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Múzeumok képviseletében próbáltok fest-
ményeket adnak és venni a legjobb áron.

A játék 4 körből áll. A kör alatt folyik a licit,
majd a kör végén a festmények eladásra
kerülnek. 

Minél drágábban kelnek el egy művész
munkái, a művész annál inkább
felértékelődik.

Az nyer akinek a negyedik kör végén a
legtöbb pénze van.

TARTALOM

A JÁTÉK CÉLJA

ELŐKÉSZÜLETEK

1) Keverd meg a festménykártyákat, majd
ossz mindenkinek:

• 3 játékosnál : 10 kártyát
• 4 játékosnál : 9 kártyát
• 5 játékosnál : 8 kártyát

Az első körben ezek a festmények kerülnek
aukcióra és fogtok rájuk licitalni. A
múzeumaitok még nem szerezték meg őket.
A megmaradt kártyák majd a következő
körökben kerülnek játékba.

2) Válasszatok egy bankost, aki ad
mindenkinek 100 dollárt

3) Mindenki választ egy múzeumot ami mögé a
pénzét rejti. A pénz a játék végéig rejtve marad.

A legfiatalabb megkapja a kalapácsot és 
kezdődhet is az első aukció.

JÁTÉKMENET

A játék 4 körből áll. A körök alatt folyik a
kezetekben lévő festmények eladása és a
licit. Amint egy művész ötödik festménye az
asztalra kerül a kör véget ér és a körben
eladott festményeket a bank felvásárolja. Egy
festmény értéke attól függ, hogy az alkotója
mennyire volt nérszerű az adott körben. A
következő körökben az alkotó népszerűsége
változhat, ami hatással van a festményeik
értke.

A hangulat fokozása érdekében,
néhány szóval probáljátok még vonzóbbá
tenni a festményeket, hogy feltornázzátok

az árukat. Az aukció végét a szokásos
módon jelezzétek: “Senki többet, először,

másorszor, harmadszor. Eladva.”

1 Játéktábla

5 Múzeum spanyolfal

1 Kalapács
(Aukcióvezető jelző)

12 Kártya 
Manuel Carvalho

15 Kártya
Ramon Martins

14 Kártya
Daniel Melim

16 Kártya
Rafael Silveira

13 Kártya
Sigrid Thaler

132 pénz zseton

12 Művész
érték jelző



AZ AUKCIÓ MENETE

Akinél a kalapács van az tartja az
aukciót. Választ egyet a kezében
lévő kártyákból és képpel felfelé az
asztal közepére rakja. Erre fogtok
most licitálni. Minden festményen van
egy jel ami meghatározza, hogy milyen
tipusú aukción lehet azt megszerezni. 

Ezek: 

Az aukció végén az aukció vezetője megkapja
a legmagasabb ajánlatot tevőtől az ajánlott
árat. Ha a legmagasabb árat az aukció
vezetője ajánlotta, akkor azt az aukció
vezetője a bankba teszi. Az aukció nyertese
a festményt a paravánja elé teszi, képpel
felfelé. A festmény ezzel a múzeumának
birtokába került és a kör végén majd eladásra
kerül a bank számára. Ezután az aukció
vezetőjétől balra ülő lesz a következő aukció
vezető, megkapja a kalapácsot és most ő
játszik ki egy festmény a kezéből. A játék igy
folyik tovább, mig véget nem ér a kör.

AZ AUKCIÓK TIPUSAI

A. NYILT AUKCIÓ
Mindenki (az aukció vezetője is)
tehet ajánlatot bármilyen
sorrendben, hangosan

bemondva az összeget. Az aukció vezetője
követi az ajánlatokat. Az aukció akkor ér
véget, ha nincs több ajánlat. Ha senki nem
tett ajánlatot az aukció vezetője viszi a
képet ingyen.

B. EGY AJÁNLAT AUKCIÓ
Mindenki egy ajánlatot tehet,
ami magasabb kell legyen a
már elhangzottaknál, vagy

passzol. Az aukció vezetőjétől balra ülő
kezd, az aukció vezetője az utolsó licitáló.
Miután az aukció vezetője licitál vagy
passzol, az aukció véget ér. Ha senki nem
tett ajánlatot az aukció vezetője viszi a képet
ingyen.

C. REJTETT AUKCIÓ
Mindenki (az aukció vezetője is)
a markába teszi az ajánlott
összeget (vagy semmit).
 

Ha mindenki kész, egyszerre nyissátok ki a
markaitokat. A legmagasabb ajánlat nyer,
ha a legmasabb licitek között döntetlen van,
az nyer aki közelebb ül az aukció vezetőjéhez,
órajárás szerint.

Ha döntetlen esetén az aukció vezetője is a
legmagasabb ajánlatot tevők között van, ő
nyer. Ha senki nem tett ajánlatot az aukció
vezetője viszi a képet ingyen.

D. FIX ÁRAS AUKCIÓ
Az aukció vezetője bemond egy
kikiáltási árat. Ezen az áron bárki
megveheti. Az aukció vezetőjétől

balra ulő kezd és órajárás szerint haladunk
tovább. Ha valaki megvette, az aukció véget
ér. Ha senkinek sem kellett a megállapitott
áron, az aukció vezetője kell megvegye a
festményt a kikiáltási áron.
Megjegyzés: aukció vezetője nem adhat meg
magasabb árat mint amennyit ki tud fizetni 

E. DUPLA AUKCIÓ
1) Az aukció vezetője még egy
festményt bocsájthat aukcióra.
A második festmény csak

ugyanazé a művészé lehet mint az első
festmény és nem lehet dupla aukció tipusú.
Mindét festmény együtt kerül aukcióra és az
aukció tipusát a második festmény tipusa
határozza meg. Az aukció nyertese viszi
mindkét festményt.

2) Abban a ritka esetben, ha az aukció
vezetője nem tud vagy akar egy második
festményt is aukcióra bocsájtani, a tőle balra
ülő ezt megteheti (valamint mindenki más is,
ha az előtte ülő nem él a lehetőséggel), az
1.-es pontban leirtak szerint. Ha senki sem
él a második festmény kijátszásának 
lehetőségével, az aukció vezetője viszi a
képet ingyen.
De ha valaki él a lehetőséggel, akkor ő lesz
az aukció új vezető és bocsájtja aukcióra a két
képet együtt. Az aukció nyertese az aukció
új vezetőjének fizet. A játékos, aki a “dupla
aukció” kártyát játszotta ki, nem kap semmit.
A következő aukció vezetője, az aukció új
vezetőjétől balra ülő játékos lesz. Azok akik
az aukció régi és új vezetője között ülnek,
kimaradnak.

Nyilt Fix árasRejtettEgy ajánlat Dupla

AZ AUKCIÓ SZABÁLYAI

• Kisebb vagy azonos licit nem
tehető, mint az eddigi

legmagasabb

• A licit felső határa a paraván
mögött lévő pénzed

• Ha senki sem licitált, az aukció
vezetője kapja meg a festményt,

ingyen. Kivétel: a fix áras
aukciónál be kell fizetnie a

bankba a saját maga által tett
kikiáltási árat



EGY AUKCIÓS KÖR VÉGE

Amint egy művész ötödik festménye az
asztalra kerül, a kör véget ér. Ez az ötödik
festmény már nem kerül aukcióra és nem
lesz senkié sem.
Ha az ötödik festmény a dupla aukció első
vagy második festménye, a kör ilyenkor is
véget ér és ezek sem kerülnek aukcióra. 
Legtöbbször maradnak a kezetekben lapok
a kör végén. Ezek a következő körökben
még aukcióra kerülhetnek.

ELADÁS A BANKNAK

Számoljátok meg a körben eladott és a kör
végén el nem adott képeket festőnként, igy
megkapjátok az első három legtöbb képet
eladott festőt. Ez a sorrend fogja meghatározni
a festő képeinek az értékét.
Csak azok a festők számitanak, akiknek képei
keltek el ebben a körben, ami lehet háromnál
kevesebb is.
Ha kettő vagy több művész ugyanannyi fest
ményt adott el, akkor azt soroljátok előbbre aki
közelebb van a tábla bal oldalához (Manuel
Carvalho-hoz). A kialakult sorrend alapján a
festők egy képének ára a következő:

•••   A legtöbb képet eladott festő egy képe: $30
• A második legtöbb képet eladott festő egy
képe: $20
• A harmadik legtöbb képet eladott festő egy
képe: $10
• A többi festő képei: $ 0

Minden művész neve alatt van négy karika,
minden aukciós körhöz egy tartozik. Minden
művész oszlopába aki az első háromban vég
zett, az aktuális körhöz tartozó sorba tegyetek
a megfelelő művész érték jelző korongot (a
legtöbb képet eladott festő oszlopába a 30$-
ost, stb., lásd a példát a következő oldalon)
A korongok a játék végéig a táblán maradnak
és a következő körökben növelhetik a festő
képeinek értékét.

Miután a művész érték jelző korongokat
elhelyeztétek, mindenki eladja a banknak a
körben vásárolt képeit, azokat is melyek nem
érnek semmit. A művész neve alatti korong
egy kép értékét jelzi az első kör végén.

A banknak eladott képeket gyűjtsétek egy
pakliba, ezekre már nem lesz szükség. A
kezetekben maradt képeket (ha vannak
ilyenek) tartsátok meg a következő körökre.

A KÖVETKEZŐ AUKCIÓS
KÖRÖK

Miután a képeket eladtátok a banknak és
egy pakliba gyűjtöttétek őket, új kör kezdődik.
A még nem használt képekből osszatok
mindenkinek új lapokat az alábbi táblázat
szerint: 

Az új lapokat adjátok az előző körökből
a kezetekben maradtakhoz. Ebben a
körben az a játékos lesz az aukció
vezetője, aki az utolsó lapot játszotta ki az
előző körben (azt a lapot ami nem került
aukcióra). A festmények értéke az
alkotóik népszerűségének függvényében
növedekhet. Ha egy művész az
aktuális körben az első háromban
végez (az ELADÁS A BANKNAK részben
leirtak szerint), festményeinek értéke az
aktuális körben a neve alatti oszlopban
lévő korongok összege lesz. Viszont, ha egy
művész az aktuális körben nem végez az első
háromban, festményei az aktuális körben
semmit sem érnek, még akkor sem ha a
neve alatti oszlopban már van korong
(vagy korongok) az előző körökből. Ha valaki
kezéből elfogy a lap addig nem adhat adhat
el, amig új lapokat nem kap, viszont a
licitálásban részt vehet. 

Ha a negyedik kör vége előtt (az ötödik 
festmény kijátszása egy művésztől)
mindenki kezéből elfogynának a lapok, 
akkor a kör az utolsó lap kijátszásával 
véget ér. Az utolsó lap szintén nem kerül 
aukcióra. Az ELADÁS A BANKNAK
fázis következik és a játék véget ér. 

KIOSZTANDÓ LAPOK SZÁMA
AZ EGYES KÖRÖK KEZDETE ELŐTT

JÁTÉKOSOK
SZÁMA

ELSŐ
KÖR

MÁSODIK
KÖR

HARMADIK
KÖR

NEGYEDIK
KÖR

3 JÁTÉKOS 10 6 6 0

4 JÁTÉKOS 9 4 4 0

5 JÁTÉKOS 8 3 3 0

PÉLDA DUPLA AUKCIÓRA 
Paul kijátszik egy dupla aukció

tipusú Ramon Martins képet, de

második képet nem.

Tőle balra Mark, szintén nem. Marie,

aki Mark balján ül él a lehetőséggel és

kijátszik egy további Ramon Martins

képet, rejtett aukció tipusút.

Mindenki rejtett ajánlatot tesz. Marie

nyer, $25-al. $25-t fizet a bankba és

viszi mindkét képet. Ha Paul vagy

Mark nyert volna, akkor ők

fizetnének Mariennek.

Most a Marietől balra ülő lesz a

következő aukció vezetője. Mark,

aki Paul után jött volna, kimaradt.



3 JÁTÉKOS VARIÁNS:
A TITOKZATOS JÁTÉKOS 

Minden körben úgy osszátok a 
lapokat mintha négy játékos lenne, de 

a negyedik játékos lapjait hagyátok 
képpel lefelé forditva. 

Ezek a titokzatos játékos lapjai.

Miután egy aukció véget ért, az 
aukció vezetője felfordithat egy lapot 
a titokzatos játékos lapjai közül. Ez 

mindig opcionális. Ez a festmény nem 
kerül aukcióra, viszont a művészek 

értékelésénél számit. 
Ha ez a festmény egy művész ötödik 

képe, a kör véget ér. Ha ez a
festmény DUPLA AKCIÓ tipusú, 

második kártyát nem lehet kijátszani 
vagy a titokzatos játékostól húzni. 
A kör végén a titokzatos játékos 

felforditott lapjai is a bankba 
kerülnek.

A JÁTÉK VÉGE
A negyedik kör után mindenki megmutatja 
mennyi pénze van a paravánja mögött. 
Akinek a legtöbb pénze van, az a nyertes.

CREDITS
Game design - Reiner Knizia
Graphic Design - Fabio de Castro
PRODUCTION - Thiago Aranha, Guilherme
Goulart, and Renato Sasdelli 
publisher - David Preti
pROOFREADING - Jared Miller, Jason Koepp,
and Colin Young. 
© Dr. Reiner Knizia. All rights reserved.

PÉLDA - RAFAEL SILVEIRA KÉPEiNEK ÉRTÉKE

EEELSŐ KÖR: Rafael Silveira nagyon
népszerű volt. Képeinek darabja 30$-t ért a kör
végén. Minden Rafael Silveira festményért
tulajdonosaik 30$-t kaptak a banktól (vagyis,
akinek két Rafael Silveira festménye volt,
$60-t kapott).

MÁSODIK KÖR: Rafael Silveira kevésbé
volt népszerű, de igy is a harmadik
helyen végzett, amit a 10$-os zseton jelez.
De mivel az előző körből már van egy 30$-
os zsetonja a neve alatt, igy ebben a körben
festményei darabjáért a bank 40$-t fizet.

HARMADIK KÖR: Rafael Silveira nem volt 
túl népszerű,  festményei ebben a körben 
semmit sem értek, annak ellenére hogy 
az előző körökből van egy 30$-os és egy
10$-os zsetonja is.

NEGYEDIK KÖR: Rafael Silveira vissz-
atért és a második helyen végzett. Képeinek 
darabja 60$-t ért (20$-t ebben a körben adott
hozzá, 10$-t a második körben és 30$-t az 
elsőben).
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melim
daniel

Daniel Melim took the tradition of stencil graffiti to a different 
level of excellence. From the simple and direct messages 
his art passes on, from the industrial suburbs of Sao 
Bernardo to the most sophisticated and formal galleries 
and museums all over the word, what you can identify is a 
strict and original aesthetic. 
His art interventions, reminiscent of classic Brazilian street 
art, are known for their selection of unique locations, often 
favoring deteriorated spaces which provide vivid elements of 

composition (colors, texture, position).
A great share of his interventions are located in suburban 
neighborhoods of São Paulo, reaching an audience that is 
regularly deprived of art. Due to that particular experience, 
many of Melim’s non-street pieces are presented in galleries 
and museums, such as Galeria Choque Cultural, Museu 
AfroBrasil, Memorial da América Latina, Bienal de Valência 
na Espanha, MASP, and many other spaces and institutions 
over the world.



10
Unsistema

Streetfobia

Sua Cabeça

The Strangers

Suspeitos

Suburbio Geral

2 Abto Social

CR$

daniel melin



11

Barraco

Punk II

Eletrico Sistema

Dirty Suburb
Recorte Social

daniel melim
Daniel Melim was born and raised in São Bernardo do 
Campo, São Paulo, Brazil. Since 2000, he has been working 
on urban interventions with stencil graffiti, and collecting 
projects, expositions, and awards since then, including:
• First individual exposition at gallery Choque Cultural, São 
Paulo, 2005.
• Collective expositions: “Território Ocupado”, at Afro Brasil 
Museum and “Novo Muralismo Latino-americano”, at 
Memorial da America Latina, 2006.
• Valencia Bienal - special part with paintings and 
intervention of specific site on the old building, 2007.
• The Can’s Festival - exhibition that took place inside an 
abandoned tunnel in London, organized by the artist Banksy, 
in 2008.
• Exhibition “De Dentro Para Fora De Fora Para Dentro” 
(Inside Out and Outside In) in 2009, at the MASP - Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, which had an 
incredible record of  more than 140 thousand visitors.
• “Mural da Luz” intervention (one of the biggest street art 
works in São Paulo), Av Prestes Maia, Center, 2012.
• Permanent collection Award at Pinacoteca do Estado, 2012.
• Public structure at Shoutbank park, London, 2013.



PAISAGEM AZUL E VERMELHA
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carvalho
manuel

When analyzing the artwork of Manuel Carvalho, you can 
identify a combination of figurative elements with a common 
source and a group of procedures that intervenes with the 
constructed image; this means of attacking the original image - 
thereby creating a new image - assumes the role of a deliberate, 
almost informal erasure that masks and disrupts the relationship 
between the viewer and the painting’s representation.
But this superficial incoherence is strictly functional. Even the 
most rigorous symmetry has its support on the background 
gestuality, creating a world where you can distinguish the 

high and the low - the shallow imaginary and the historical 
background - in a infinite combination of distinct elements that 
have their purposes consistently renewed.
The paintings can, therefore, be understood as a part of a specific 
series when they are looked at as a collection of sub-series, or 
even when you group them with Carvalho’s previous works. The 
aperture of meaning and sensation that is produced from the 
accumulation and always provisional value of each painting and 
group that they form constitutes itself as the ultimate conceptual 
character of Manuel Carvalho’s painting.
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Empate

Anacolutos

Cura 1

Cena de Interior

Paisagem com Pássaros

Na Falta de Espaço

Cura 2 Cura 3

manuel carvalho



15

Empate Azul

Empate Dudu
Oceano 9

Shunga

Paisagens

manuel carvalho
Manuel Carvalho received his Bachelor’s degree in 
Visual Arts from Escola Guignard – UEMG. He had a 
broad experience in Residence programs all over the 
world, including Jaca (Jardim Canadá, Brazil), 2015, in a 
partnership with Warley Desali; Agora (Bela Scrva, Servia), 
in 2014; and EXA (Belo Horizonte, Brazil), in 2013.
In partnership with Gustavo Maia, he was selected for the 
1º Itamaraty Contemporary Art Award in 2011. 
Individual expositions in Empate (Mama/Cadela galeria), 
2014, Belo Horizonte; Da pintura (BDMG cultural) 2014, 
Belo Horizonte.
Among the different collective expositions, main distinction 
to: Antimônio, (Mama/Cadela Galeria), 2014, Belo Horizonte; 
2013, Belo Horizonte; Atropelamento (Centro Cultural 
UFMG), 2011, Belo Horizonte; Encontros e Mestiçagens 
Culturais (FAOP), 2010, Ouro Preto; Draw drawing 2 – 
London Biennale (Foundry Gallery), 2006, Inglaterra.
Manuel lives and works in Belo Horizonte, MG, Brazil.



BOOM
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silveira
rafael

Rafael Silveira is a fine artist with a strong background in 
graphic arts. The majority of his works consist of oil and acrylic 
paintings that mix classical atmosphere with contemporary 
techniques and subjects, especially cartoon imagery.
In his work, the dream-like floats above the real, creating 
distorted and multi-colored effects, revealing, in each painting, 
parallel dimensions that inspire a new day-to-day. Keeping 

himself apart from shallow and transient matters, the artist 
searches, in the psychic intimacy of human beings all the 
arguments to construct his enigmatic images, which express 
deep and surprising concepts through unusual metaphors.
On the journey to expand his artistic vocabulary, Silveira 
established a dialogue between his paintings and new media, 
such as wood sculpture and collage, among others.
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Oftalmorphosis

Sentimental

Time Will Tell
Vanitas

Dissonância

Anatomic 
Couple

Powerful Instinct

rafael silveira
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Intangível

Allegory of
Time Opus 
1, 2 and 3

At Full Steam

A Walk in the Garden

Live 
Fast

rafael silveira
Rafael Silveira started to draw at the end of the 80s, when 
he was still a child. Throughout the 90s, he published 
his works in small indie magazines around Brazil. In 
the mid-2000s, he started to working with illustration. 
His drawings were in the pages of the most important 
Brazilian magazines, illustrated ad campaigns, and 
awarded promotional materials in Europe.
The outcome of the collision between the waking and the 
dreamlike is a timeless art that has conquered the attention 
and eyes of different societies. São Paulo, New York, 
London, and Milan have received Rafael’s art expositions, 
and important international publishings have shown his 
works, like the Americans Juxtapoz and Hi-Fructose, the 
French “Hey!”, and the cover of the Brazilian Zupi.
He currently lives and works in Curitiba, in the south of Brazil.



BINTSUKE ABURA
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martins
ramon

The fluid spirit of Ramon constitutes a collage of possibilities 
and reconfigurations. A “kaleidoscopic” universe that reflects a 
deep and rich essence, created out of a rebellion to his urban 
culture background, associated to academic reflections.
Since his debut, Ramon has impressed with his unique style 
of eclectic approaches, languages, and artistic techniques. His 
universal narratives can be identified by themes and elements 
based on tropical natures, organic traces, the ‘barroco 
mineiro’ style, urban culture, Asian tradition, pop culture, and 

it’s opposites: solitude and anonymous portraits. A strong 
“geographic poetry” is perceived in his work.
The artist articulates beautiful visual poetry derived from a 
huge variety of places, times, cultures, behaviors, and values. 
There’s a vibration, excitation, and melancholy that, beside 
its explosive visual exuberance, take you to an introspective 
commune. In a lascivious way, this work envisions a dreamlike 
reality that reveals different possibilities about ourselves. 
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Biju de LicuriArapuca

Primeiro Encontro de Casamento Arranjado Miragem

Memoria

Made-In

Ninguém Sabe Quem Sou Eu

ramon martins
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União das Coreias Teletransporte

Jussara Schucrutez

Carmen Surukyuki

In 2009, he took part in the first ever R.U.A. Festival: 
Reflex on Urban Art in Rotterdam, an opportunity 
that gave him great visibility and professional 
projection. During the festival, the artist unveiled one 
of his most brilliant works, “Love Spreads, 2009.” 
In 2014, Ramon took part in the 3º edition of  “R.U.A. 
Festival: Reflex on Urban Art in Amsterdam”, with the panel 
“A Pregnant Man’s Dream”.
Right after the success of his open air performance in 
Rotterdam, Ramon joined the exhibition, “De Dentro Para 
Fora De Fora Para Dentro” (Inside Out and Outside In) 
also in 2009, at the MASP - Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand, which had an incredible record of  
more than 140 thousand visitors in a period of 10 weeks. 
Ramon’s representative works belong to Brazil’s greatest 
collections, including MAM – RJ (Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro) and MASP, in São Paulo.
So far, the artist has taken part in exhibitions in South 
America, North America, and Europe; and his panels have 
reached all continents with the same intensity.
Ramon Martins lives in the quiet city of Campina do Monte 
Alegre, in São Paulo, Brazil.

ramon martins



SANDBURG



25

thaler
sigrid

Sigrid Thaler’s characters move over unreal romantic and 
refined backgrounds, yet still connected to everyday life. They 
are placed in space with no gravitational order, and each one 
expresses themselves conveying their own identity.
Her works are mostly monochromatic and dominated by 
shades of gray.

Sigrid has worked with several publishing houses creating 
works of literature for children. Parallel to that, she has refined 
her painting skills on silk and other fabrics. She has taught 
these techniques for many years, holding multiple classes 
on fabric painting for children. She is also skilled at painting 
porcelain.
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Bewegung

Neue Strassen

Das Riesenrad

---

Leben

Das Spiel

Fänger von Hameln

Sweet Home

Il Pisolino

sigrid thaler
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Shape of My Heart

Con-Dividi
Lea

The DiverWir Ich Oder Broken

sigrid thaler
Born in Vipiteno, Italy in 1971, Sigrid Thaler has presented 
her artwork in several exhibitions across Trentino, Alto 
Adige, Liguria, Germany, Austria, and England:
• Selected for the ARTPROTAGONIST 2015 exhibition, 
curated by ARTEFICIOLinea, held at Villa Contarini, 
Padova, 2015-2016.
• ARTITALY & ARTWORLD exhibition in Monaco, curated 
by Pamela Centro, artistic director of the Premio Art a 
Roma, 2014.
• LIGHT & SHADOWS exhibition in Milan, 2014.
• Art Roma Award - Winner in the Arte Visive Primo Step 
category - Exhibition curated by Pamela Centro, artistic 
director of the Premio Art a Roma, 2014.
• “SENTIERI DI PENSIERI” exhibition in Vienna, 2014.
• LONDON ROYAL ART IN THE WORLD exhibition in 
London, 2014
• ”MENTAL ADVENTURES HAMBURG” exhibition, curated 
by Maurizio Pradella from ARTEFICIOLinea, 2014.
• COLLEZIONARTE exhibition in Turin, 2014.



Going in clockwise order, each player offers a painting for auction.

AUCTION
• The Auctioneer picks a card from their hand and places the painting face up in the center of the table.
 Winning Bidder:
 - If Buyer, pays Auctioneer.
 - If Auctioneer, pays the Bank (If no bids were made, the Auctioneer gets it for free).
• Players cannot bid more money than they have.

END OF A SEASON
• A round ends when the 5th painting of any artist is offered. This painting 
is not auctioned off, but is counted for determining the ranking of the artist. 
Same applies for both cards when a Double Auction is offered.
• Rank TOP 3 artists’ total sales.
• Left-most artist wins in the case of any ties.
• If artist is in TOP 3, add all previous round’s values
• All players sell all paintings by new price, even if worthless.

GENERAL RULES:
• Player closest to Auctioneer breaks ties (clockwise).
• Players keep leftover cards in hands from one round to the next.
• Sold paintings are not reused and are returned to the box.
• In the next round, the player to the left of the last Auctioneer starts.

GAME END
When the 4th round ends, the player with the most money WINS!

G A M E  S U M M A R Y

TYPES OF AUCTIONS

OPEN AUCTIONS: Shout out bid, all players may bid in any order 
and any number of times. “GOING ONCE, GOING TWICE…”

ONE OFFER AUCTIONS: Turn order, one time bid. Each player 
can bid higher or pass. Auctioneer last to act.

HIDDEN AUCTIONS: Secret, in-hand bid with simultaneous 
reveal.

FIXED PRICE AUCTIONS: Auctioneer sets fixed price. Turn 
order, one time bid. Each player can buy or pass. Auctioneer 
last to act. If all players pass, the Auctioneer must pay the bank 
for the painting.

DOUBLE AUCTIONS: Add a 2nd painting of same artist 
(cannot be another Double). Auction type for both is the 2nd 
card type. If you can’t offer a 2nd card, it goes in turn order 

to offer. If no one offers a 2nd, Auctioneer gets the double card for free. 
If there is a 2nd painting, both paintings are auctioned and the 2nd 
Auctioneer gets all the money. (Variant: Divide money evenly, the 2nd 
Auctioneer gets the odd $1.) Play resumes to the left of 2nd Auctioneer. 
Players in the middle lose their turn.

If a player runs out of cards, they can’t offer a painting for auction 
but can still bid. If all players run out, the last offered painting 
ends the round and is not auctioned, but counts to the round total. 
Paintings are sold and the game ends.

By Reiner Knizia


