18 000 zł

83.

Zdzisław Beksiński (1929-2005)

Bez tytułu *
oł wek na papierze, 21 x 29,7 cm
sygnowane na awersie nazwiskiem artysty
oprawa: drewniana rama, szyba
posiada certyfikat autentyczno ci

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 - 18 000 zł

Dom Aukcyjny Van Rij
REGULAMIN AUKCJI
WARUNKI OG LNE
a. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Van Rij, prowadzony w ramach działalno ci Sengrid Wojciech
Rij ul. Graniczna 143c, 32-087 Bibice, NIP: 6841315082
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub
będące własno cią domu aukcyjnego.
c. Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej http://galeria-rij.com/. Dom Aukcyjny Van Rij ma
prawo odwoła ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia
zamieszczonego na stronie http://galeria-rij.com/.
d. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu
aukcyjnym publikowanym na stronie http://galeria-rij.com/. Katalog może by wydawany w formie
papierowej.
e. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.
f. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą
w życie z dniem opublikowania ich na stronie http://galeria-rij.com/.
SYSTEM LICYTACJI
a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej
aukcjonerem.
Postąpienia w aukcji:
0 - 2 000 zł - 100 zł
2 000 - 5 000 zł - 200 zł
5 000 - 10 000 zł - 500 zł
10 000 - 50 000 zł - 1 000 zł
50 000 - 100 000 zł - 2 000 zł
100 000 - 200 000 zł - 5 000 zł
powyżej 200 000 zł - 10 000 zł
Aukcjoner decyduje o wysoko ci postąpienia.
b. W większo ci przypadk w cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za kt rą można naby obiekt.
c. Niekt re obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży owego obiektu. W
przypadku, gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja
warunkowa. W takim przypadku, Dom Aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy
wła ciciel obiektu zgodził się przystąpi do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma
prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną przez wła ciciela.
d. Zako czenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia
sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga sp r lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
e. Licytującym w aukcji mogą by wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych.
f. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zako czenie licytacji następuje na poziomie lub
powyżej ceny wywoławczej i nie ko czy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupnasprzedaży została zawarta.
PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI
a. Do uzyskania możliwo ci udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za po rednictwem Internetu. W
przypadku skorzystania z możliwo ci rejestracji za pomocą Internetu, prosimy o upewnienie się, iż Dom
Aukcyjny Van Rij otrzymał zlecenie. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest otrzymanie wiadomo ci e-mail
od domu aukcyjnego Van Rij z potwierdzeniem zlecenia, na nie p niej niż 1 godzinę przed rozpoczęciem
aukcji. W innym przypadku uznaje się, że rejestracja nie powiodła się. Do rejestracji konieczny jest dow d
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamo .
b. W przypadku udziału w aukcji za po rednictwem zlecenia stałego lub telefonicznego konieczne jest
wysłanie wypełnionego formularza zlecenia w formie skanu na adres e-mail: aukcje.vanrij@gmail.com.
Formularz zlecenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Van Rij
(http://galeria-rij.com/), a także w katalogu aukcyjnym. Wraz z formularzem należy przesła skan dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamo . Warunkiem uczestnictwa w
aukcji za po rednictwem zlecenia stałego lub telefonicznej jest otrzymanie wiadomo ci e-mail od Domu
Aukcyjnego Van Rij z potwierdzeniem zlecenia, na nie p niej niż 1 godzinę przez rozpoczęciem aukcji. W
innym przypadku uznaje się, że formularz zleceniowy nie został pomy lnie dostarczony Organizatorowi
Aukcji.
c. Dom Aukcyjny nie pobiera wadium.
d. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomo niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do
jego przestrzegania oraz stosownie do wymog w Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych
Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla cel w
niezbędnych do realizacji usługi.
e. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię,
nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie
z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytk w i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446,
ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych d br kultury (Dz.U. poz. 1086).

UDZIAŁ W AUKCJI
a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysoko ci kt rej pracownik Domu
Aukcyjnego Van Rij będzie licytował w Pa stwa imieniu, gwarantując jednocze nie nabycie obiektu za
najniższą możliwą kwotę.
b. Telefonicznie – pracownik Domu Aukcyjnego Van Rij zadzwoni do Pa stwa pod wskazany numer
telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiekt w. Dom Aukcyjny Van Rij nie ponosi
odpowiedzialno ci w przypadku problem w z połączeniem z podanym numerem.
c. Za po rednictwem Internetu - poprzez portal Artinfo.pl oraz OneBid.pl. Dom Aukcyjny nie ponosi
odpowiedzialno ci za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczeg lno ci op nienia) wskutek
złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo
do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w
szczeg lno ci, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiąza (nie wykupuje wylicytowanych
obiekt w).
PŁATNO CI
a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysoko ci 18%.
b. W przypadku obiekt w oznaczonych gwiazdką (*) do ceny ko cowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z
opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysoko ci do 5%, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)
c. Opłata aukcyjna obowiązuje r wnież w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został
sprzedany na aukcji.
d. Należno za wylicytowany obiekt, należy wpłaci wciągu 7 dni od daty aukcji w domu aukcyjnym
(Krak w, ul. Starowi lna 64) lub na konto bankowe: ING Bank ląski 38 1050 1461 1000 0092 4099 6794.
Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres op nienia w
zapłacie.
e. Za moment sprzedaży uznaje się zaksięgowanie na koncie Organizatora Aukcji pełnej kwoty wraz z
opłatami.
f. W przypadku nieuregulowania płatno ci Dom Aukcyjny może skierowa sprawę na drogę postępowania
sądowego, co będzie się wiąza z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych koszt w postępowania
sądowego.
g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.
OBIEKTY
a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczno ci podania
przyczyny.
b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W
przypadku niezgodno ci pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomi o tym dom
aukcyjny, a następnie zwr ci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.
Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
d. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiekt w. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu
zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bąd zasięgnięcie informacji od pracownika
plac wki.
e. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialno ci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiekt w.
f. Prawo własno ci do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej
wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droite de suite”, jeżeli obowiązuje).
g. Odbi r wylicytowanych obiekt w jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpi w
terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiekt w odbywa się na koszt i
ryzyko nabywcy.
h. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą by wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego
instrukcją i po uzgodnieniu warunk w i koszt w wysyłki z Organizatorem Aukcji. Organizator Aukcji
może odm wi wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
i. Organizator Aukcji może zapakowa obiekty do wysyłki po ustaleniu warunk w z wła cicielem i
opłaceniu koszt w pakowania. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia obiektu w
trakcie transportu.
j. Wylicytowane przedmioty będzie można odebra osobi cie w jednej z siedzib firm, po wcze niejszym
um wieniu się na odbi r lub opłacone przedmioty mogą zosta dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie
są wysyłane za pobraniem.
PRZYPOMINAMY
a. Muzea wpisane do Pa stwowego Rejestru Muze w mogą skorzysta z prawa pierwsze stwa oraz z
prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najp niej w momencie
zako czenia licytacji wybranego obiektu.
b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wyw z dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o
warto ciach przekraczających limity okre lone w ustawie o ochronie zabytk w i opiece nad zabytkami za
granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

Dom Aukcyjny Van Rij
FORMULARZ ZLECENIA LICYTACJI Z LIMITEM LUB TELEFONICZNEJ
Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna umożliwiają
udział w aukcji, nie nakładając przy tym na Uczestnika żadnych
dodatkowych koszt w.
ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM
ZLECENIE TELEFONICZNE
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, prosimy o przesłanie
wypełnionego formularza pocztą lub jego skanu na adres e-mail:
aukcje.vanrij@gmail.com, nie p niej niż na jeden dzie przed
rozpoczęciem aukcji. W przypadku p niejszego dostarczenia nie
możemy zagwarantowa , że zlecenie zostanie zrealizowanie,
dołożymy jednak stara , aby było to możliwe. Przyjmując zlecenia
pracownicy Domu Aukcyjnego mają prawo prosi o podanie
pełnych
danych
osobowych
popartych
odpowiednim
dokumentem potwierdzającym tożsamo zleceniodawcy (dow d
osobisty, paszport, prawo jazdy). Konieczne jest więc dołączenie
do formularza kserokopii/skanu takiego dokumentu.
W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek, prosimy o czytelne
wypełnienie formularza.

Nr kat.

Autor, tytuł

Należno

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej) lub licytacja
telefoniczna

za zakupiony obiekt:

Wpłacę na konto bankowe ING Bank ląski 38 1050 1461

1000 0092 4099 6794
Wpłacę w kasie firmy
Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Dom Aukcyjny Van Rij
Sengrid Wojciech Rij, Starowi lna 64, 31-035 Krak w,
NIP: 684 1315082, REGON: 371108081

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Uczestnika aukcji limitu
licytacji jest informacją ci le poufną.
Dom Aukcyjny będzie reprezentował w
licytacji Klienta do podanej kwoty,
gwarantując przy tym nabycie obiekty za
najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny
nie przyjmuje zlece bez g rnego limitu.
W sytuacji zaistnienia kilku zlece w tej
samej wysoko ci Dom Aukcyjny będzie
reprezentował Klienta, kt rego zlecenie
zostało złożone najwcze niej.
Zgadzam się na jedno postąpienie w g rę,
w przypadku wystąpienia innego zlecenia
tej samej wysoko ci.

Zlecenia telefoniczne
W przypadku zlecenia telefonicznego
prosimy o podanie numeru telefonu
aktualnego w czasie aukcji. Pracownik
Domu Aukcyjnego połączy się z Klientem
na chwilę przed rozpoczęciem licytacji
wybranych obiekt w. Dom Aukcyjny nie
ponosi odpowiedzialno ci za brak
możliwo ci wzięcia udziału w licytacji, na
skutek
problem w
z
uzyskaniem
połączenia lub jego jako cią.
W przypadku wystąpienia problem w z
połączeniem zgadzam się na licytację w
moim imieniu za kwotę r wną cenie
wywoławczej.

Ja niżej podpisany/-a o wiadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się i akceptuję
warunki
Regulaminu
Aukcji
opublikowanego w katalogu Domu
Aukcyjnego Van Rij.
2. Zobowiązuję się do zrealizowania
zawartych
transakcji
zgodnie
z
Regulaminem Aukcji.
3. Wszystkie dane zawarte w formularzu
są prawdziwe. W przypadku zatajenia lub
podania nieprawdziwych danych Dom
Aukcyjny
Van
Rij
nie
ponosi
odpowiedzialno ci.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych celem realizacji
zlecenia.
5. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych t.j.
adresu e-mail oraz numeru telefonu w
celach marketingowych (wysyłka
newslettera, informacja o nowych
obiektach i aukcjach).
DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
ZLECENIE

Gł wna siedziba Galerii Sztuki
Wsp łczesnej Van Rij mie ci się
w postindustrialnych halach
starej fabryki porcelany w
mielowie. Od 2015 roku swoją
filię posiada r wnież w Krakowie.

Galeria Van Rij oferuje szeroki wyb r oryginalnych obraz w, rysunk w i rze b
wybitnych artyst w ci le wsp łpracujących z naszą galerią, takich jak Rafał
Olbi ski, Tomasz Sętowski, Lubomir Tomaszewski, Paweł Orłowski, Monika
Osiecka, Rogério Tim teo, Sashie Masakatsu. Dwa razy do roku w pofabrycznych
salach ekspozycyjnych organizowane są solowe wystawy wybranych artyst w.
Galeria prowadzona jest przez historyczkę sztuki, marszandkę i kuratorkę wystaw
Katarzynę Rij. Nasi specjali ci i eksperci dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i
doskonałej znajomo ci rynku pomagają w budowaniu kolekcji jako potencjału
inwestycyjnego. Galeria wsp łpracuje z instytucjami publicznymi, funduszami
inwestycyjnymi, bankami, firmami oraz osobami prywatnymi.
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