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1
Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Lady Godiva’s younger sister

akryl, płótno, 30 × 35 cm, 
sygnowany p.d.: ’Olbinski’

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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2
Dariusz Zawadzki
(ur. 1958)

Bez tytułu, 2019

olej, płyta, 120 × 100 cm,  
sygnowany p.d.: ’[monogram DZ] 
|2019’

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą. Od 1996 roku należy do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Wybrane wystawy: 2018 – Roadside Attractions 3 Show, Copro Gallery, 
Santa Monica; 2014 – Morpheus Group Art Exhibition, Copro Gallery, Santa Monica; 
2008 – galeria Entazis, Szczecin; 2001 – hotel Radisson, Szczecin; 2000 – Expo 2000, 
Hanower; 1998 – Salon Jesienny (wyróżnienie honorowe), Szczecin; 1996 – wystawa 
rysunku De profundis, klub 13 Muz, Szczecin. Jego prace znajdują się w kolekcjach sztuki 
na całym świecie – głównie w USA i w Polsce.
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3
Daniel Pawłowski 
(ur. 1989)

Powołanie, 2020

suchy olej, pasty pozłotnicze, 
papier, 46 × 61 cm, sygnowany 
p. d.: ’Pawłowski | 2020’

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 22 000 zł

Urodzony i zamieszkały we Włocławku gdzie tworzy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa 
Zabytków. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Jego obrazy 
malowane są według technik dawnych mistrzów i charakteryzuje je bogactwo detalu. Przez 
lata zaszyty w cieniu swojej pracowni, samodzielnie szlifował warsztat, zgłębiając tajniki 
malarstwa olejnego, które mimo młodego wieku opanował do perfekcji. Pojawił się jakby 
znikąd wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów i tysięcy odbiorców sztuki 
na całym świecie. Wybrane wystawy: 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Carrousel du 
Louvre 2019”, Luwr, Paryż; 2019 – wystawa zbiorowa „Niepodległa – Suwerenna”, Galeria 
Sztuki „Szuszarnia”, Centrum Kultury Browar B we Włocławku; 2019 – wystawa zbiorowa 
„Statek Robinsona”, Muzeum Architektury we Wrocławiu



8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI FANTASTYCZNEJ

4
Maksymilian  
Novák-Zempliński 
(ur. 1974)

z cyklu Spatium, 2020    

olej, płyta, 100 × 100 cm,  
sygnowany na odwrocie

cena wywoławcza: 36 000 zł       
estymacja: 45 000 – 65 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach prof. A. Fałata i prof. A. Sadowskiego. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjoni-
stycznym i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji dla jego 
prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa Salvadora Dali, Giorgio 
de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują 
się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.
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5
Maksymilian  
Novák-Zempliński
(ur. 1974)

Stellam Caeruleam, 2019

olej, płyta, 120 × 120 cm (w opra-
wie 140 × 140 cm), sygnowany 
na odwrocie: ’Maksymilian Novák-
-Zempliński |2019’

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 65 000 – 85 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach prof. A. Fałata i prof. A. Sadowskiego. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjoni-
stycznym i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji dla jego 
prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa Salvadora Dali, Giorgio 
de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują 
się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.
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6
Jacek Yerka
(ur. 1952)

Ogród Oligoceński, 1992

akryl, płótno, 63 × 73 cm w świetle 
ramy, sygnowany p.d.: ’YERKA 92’

cena wywoławcza: 58 000 zł •
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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7
Jacek Yerka
(ur. 1952)

Sztormy białobrzeskie, 1997

akryl, płótno, 93 × 81 cm,  
sygnowany p.d.: ’YERKA 97’ oraz 
z tyłu na blejtramie

cena wywoławcza: 42 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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8
Jacek Szynkarczuk
(ur. 1979)

Królestwo, 2019

olej, płótno, 100 × 120 cm 
(w oprawie 120 × 140 cm), 
sygnowany na odwrocie: ’Jacek 
Szynkarczuk 2019 |„KRÓLESTWO” 
|-192-’

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 22 000 – 30 000 zł

Urodzony w Zamościu i tam w latach 1994–1999 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych. Od 1999 studiował na wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom uzyskał w pracowni Prof. J. Nowakowskiego w 2004 roku. W latach 2002–2004 
równocześnie studiował na Międzywydziałowej Katedrze Studium Pedagogicznego na ASP 
w Krakowie. Od 2004 roku mieszka i tworzy w Skawinie koło Krakowa. Wybrane wystawy 
i wydarzenia: 2017 – „Art Fresch Festival 8”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2017 – udział 
w cyklu wystaw Polskich Surrealistów pt. „Metamorfoza”; 2016r – indywidualna wystawa 
malarstwa, Kamienica „Morandówka”, Zamość; 2016 – indywidualna wystawa malarstwa, 
Muzeum Zagłębia, Będzin; 2016 – wystawa w ramach „Nocy Muzeów”, Galeria „Trzy 
Stawy”, Katowice; 2016 – „Art Fresh Festival 7”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2015 – „Art 
Fresch Festival 6”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2009 – indywidualna wystawa malarstwa, 
Galeria „Pałacyk”, Skawino
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9
Tomasz Alen Kopera
(ur. 1976)

TA05, 2018

olej, płótno, 80 × 60 cm, 
sygnowany p.d.: ’ALEN’ oraz 
opisany na odwrocie: ’Tomasz Alen 
Kopera |„TA05” |2018’

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 32 000 – 40 000 zł

Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa (absolwent Uniwersytetu Technologicznego 
we Wrocławiu) jednak swoje zawodowe życie poświęcił malarstwu. Tworzy w technice 
malarstwa olejnego na płótnie, a w swoich pracach porusza tematykę wszechświata, jego 
tajemnic oraz ludzkiej natury (oraz ich wzajemnych relacji). Prace ujęte są w stylistyce 
fantasy z istotnie zarysowanymi motywami surrealistycznymi. Od 2010 roku jest członkiem 
Libellule Art – grupy utworzonej przez Lukasa Kandla. Kopera prezentował swoje prace na 
wielu wystawa indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą – m.in. w Traun (Austria), 
Nowym Jorku (USA), Brunszwiku (Austria), Viechtach (Niemcy), Santa Monica (USA), 
Dublinie (Irlandia), Wiedniu (Austria), Paryżu (Francja), Londynie (Anglia).
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10
Jarosław Jaśnikowski
(ur. 1976)

Ognisty podmuch, 2016

olej, płótno, 70 × 60 cm,  
sygnowany p.d.: ’JJ2016’ 
oraz opisany na odwrocie: 
’JJ |JAROSŁAW |JAŚNIKOWSKI 
|„OGNISTY PODMUCH” |LEGNICA 
30.12.2016 |NR – 675 [pieczęć 
autorska] ’

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 16 000 – 19 000 zł

Od 1991 roku zajmuje się malarstwem, które prze lata ewoluowało ze sztuki pozostającej 
w nurcie science-fiction, przez sztukę surrealistyczną do stylistyki steampunkowej. Częstymi 
motywami, które pojawiają się na obrazach artysty są różnego rodzaju maszyny – parowozy, 
latające kolory oraz architektura (często nawiązująca do gotyku). Artysta na swoich płótnach 
kreuje zupełnie nowe światy, w których znane nam zasady nauki nie muszą obowiązywać. 
Prace Jaśnikowskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i na świecie. Jest autorem 
kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in. Toruń, Legnica, Gdańsk, Szczecin, Wrocław) oraz 
brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
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11
Jarosław Jaśnikowski
(ur. 1976)

Lot nad skalnym miastem, 
2019

olej, płótno, 50 × 40 cm,  
sygnowany p.d.: ’JJ2019’ 
oraz opisany na odwrocie: ’JJ 
|JAROSŁAW |JAŚNIKOWSKI |„LOT 
NAD SKALNYM MIASTEM” |RZY-
MÓWKA 30.09.2019 |NR – 770 
[pieczęć autorska] ’

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Od 1991 roku zajmuje się malarstwem, które prze lata ewoluowało ze sztuki pozostającej 
w nurcie science-fiction, przez sztukę surrealistyczną do stylistyki steampunkowej. Częstymi 
motywami, które pojawiają się na obrazach artysty są różnego rodzaju maszyny – parowozy, 
latające kolory oraz architektura (często nawiązująca do gotyku). Artysta na swoich płótnach 
kreuje zupełnie nowe światy, w których znane nam zasady nauki nie muszą obowiązywać. 
Prace Jaśnikowskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i na świecie. Jest autorem 
kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in. Toruń, Legnica, Gdańsk, Szczecin, Wrocław) oraz 
brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
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12
Jan Stokfisz (Delarue)
(ur. 1950)

Wenecki Spacer

olej, płótno, 50 × 100 cm,  
sygnowany p.d.: ’STOKFISZ 
DELARUE’

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W latach 1969–1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknich UMK w Toruniu, następnie 
w latach 1972–74 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na 
macierzystej uczelni w charakterze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji, 
gdzie tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach we Francji, ale 
również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996 – 2007 stała wystawa w Galerie Clorinde 
Martin, Paryż; 1996 – Galerie California, Paryż; 1995 – Galerie Colette Dubois, Paryż; 
1994 – Entree des Artistes, Barbizon; 1993 – Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 – Mike 
Porter Gallery, Anglia; 1988 – Les Ateliers, Paryż. Jego prace znajduja sie w kolekcjach 
prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal 
Fiume Dante w Bolonii oraz kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und 
Taxis, Clinton i wielu innych.
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13
Jan Stokfisz (Delarue)
(ur. 1950)

Brocante St. Anne

akryl, płótno, 30 × 30 cm,  
sygn. p.d.: STOKFISZ – DELARUE

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

W latach 1969–1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknich UMK w Toruniu, następnie 
w latach 1972–74 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na 
macierzystej uczelni w charakterze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji, 
gdzie tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach we Francji, ale 
również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996 – 2007 stała wystawa w Galerie Clorinde 
Martin, Paryż; 1996 – Galerie California, Paryż; 1995 – Galerie Colette Dubois, Paryż; 
1994 – Entree des Artistes, Barbizon; 1993 – Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 – Mike 
Porter Gallery, Anglia; 1988 – Les Ateliers, Paryż. Jego prace znajduja sie w kolekcjach 
prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal 
Fiume Dante w Bolonii oraz kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und 
Taxis, Clinton i wielu innych.

14
Jan Stokfisz (Delarue)
(ur. 1950)

Cafe Bar

akryl, płótno, 30 × 30 cm,  
sygn. p.d.: STOKFISZ – DELARUE

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

W latach 1969–1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknich UMK w Toruniu, następnie 
w latach 1972–74 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na 
macierzystej uczelni w charakterze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji, 
gdzie tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach we Francji, ale 
również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996 – 2007 stała wystawa w Galerie Clorinde 
Martin, Paryż; 1996 – Galerie California, Paryż; 1995 – Galerie Colette Dubois, Paryż; 
1994 – Entree des Artistes, Barbizon; 1993 – Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 – Mike 
Porter Gallery, Anglia; 1988 – Les Ateliers, Paryż. Jego prace znajduja sie w kolekcjach 
prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal 
Fiume Dante w Bolonii oraz kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und 
Taxis, Clinton i wielu innych.



28 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI FANTASTYCZNEJ

15
Bogdan Magnuski
Wieża, 2014

olej, płyta, 100 × 80 cm,  
sygn. na odwrocie:  
’MAGNUSKI 2014’

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

W roku 1978 ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sporą wagę 
przywiązywał do doskonalenia warsztatu malarskiego, co zaowocowało obszernymi możliwo-
ściami w stosowaniu różnorodnych środków wyrazu. Równie dobrze czuje się w malarstwie 
tradycyjnym, jak i w ambitnych projektach „nadrealnych”, dających nieograniczone możliwości 
uruchomienia artystycznej wyobraźni. W ostatnich latach właśnie ten kierunek dominuje 
w jego twórczości. W latach 1987–1990 jedna z galerii w Tokio organizowała jego wystawy 
indywidualne, które okazały się ogromnym sukcesem. Obrazy Bogdana Magnuskiego zdobią 
kolekcje w wielu miejscach na świecie m.in. w Anglii, Niemczech, Szwecji, USA, Australii, 
Japonii i Afryce Południowej.
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16
Grzegorz Stec
(ur. 1955)

Morze Czerwone, 1991

olej, płyta, 61 × 122 cm, 
sygnowany p. d.: ’Grzegorz Stec 91 
R’ oraz na odwrocie: ’Grzegorz Stec 
|1991 R’

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Malarz, grafik, poeta, w 1981 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W latach 
1996–2002 był rezydentem The Society for Arts w Chicago. W „1112 Gallery”, The Society 
for Arts, odbyły się trzy jego wystawy: Letters to the Mastres (1996), Exodus or Carnival? 
(1997) i Aqueducts of Dream (1998). W latach 2008 – 2009 wystawiał w Nowym Jorku, 
duże wystawy jego malarstwa miały miejsce w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej 
Polskiej (2008), w Galerii Kuriera Plus (2008) i w Fundacji Kościuszkowskiej (2009). Obrazy 
artysty prezentowane były m. in. na plakacie VI Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van 
Beethovena (2002), na licznych publikacjach książkowych, znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach (m.in. Chrisa Sztybera). W 2014 r. Grzegorz Stec przygotował scenografię oraz 
inscenizację spektaklu Antygona Sofoklesa (Teatr MIST). O twórczości artysty TVP nakręciła 
film Zadręcza mnie zapach czerni (1991, reż. Cezary Nowicki). Grzegorz Stec jest także 
poetą (debiutował w piśmie „Student” w 1974 r.), wydał dwa tomiki poetyckie: Nikt tu 
nie szuka odpowiedzi, Kraków 1999 oraz Melencolia, Kraków 2007. W 2019 roku miały 
miejsca dwie duże wystawy indywidualne artysty: „Grzegorz Stec – wystawa jubileuszowa” 
w Nowohuckim Centrum Kultury oraz „Grzegorz Stec, Malarstwo – Czarne obrazy” w Galerii 
Pryzmat ZPAP w Krakowie.
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

One human minute

olej, płótno, 60 × 70 cm, 
sygnowany l.d.: ’T. Sętowski’

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 34 000 – 40 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa 
Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz “Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Król, 2020

brąz, wys. 26 cm, sygn. ’Sętowski’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa 
Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz “Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Kobieta z lustrem

brąz, wys. 42 cm,  
sygnowany u dołu: ’Sętowski’

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa 
Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz “Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.
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Karol Bąk
(ur. 1961)

Manea, 2018

olej, płótno, 100 × 100 cm, 
sygnowany p.d.: ’[monogram BK] 
|BAK’ oraz opisany na odwrocie: 
’2018 |KAROL BĄK |„MANEA”’

cena wywoławcza: 32 000 zł •
estymacja: 42 000 – 50 000 zł

W latach 1984 – 1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
ASP) w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem, 
w pracowni grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława 
Kozłowskiego. Początkowo tworzył głównie rysunki i miedzioryty, zajmował się także 
projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek czasopism, stoisk na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, pierwszych bilbordów i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy, 
logotypów firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W drugiej połowie lat 
90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym zawodowo zajmuje się od 2000 
roku. W swoich obrazach Bąk przedstawia postaci kobiet w niedookreślonej, fantastycznej 
przestrzeni. Od 1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w kil-
kudziesięciu ekspozycjach zbiorowych, wśród nich m.in. Surrealiści Polscy (Warszawa 
2008), ART.-EXPO (Nowy York, Las Vegas 2008), Primavera (Rotterdam, Holandia 2008 
i 2009), Czar kobiet. Urok kwiatów (Sopot 2009), Magical Dreams (Włocławek 2011), 
Art Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym, Włochy 2012), 
Magical Dreams II (Szczyrk 2013)
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Maja Borowicz
(ur. 1980)

Ulotna chwila bliskości, 
2018

olej, płótno, 80 × 70 cm, 
sygnowany u dołu: ’M. Borowicz’ 
oraz opisany na odwrocie: ’Maja 
Borowicz |„Ulotna chwila bliskości” 
|2018, 70x80, olej na płótnie’

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 28 000 – 34 000 zł

Zajmuje się malarstwem i grafiką, jednak to właśnie z działalności malarskiej jest najbardziej 
znana. Tworzy obrazy olejne, gdzie głównymi bohaterami są najczęściej nagie postaci 
mężczyzn i kobiet osadzone w surrealistycznym świecie „rozpadu”, gdzie również ludzkie 
sylwetki ulegają erozji. Malarstwo Borowicz poza wysokiej jakości warsztatem malarskim 
wyróżniają się interesującą warstwą treściową, która daje widzowi duże pole do własnej 
interpretacji. Borowicz jest laureatką 13. nagród w światowych konkursach artystycznych 
(głównie w USA). Jest także autorką kilku wystaw indywidualnych i uczestniczką kilkunastu 
wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą (m.in. Rosja, Belgia, USA, Tajwan, Norwegia)
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Mirosław Siara
(ur. 1955)

Bez tytułu, 2019

technika olejno-żywiczna, płyta, 
68,5 × 83,5 cm,  
sygn. l.d.: M Siara 2019

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 20 000 – 26 000 zł

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1980 r. 
Studiował najpierw u Jana Tarasina, potem u Krystyny Łady-Studnickiej. Dyplom uzyskał 
w pracowni Ludwika Maciąga. Na pierwszą i jedyną, jak dotąd, wystawę indywidualną zgodził 
się po 40 latach pracy twórczej. Jej wernisaż odbył się w listopadzie 2019 r. w Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Twórca nie nadaje tytułów swoim pracom, aby 
niczego nie narzucać i nie sugerować odbiorcy. Używając bogatej symboliki, skłania do 
poszukiwania własnych znaczeń. Artysta w swojej pracy stosuje techniki nawiązujące do 
najlepszych tradycji malarstwa europejskiego, dostosowane do wymogów współczesności. 
Posługuje się techniką olejno-żywiczną, stosowaną m.in. przez Tycjana i Niderlandczyków. 
Polega ona na pracy postępującej, na nakładaniu kolejnych warstw malowidła przy użyciu 
farb, których spoiwem są olej i żywice naturalne. To technika dość pracochłonna i żmudna, 
wymagająca dużej dyscypliny i biegłości warsztatowej. Dzięki temu powstają jednak prace 
głęboko przemyślane, subtelne w swej warstwie malarskiej, pełne zaskakujących nieraz 
rozwiązań kolorystycznych.

Mirosław Siara otwiera przed nami zagadkowe światy, zaprasza do zanurzenia się w nich. 
Opowiada złożone, poruszające historie. Zachęca do poddania się stanom emocjonalnym, 
wywoływanym przez to nastrojowe malarstwo. Tworzone przez artystę obrazy, przepeł-
nione bogatą, niejednoznaczną symboliką, zaludniają anonimowe, nieokreślone postaci. 
Umieszczone w niezdefiniowanym miejscu i czasie, sugerują uniwersalność ukazywanych 
scen. Nie opowiadają o konkretnych osobach, stanowią niejako modele pewnych figur 
ludzkich i sytuacji. 

Maria Franecka
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Dariusz Ślusarski
(ur. 1979)

Wczesnym rankiem, 2020

olej, płótno, 80 × 90 cm, sygno-
wany na odwrocie: ’ ”Wczesnym 
Rankiem” |OLEJ 80 × 90 cm 
|Dariusz Ślusarski 2020 r’

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej ukończył LP w Często-
chowie). Zajmuje się głównie malarstwem olejnym utrzymanym w stylistyce surrealistycznej. 
Na swoich obrazach bardzo sprawnie łączy sztukę realistyczną z motywami nadrealnymi. 
Jego prace doceniane są za nienaganny warsztat malarski oraz umiejętność oddania skom-
plikowanych światów powstałych w wyobraźni artysty. Obrazy Ślusarskiego zdobią ściany 
wielu prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą. Swoje prace prezentował na wielu 
wystawach – m.in. w Amsterdamie, Dreźnie, Kopenhadze, Pradze, Londynie.
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Alicja Rekowska
(ur. 1990)

Odwieczna Walka, 2020

olej, złoto płatkowe 23 kt, deska, 
100 × 120 cm, sygnowany l. d.: 
’A. W. Rekowska’ oraz na odwrocie: 
’ ”Odwieczna walka” | A. W. 
Rekowska 2020’

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Artystka urodziła się w 1990 r. we Włocławku. W 2014 r. ukończyła Studia Wyższe na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje obrazy maluje 
techniką olejną pozłacając ich powierzchnie prawdziwym złotem płatkowym. Dzięki użyciu 
pozłoty, dzieła zmieniają się w zależności od oświetlenia, co dodatkowo wyróżnia i uatrakcyjnia 
twórczość Artystki. Jej obrazy pełne są ukrytych symboli, które wzmacniają ich narrację, 
jednocześnie prowokując odbiorcę do wkroczenia w magiczny świat Twórczyni. Według 
Artystki obraz nie tylko ma zachwycać warsztatem – równocześnie ma rodzić wiele pytań, 
pozostawać w umyśle odbiorcy na dłużej. Wybrane wystawy: 2017 – wystawa zbiorowa 
„Galerie Athene”, Drammen, Norwegia; 2018 – wystawa zbiorowa „The Time” Galeria 
i Muzeum Sztuki „Temple of Dreams”, Warszawa, wraz z dziełami m.in. Antonio Canovy, 
Wojciecha Fangora, Romana Opałki, Jana Lebensteina, Eugeniusza Eibisha, Zdzisława 
Beksińskiego; 2020 – wystawa zbiorowa „Percepcja Koła”, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 
Ratusz Staromiejski Gdańsk, Galeria Miejska Kołobrzeg. Dzieła Artystki znajdują się w pry-
watnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za granicą.
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Rafał Masiulaniec
(ur. 1979)

E2, 2020

olej, płótno, 110 × 80 cm,  
sygnowany na odwrocie:  
’MASIULANIEC R. 2020’

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Rafał Masiulaniec, urodził się w Bartoszycach w 1979 r. Od dzieciństwa nieustannie rysował, 
jednak jako nastolatek zamienił ołówek na gitarę. Od tego czasu muzyka stała się jego pasją 
numer jeden. W tym czasie dojrzewa w nim potrzeba pozostawienia „czegoś” po sobie. Po 
kilkuletnich poszukiwaniach swojego miejsca na Ziemi, przeprowadza się do Łodzi, gdzie 
wraca do swojej pasji i zaczyna tworzyć pierwsze obrazy. Maluje w domowym zaciszu bardziej 
po to, by wypełnić wolny czas. Nie zabiega by prezentować się szerszej publiczności. Dopiero 
w 2016 roku decyduje o pokazaniu swojej twórczości światu. Jest zupełnym samoukiem 
i maluje metodą prób i błędów, z każdym nowym obrazem poprawiając i doskonaląc kreskę.
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Ryszard Rosiński
(ur. 1956)

Sternik, 2020

olej, płótno, 65 × 120 cm, 
sygnowany p.d.: ’Rosiński 2020’

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Mieszka i tworzy w Skarżysku-Kamiennej. Indywidualista, który porzucił sztywne kanony 
uczelni i rozpoczął działalność jako artysta niezależny. Być może dzięki temu jego nie-
skażone malarstwo wyróżnia się oryginalnością i świeżością. Nie jest zwolennikiem hasła 
„sztuka dla sztuki”. A perfekcyjny warsztat nie przesłania głębokich przemyślanych treści, 
tworząc specyficzny nastrój niepokojącej melancholii, ubranej w statyczną formę. Artysta 
dotychczasowymi wystawami przyzwyczaił swoich odbiorców do obrazów surrealistycznych, 
w mrocznym psychodelicznym klimacie. Jego twórczość nawiązuje – właśnie poprzez 
symbole elementy kosmicznej wręcz fantastyki – do podstawowych problemów jednostki 
ludzkiej i współczesnej cywilizacji z jej licznymi zagrożeniami. Poza głównym nurtem swojej 
twórczości z powodzeniem uprawia również malarstwo pejzażowe
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Dariusz Kaleta
(ur. 1960)

Nad potokiem – David 
i Batsheba, 2020

olej, płótno, 80 × 90 cm, 
sygnowany l.d. ’[monogram DK]’ 
oraz opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Urodził się w 1960 roku w Lubaniu Śląskim. Odebrał gruntowne wykształcenie plastyczne 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1987 roku 
otrzymał dyplom w pracowni profesora Tadeusza Grabowskiego, wkrótce otrzymując aneks 
w pracowni litograficznej profesora Tadeusza Gawrona. Ma na swym koncie 16. wystaw 
indywidualnych i tyleż samo zbiorowych. Artysta znalazł się na 81. miejscu w rankingu 300 
najważniejszych artystów od 1945 roku aż po czasy współczesne (Kompas Sztuki 2014 
opublikowany w „Rzeczypospolitej” 2015). Uprawia malarstwo figuratywne zamykając 
swoje kompozycje w cykle tematyczne. Technolog malarstwa. Nagrodzony za twórczość 
statuetkami „Konika Kołobrzeskiego” i „Pegaza Kultury” oraz przez Towarzystwo Hipolita 
Cegielskiego medalem „Labor Omnia Vincit” oraz statuetką.

Malując swoje obrazy zawsze mam intencję by wywołać u widza poruszenie wewnętrzne 
i to jest credo mojej twórczości.

Dariusz Kaleta
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Edward Szutter
(ur. 1957)

Obraz CLX, z cyklu  
„Pod pozorem codzienności”, 2018

olej, płótno, 65 × 50 cm, 
sygnowany na odwrocie: ’EDWARD 
SZUTTER |OBRAZ CLX Z CYKLU: 
POD POZOREM CODZIENNOŚCI 
|65x50 cm. OLEJ. 2018 r.’

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Wieloletni członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor 35. wystaw indywidualnych 
w Polsce i w Europie. Jego prace były pokazywane również na 80. wystawach zbiorowych. 
Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Zajmuje się przede 
wszystkim malarstwem olejnym jednak trudni się także projektowaniem witraży i malarstwem 
ściennym. Znany jest ze swoich martwych natur, gdzie naturalistycznie oddane przedmioty, 
często osadzone są w fantastycznej, niedopowiedzianej przestrzeni
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Arkadiusz Dzielawski
(ur. 1967)

Telefon do szefa, 2017

olej, płyta, 72 × 62 cm (nieregular-
ny kształt podobrazia), sygnowany 
l.d.: ’20 [monogram AD] 17 |Arka-
diusz |Dzielawski’ oraz opisany na 
odwrocie: ’20 [pieczęć autorska] 17 
|Arkadiusz |Dzielawski |Telefon do 
szefa’

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a także Instytutu Wychowania 
Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Jerzego Filipa Sztuki. Prezentował swoje prace na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał w 1993 roku Stypendium Artystyczne 
Prezydenta Miasta Częstochowy.
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Zbigniew Seweryn
(ur. 1956)

Krajobraz ciszy nocnej, 2020

olej, akryl, płótno, 70 × 70 cm, 
sygnowany l.d. ’[monogram SZ] 
2020’ oraz opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Polski artysta plastyk – malarz i ilustrator. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych na ASP 
w Krakowie. Jego twórczość skupiona jest wokół stylistyki realizmu magicznego. Źródłem 
jego obrazów jest bogata wyobraźnia artysty oraz inspiracje czerpane z malarstwa renesansu 
i manieryzmu XV. i XVI. wieku (zarówno włoskiego jak i niderlandzkiego). Poza malarstwem, 
Seweryn zajmuje się również ilustracją książek dla dzieci. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy 
twórczej prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce 
i zagranicą.
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Zbigniew Seweryn
(ur. 1956)

Królowa Dnia i Nocy, 2019

olej, akryl, płótno, 50 × 50 cm, 
sygnowany p.d. ’[monogram SZ] 
2019’ oraz opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Polski artysta plastyk – malarz i ilustrator. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych na ASP 
w Krakowie. Jego twórczość skupiona jest wokół stylistyki realizmu magicznego. Źródłem 
jego obrazów jest bogata wyobraźnia artysty oraz inspiracje czerpane z malarstwa renesansu 
i manieryzmu XV. i XVI. wieku (zarówno włoskiego jak i niderlandzkiego). Poza malarstwem, 
Seweryn zajmuje się również ilustracją książek dla dzieci. W ciągu kilkudziesięciu lat pracy 
twórczej prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce 
i zagranicą.
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Rafał Kowalski
(ur. 1954)

Infernum, 2020

olej, płótno, 75 × 62 cm, 
sygnowany p.d.: ’R ski’ oraz opisany 
na odwrocie: ’[sygnatura] |*infer-
num* |ira superbia luxuria |acedia 
gula invidia |avaritia |75x62 cm’

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

W latach 1975–80 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku. Dyplom obronił w pracowni prof. J. Zabłockiego. Znany jest przede wszyst-
kim z obrazów olejnych, na których często umieszcza postacie w kostiumach i maskach 
teatralnych. Owiani atmosferą magii aktorzy i kuglarze z płócien Kowalskiego kojarzą się 
z atmosferą teatru ulicznego. Artysta zajmuje się również kolekcjonerstwem. Z bardzo 
starych przedmiotów tworzy właśnie miniaturowe teatry. Malarstwo Kowalskiego odwołuje 
się do naszej wyobraźni. Ukazuje światy pełne urody, które dzięki zastosowaniu otwartej 
perspektywy zdają się istnieć wiecznie.
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33
Mariusz Stawarski
(ur. 1961)

Rien ne va plus, 2019

olej, płótno, 60 × 80 cm,  
sygnowany p.d.: ’MS19’ oraz 
opisany na odwrocie: ’Mariusz 
STAWARSKI |„Rien ne va plus” 
|olej, 2019 r. |[sygnatura] ’

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studiował w latach 
1983–88 na wydziale Architektury i Wzornictwa Przemysłowego. W maju 1990 r. rozpoczął 
pracę w Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie do dzisiaj kieruje pracownią plastyczną, 
projektuje aranżacje wystaw oraz dba o szatę graficzną publikacji muzealnych. W połowie 
lat 80-tych zaczął brać udział w międzynarodowych konkursach karykatury w Polsce, Belgii, 
Turcji. Zdobył wyróżnienia i nagrody, najważniejsze to Grand Prix Satyrykonu’98, Srebrny 
Medal w 2014 i Second Prize na Aydin Dogan Vakfi w Turcji w 2005 roku. W latach 
1996–1999 współpracował z tygodnikiem Wprost jako ilustrator. Wraz z Markiem Stokowskim 
jest współautorem książki Sny dla dorosłych i dla dzieci. Za ilustracje do niej otrzymał nagrodę 
polskiej sekcji IBBY w 1999 r. W listopadzie 2006 r. podpisał kontrakt z nowojorską agencją 
ilustratorów Lindgren & Smith. Jego klientami byli m.in. United Airlines, Heifer, Salt River 
Project, Eating Well Magazine, Pray! Magazine. W marcu 2009 wydano w USA książkę 
dla dzieci Sky Magic z jego ilustracjami. Rok później magazyn graficzny My Dpi z Taipei 
(Tajwan) przeprowadził z nim na swoich łamach rozmowę na temat początków twórczości, 
źródeł inspiracji i planów na przyszłość. W czerwcu 2011 roku ukazała się na naszym rynku 
wydawniczym Wyprawa —książka słynnego polskiego polarnika Marka Kamińskiego, do 
której Mariusz Stawarski wykonał kilkanaście ilustracji.
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34
Mariusz Stawarski
(ur. 1961)

Zefir, 2020

olej, płótno, 60 × 80 cm,  
sygnowany l.d.: ’MS20’ oraz 
opisany na odwrocie: ’Mariusz 
|STAWARSKI |„Zefir” |olej, 2020 r. 
|[sygnatura] ’

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studiował w latach 
1983–88 na wydziale Architektury i Wzornictwa Przemysłowego. W maju 1990 r. rozpoczął 
pracę w Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie do dzisiaj kieruje pracownią plastyczną, 
projektuje aranżacje wystaw oraz dba o szatę graficzną publikacji muzealnych. W połowie 
lat 80-tych zaczął brać udział w międzynarodowych konkursach karykatury w Polsce, Belgii, 
Turcji. Zdobył wyróżnienia i nagrody, najważniejsze to Grand Prix Satyrykonu’98, Srebrny 
Medal w 2014 i Second Prize na Aydin Dogan Vakfi w Turcji w 2005 roku. W latach 
1996–1999 współpracował z tygodnikiem Wprost jako ilustrator. Wraz z Markiem Stokowskim 
jest współautorem książki Sny dla dorosłych i dla dzieci. Za ilustracje do niej otrzymał nagrodę 
polskiej sekcji IBBY w 1999 r. W listopadzie 2006 r. podpisał kontrakt z nowojorską agencją 
ilustratorów Lindgren & Smith. Jego klientami byli m.in. United Airlines, Heifer, Salt River 
Project, Eating Well Magazine, Pray! Magazine. W marcu 2009 wydano w USA książkę 
dla dzieci Sky Magic z jego ilustracjami. Rok później magazyn graficzny My Dpi z Taipei 
(Tajwan) przeprowadził z nim na swoich łamach rozmowę na temat początków twórczości, 
źródeł inspiracji i planów na przyszłość. W czerwcu 2011 roku ukazała się na naszym rynku 
wydawniczym Wyprawa —książka słynnego polskiego polarnika Marka Kamińskiego, do 
której Mariusz Stawarski wykonał kilkanaście ilustracji.
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35
Łukasz Jaruga
(ur. 1986)

O, 2015

olej, płótno, 130 × 73 cm, 
sygnowany p.d.: ’JARUGA Ł.D.’

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Mieszka i tworzy w Pruszczu Gdańskim. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
na kierunku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Wcześniej ukończył 
Liceum Renowacji Zabytków w Gdańsku i zdobył dyplom Specjalisty d.s. Architektury 
Wnętrz. Lingerista, poprawia urodę kobiet, które zajmują ważne miejsce w jego twórczości. 
Doświadczenie artystyczne zdobywał m.in. w pracowniach malarstwa prof. Teresy Miszkin, 
prof. Andrzeja Dyakowskiego, grafiki warsztatowej prof. Zbigniewa Gorlaka, grafiki projektowej 
st. wykł. Władysława Piórko, oraz projektowania plastycznego prof. Adama Harasa. Pasjonat 
pracy twórczej. Prowadzi prywatne zajęcia z dziedziny rysunku i malarstwa. Zajmuje się przede 
wszystkim malarstwem olejnym. Dzięki gruntownemu przestudiowaniu przez artystę różnych 
technik malarskich jego obrazy są bardzo zaawansowane pod względem warsztatowym. 
Maluje głównie portrety i akty oraz formy przekształcone plastycznie. Wyznacznikami, jakimi 
się kieruje, są jego wewnętrzne przeżycia i wyobraźnia. Percepcja jego obrazów jest kolorową 
zagadką i odprężającym przystankiem w szarej codzienności życia. Jego obrazy cieszą się 
dużym powodzeniem i znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.



70 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI FANTASTYCZNEJ

36
Łukasz Jaruga
(ur. 1986)

Egeria

olej, płóno, 80 × 100 cm, 
sygnowany p.d.: ’JARUGA Ł’

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Mieszka i tworzy w Pruszczu Gdańskim. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
na kierunku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Wcześniej ukończył 
Liceum Renowacji Zabytków w Gdańsku i zdobył dyplom Specjalisty d.s. Architektury 
Wnętrz. Lingerista, poprawia urodę kobiet, które zajmują ważne miejsce w jego twórczości. 
Doświadczenie artystyczne zdobywał m.in. w pracowniach malarstwa prof. Teresy Miszkin, 
prof. Andrzeja Dyakowskiego, grafiki warsztatowej prof. Zbigniewa Gorlaka, grafiki projektowej 
st. wykł. Władysława Piórko, oraz projektowania plastycznego prof. Adama Harasa. Pasjonat 
pracy twórczej. Prowadzi prywatne zajęcia z dziedziny rysunku i malarstwa. Zajmuje się przede 
wszystkim malarstwem olejnym. Dzięki gruntownemu przestudiowaniu przez artystę różnych 
technik malarskich jego obrazy są bardzo zaawansowane pod względem warsztatowym. 
Maluje głównie portrety i akty oraz formy przekształcone plastycznie. Wyznacznikami, jakimi 
się kieruje, są jego wewnętrzne przeżycia i wyobraźnia. Percepcja jego obrazów jest kolorową 
zagadką i odprężającym przystankiem w szarej codzienności życia. Jego obrazy cieszą się 
dużym powodzeniem i znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.
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37
Wiesław Król
(ur. 1965)

Czerwona piłeczka, 2018

olej, płótno, 60 × 90 cm,  
sygnowany l.d.: ’WKról 2018’ oraz 
opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Artysta malarz i muzyk. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie 
Górniczej następnie Instytut plastyki WSP w Częstochowie – kierunek artystyczny, otrzymując 
dyplom z wyróżnieniem u prof. Tadeusza Wencla. Zajmuje się różnymi rodzajami malarstwa 
sztalugowego i monumentalnego. Dużo obrazów olejnych i fresków wykonuje do obiektów sa-
kralnych i historycznych. Kocha przestrzeń, góry i wodę, dlatego bardzo lubi malować pejzaże 
górskie i marynistyczne. I właśnie marynistyka ciągnie go do poszukiwania rzeczywistości 
odrealnionej, w której chciałby odnaleźć coś naprawdę swojego. Jest cenionym portrecistą 
i wykonawcą obrazów o tematyce sakralnej. Jedną z ważniejszych jego monumentalnych 
prac są freski w salach i kaplicy zamku w Bobolicach na jurze krakowsko-częstochowskiej. 
Obrazy swoje wystawiał min. w Częstochowie, Zakopanem, Dąbrowie Górniczej, Bobolicach, 
Norymberdze
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38
Henryk Laskowski
(ur. 1951)

Nauka latania, 2016

akryl, płótno, 110 × 110 cm, 
sygnowany i opisany na odwrocie: 
’”NAUKA LATANIA” |H. Laskowski 
|2016’

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studia w PWSSP w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni litografii prof. Lucjana 
Mianowskiego. Aneks w pracowni ilustracji i plakatu prof. Waldemara Świerzego. Zajmuje 
się malarstwem, interesuje go rysunek i fotografia. W swoim malarstwie porusza się w kręgu 
szeroko pojętej tematyki miejskiej. Interesuje go także pejzaż, natura i człowiek. Otaczającą 
rzeczywistość opisuje posługując się językiem poetyckiej metafory. W jego pracach znaleźć 
można odniesienia do sztuki pop – artu, realizmu metaforycznego czy surrealizmu. Wybrane 
wystawy: 2020 – Galeria Libra, Warszawa; 2019 – EMP Gallery, Tokio; 2019 – „Statek 
Robinsona”, Galeria Miejska i Muzeum Architektury, Wrocław; 2019 – Wystawa z okazji 
100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, Instytut 
Informacji i Kultury Ambasady Japonii, Warszawa; 2018 – „Rzeczywistość złudzeń”, Galeria 
U, Warszawa; 2018 – „Realizm. Dwa spojrzenia”, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy; 
2016 – „W drodze”, Galeria Next w Bydgoszczy; 2016 – II Ogólnopolski Konkurs malarski im. 
L. Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy; 2015 – „Contemporary Polish Art”, 
Parlament Komisji Europejskiej, Helsinki (Finlandia); 2013 – „Kobieta we wnętrzu”, Galeria 
SD, Wilanów, Warszawa; 2010 – Galeria Poliedro, Triest (Włochy); 2009 – Paris L’Obsession 
– Obsesja Paryż, Galeria SD Wilanów, Warszawa; 2009 – „Widzialne, Niewidzialne”, Płocka 
Galeria Sztuki; 2008 – „Surrealiści polscy”, Galeria SD Panorama, Warszawa; 2007 – „Puk, 
puk, puk do Raju Bram”, Galeria Składnica Sztuki, Warszawa. Prace w zbiorach Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 
oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą

WYSTAWIANY:
2018 – „Realizm. Dwa spojrzenia”,  Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz
2018 – „Rzeczywistość złudzeń”, Galeria U, Warszawa
2016 –  25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich 

w Szczecinie
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39
Anna Tomicka
(ur. 1985)

In keeping secrets of silent 
Earth, 2020

olej, płótno, 40 × 60 cm,  
sygnowany na odwrocie: ’Ania 
Tomicka 2020 |AT’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Polska malarka urodzona w Łodzi, która w dzieciństwie wraz z rodziną przeniosła się do 
Włoch (gdzie do dziś mieszka i pracuje). Zajmuje się malarstwem i ilustracją. Uczęszczała 
do Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji, następnie po przeprowadzce do Toskanii, ukończyła 
florencką Akademię Sztuk Pięknych. Zainteresowania Anny Tomickiej oscylują wokół sztuki 
realistycznej i malarstwa renesansu. Autorka kilku wystawa indywidualnych oraz uczestniczka 
ok. 70 wystaw zbiorowych w wielu krajach na świecie (Włochy, USA, Niemcy, Australia, 
Japonia, Portugalia, Belgia, Anglia). Wystawy indywidualne: 2018 – „OMEN”, Modern Eden 
Gallery, San Francisco (USA); 2017 – „SEED OF MEMORY”, Arch Enemy Arts, Philadelphia 
(USA); 2014 – „CHAOS/KOSMOS” (wraz z Ericą Calardo), Pink Zeppelin Gallery, Berlin 
(Niemcy); 2013 – „IRON-Y”, Mondo Bizzarro Gallery, Rzym (Włochy); 2012 – „UNIVERSE”, 
SwoonGallery, Los Angeles (USA)
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40
Sebastian Moń
(ur. 1986)

Bez tytułu, 2018

akryl, płyta, 100 × 70 cm, 
sygnowany p.d.: ’[monogram SM]’ 
oraz na odwrocie: ’31.07.2018 
|SEBASTIAN MOŃ’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Urodzony w roku 1986. Pochodzi z Pszczyny, obecnie mieszka i tworzy w Dąbrowie Górniczej. 
Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener kilku dyscyplin 
sportowych min. biegania oraz kettlebell. Człowiek wielu pasji, starający się pokroić dobę tak, 
aby dla każdej z nich, oraz obowiązkom dnia codziennego, starczyło po kawałku. Odnajduje 
się w sporcie, malarstwie, muzyce oraz elektronicznej rozrywce. W sztuce, samouk ciągle 
szukający swojej drogi. Na początku zajmował się rysunkiem, by po jakimś czasie wziąć do 
ręki pędzel i spróbować sił w malarstwie. Z akrylami został aż do dziś i nadal zgłębia tajniki 
tej techniki malarskiej. Swoją twórczość określa mianem „melancholijnego industrializmu”. 
Autor opowiadania w uniwersum gry komputerowej S.T.A.L.K.E.R „Requiem dla spalonych 
ciał”, oraz dwóch niewydanych książek, z których pierwsza nosi tytuł „Sakrament Przebudzeń”, 
druga zaś, czeka sobie spokojnie na swój czas. Uczestnik wystaw indywidualnych oraz 
zbiorowych min. w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Wrocławiu, Imielinie, Pszczynie czy 
Sosnowcu. Jego prace można było również obejrzeć na wystawach z serii „Koty z Marsa” 
oraz „Dwoistość Świata”, które zagościły w Czeladzi, Katowicach, Wrocławiu, Toruniu, 
Gdańsku oraz Krakowie. W roku 2019, jego prace zostały zaakceptowane i umieszczone 
w albumie „Malarstwo Polskie 2019” wydanym przez Promocjaart. W roku 2020 jego 
obrazy zagościły na łamach kwartalnika poświęconego szeroko pojętej kulturze i sztuce 
„Post Scriptum” z którym zapoznać się mogą w swoich ojczystych językach mieszkańcy 
Polski, Anglii oraz Rosji.
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41
Jacek Pałucha
(ur. 1966)

Za króla Sasa jedz pij 
i popuszczaj pasa, 2018

olej, płótno, 46 × 55 cm,  
sygnowany l.d.: ’J. Pałucha 18’

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa. W 1993 roku 
otrzymał dyplom w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. Pierwszą wystawę indywidualną 
otworzył z dużym sukcesem w Paryżu. Okrzyknięty jednym z najciekawszych debiutów 
ostatnich lat. Współpracował m. in. z redakcją „Rzeczpospolita”. Był założycielem i liderem 
zespołów „Formacja nieżywych schabuff”, „Furmanka”, „Superpałka i najeźdźcy z kosmosu”. 
Grał główną rolę w filmie Łukasza Wylężałka „Balanga”. Jego obrazy znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych w Niemczech, USA, Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, Holandii, Danii, 
Francji, Szwajcarii oraz w Polsce

42
Franciszek Starowieyski
(1930–2009)

Geometria plam 
niebieskich, 1991

pastel, papier, 30,5 × 48 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. u dołu: ’Starowieyski 
1691’ oraz opisany l. d.: ’geometria 
plam niebieskich’

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Pochodził ze szlacheckiej rodziny, pieczętującej się herbem Biberstein. Studiował ma-
larstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa i Adama 
Marczyńskiego (1949–52), a następnie w ASP w Warszawie w pracowni Michała 
Byliny, gdzie uzyskał dyplom w 1955 roku. Grafik, malarz i scenograf, autor licznych 
plakatów teatralnych i filmowych; kolekcjoner, miłośnik baroku, erudyta. Był jedną 
z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sztuki współczesnej, a jednocześnie artystą 
osobnym, nieprzynależącym do żadnej grupy artystycznej. Pomysłodawca i realizator 
spektakli Teatru Rysowania, w czasie, których na oczach publiczności powstawały 
wielkoformatowe kompozycje. Wypracował swój własny surrealistyczno-groteskowy 
język wypowiedzi artystycznej, charakteryzujący się barokową wybujałością form, 
bogatą symboliką, niezwykłym rozmachem i zmysłowością. W swojej twórczości pragnął 
mówić o sekretnych dążeniach człowieka, jego tajemnych marzeniach, a określał 
ją mianem eternofugizmu – ucieczki ku wieczności. Zafascynowany epoką baroku 
datował swoje prace 300 lat wstecz. Był pierwszym Polakiem, który miał indywidualną 
wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1985 roku.
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43
Jacek Yerka
(ur. 1952)

Kompozycja z aniołem, 2005

pastel, ołówek, karton, 
59,3 × 47,5 cm w świetle ramy, 
sygnowany. p.d.: ’YERKA 05’

cena wywoławcza: 10 000 zł *
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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44
Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Salome

ołówek, papier, 33 × 24,5 cm, 
sygnowany p.d.: ’Olbiński’

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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45
Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Letnie małżeństwo

serigrafia, papier, 76 × 61 cm,  
sygnowany p.d.: ’Olbiński’ 
numerowany l.d.: ’253/350’

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

46
Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Przewidywalne założenie

serigrafia, papier, 97 × 66 cm 
w świetle ramy, sygnowany p.d.: 
’Olbiński’ oraz l. d.: ’100/350’

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym 
środowisku i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest 
wykładowcą School of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, 
malarstwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie 
na całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich 
czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New York Times, New Yorker. Jest 
twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne 
plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera 
San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia Don 
Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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47
Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Bramy Atlantydy

akwaforta, papier, 15 × 37 cm  
(odcisk płyty), 17 × 39 cm 
(w świetle passe-partout),  
sygn. u dołu: TSętowski „Bramy 
Atlantydy” akwaforta EA

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa 
Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.

48
Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Król i Królowa, 2010

akwarela, tusz, papier, 38 × 29 cm 
(w świetle passe partout),  
sygnowany l.g.: ’ ”Król i Królowa” 
365/5 II 2010 |T. Sętowski’

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana 
Długosza). Tworzy w nurcie nazywanym na świecie “realizmem magicznym”. Od 
1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę 
z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore 
Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA 
m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
publiczności. Prace Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane 
w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” (2000 r.) oraz “Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), 
które ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie 
zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy 
używając technik tradycyjnych, posiada też autorską galerię.
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Jacek Yerka
(ur. 1952)

Sad poziomkowy, 2002

giclée, papier, 57 × 69 cm, 
sygnowany p.d. ołówkiem ’Yerka’, 
na płycie: YERKA 2002,  
oraz l.d. ołówkiem: 17/19

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).



I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany 
w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera 
podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 

możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 ustawy o prawach 
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi 
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 
2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży 
oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego 
pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy 
komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez 
aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci 
licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście 
do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu 
tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlece-
nia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, 
złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie 
rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym 
licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu 
aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit 
nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim 
wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. 
W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które 
uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji 
powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy So-
pockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu 
komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez 
składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w od-
powiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych 
ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjo-
nera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt 
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty 
aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicy-
towane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie 
kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona 
od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie 

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu 
spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary 
związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Sopocki Dom 
Aukcyjny odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub 
uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie 
uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, Sopocki 
Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny pozyskuje bezpośrednio od 
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszer-
stwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny 
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego 
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów 
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce 
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89, 
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności 
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” 
lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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W  GA L E R I I  S OP O C K I E G O  D OM U  AU KCY J N E G O

WA R S Z AWA ,  U L .  NOW Y  SW I AT  5 4 / 5 6

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Alfred Wierusz-Kowalski, Napad wilków, ok. 1890 r., olej, płótno, 110 × 150 cm

Ludwik Klimek  (1912–1992)
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE  SPRZEDAŻĄ  20  L IPCA  –  3  S IERPNIA  2020
SOPOCK I  DOM AUKCYJNY  |  GALER IA  WARSZAWA |  UL .  NOWY  ŚWIAT  54/56   |  WARSZAWA
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Edmunda Strążyskiego, 1930 r.

ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA SZTUKI FANTASTYCZNEJ

Sopot, 27 czerwca 2020 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie  

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Dilan Abdulla 

 

przygotowanie aukcji: Katarzyna Dąbrowska, Dilan Abdulla 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda, Robert Wancerz, archiwum artystów 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

Indeks artystów

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:
SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

 

BĄK KAROL   20 

BOROWICZ MAJA  21

DZIELAWSKI ARKADIUSZ  29

JARUGA ŁUKASZ  35, 36
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STEC GRZEGORZ  16
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22 SIERPNIA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Bolesław Jan Czedekowski (1885–1969), Matka z synem, olej, płótno, 131 × 137 cm, sygn. i dat.:  1923. B. Czedekowsky.
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