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Patrycja Kruszyńska-Mikulska

02

Poskromienie, 2020

Zwierzęta u wodopoju, 2016

akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. i dat. na odwrocie: P.K.Mikulska2020
Ur. 1973 r. w Lublinie. Absolwentka I i II stopnia Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje
się malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowaniem na porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzego

Staraka i Anny Woźniak -Starak w projekcie do „Witkiewiczówki”
w Zakopanem. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju
i za granicą.

cena wywoławcza: 1 000 zł
4

Katarzyna Wysocka
olej, płótno, 54 × 70 cm (z ramą 66 × 82 cm), sygn. i dat. l.d.: Wysocka 2016
Ur. w 1972 r. w Warszawie. Malarstwem zajmuje się od 1992 roku –
kierunek Art Naive. Maluje przede wszystkim obrazy olejne na płótnie.

Od 2018 roku wykonuje również prace promarkerami na papierze.
Brała udział w wystawach zbiorowych w Polsce, Danii, Francji.

cena wywoławcza: 1 000 zł
5
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Matylda Polak

04

Light on the wall IV,
akryl płótno, 100 × 160 cm, opisany na odwrocie: Polak, Matylda Polak, Light on the wall IV, 2016
Ur. w 1995 r. w Bielsko-Białej. Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziału Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej
twórczości podejmuje różne tematy, które stają się bodźcem do malarskich lub projektowych rozważań dotyczących formy, światła, relacji
międzyludzkich, kodów kulturowych. W projektowaniu przedmiotów

codziennego użytku, mebli czy wnętrz poszukuje formy i rozwiązań
funkcjonalnych adekwatnych do podejmowanego tematu. Zainteresowana projektowaniem partycypacyjnym oraz polską sztuką ludową
i rodzimym dizajnem. Laureatka konkursów, m.in. Stypendium YES,
Fundacji Eibisch, Vilnius Academy of Art Award, Triennale Rysunku
w Katowicach, Fundacji Henry’ego Doorena.

cena wywoławcza: 1 000 zł
6

Magdalena Konopka
Przestrzeń wspomnień, 2020
olej, płótno, 150 × 120 cm, sygn. i dat. na odwrocie: M. Konopka 2020
Ur. w 1990 r. w Łomży. Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku. Od 15 lat zajmuje się grafiką komputerową a jej wielką

pasją jest malarstwo. Obrazy wykonuje techniką olejną, interesuje ją
głównie malarstwo realistyczne, figuratywne oraz portretowe.

cena wywoławcza: 1 000 zł
7

05

Tomasz Kostecki
Fregaty, 2013
olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. p.d.: Kostecki 2013
Ur. w 1964 r. Uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem.
Jego prace były wystawiane min. w USA, Niemczech, Austrii, Portugalii
i w Szwecji. W latach 1998-1991 artysta współpracował z National
Heritage Galery of Fine Art w Beverly Hills w Kalifornii. W 1989 roku
powstał cykl obrazów dotyczący historii odkryć portugalskich, który
został zaprezentowany podczas Światowej Wystawy Expo 98 w Lizbonie. W latach 2000 - 2002 Muzeum Wuerth w Niemczech zakupiło
do swojej kolekcji sześć prac artysty. Wybrane wystawy:
2000/02 Museum Wuerth zakupiło sześć obrazów do swojej kolekcji.
Kuenzelsau, Niemcy
2002 Wystawa zbiorowa Fantastyczny Realizm Szkoły Wiedeńskiej,
Kasyno Baden, Austria
2003 Galerie Supper, Pforzheim, Niemcy
2005 SD Galeria, Warszawa
2007 Galeria Tamka, Warszawa
2008 SD Galeria, Surrealiści Polscy, Warszawa
2009 Galeria WZ, Warszawa
2002 - 2015 Stała ekspozycja prac w galeriach Walentowski. Berlin,
Hamburg, Drezno, Dubaj
2005 - 2015 Stała ekspozycja w SD Galeria, Warszawa
2010 - 2015 Stała ekspozycja w Galleri New Form, Trelleborg, Szwecja
2015 - Summer Gallary, Marbella, Hiszpania
2016 - 2018 ArtGalle, Szczecin
2016 - Galeria Glaza, Gdańsk
2017 - 2018 Muzeum Narodowe w Warszawie, wystawa zbiorowa,
Warszawa

cena wywoławcza: 7 000 zł •
8
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Grzegorz Klimek
Głowa VII, 2020

A-XVIII, 2020

olej, płótno, sygn. l.g.: G.Klimek oraz opisany na odwrocie: Obiekt VII, 2020, G.Klimek

olej, płótno, 65 × 50 cm ( z ramą 80 × 64 cm) sygn. i dat. p.d.: MOST/20/

Ur. w 1987 r. w Kłobucku. W latach 2002-2007 edukował się w Liceum im. J. Malczewskiego w Częstochowie na kierunku Grafika Komputerowa. W 2006 roku brał udział w wymianie w ramach programu
„Leonardo da Vinci” odbyta w „Scuola del Libro” w Urbino. W latach
2007-2008 studiował na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a w latach 2008-2013 – malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Wyróżnienie honorowe w konkursie im. Edyty Einbisch, Warszawa 2017

Ur. w 1952 r. w Warszawie – architekt, projektant wnętrz, projektant
form przemysłowych i grafiki wydawniczej, rysownik, artysta malarz.
Wykształcenie zdobywał na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magisterski
mając już status twórcy w zakresie sztuk plastycznych w tym malarstwa, grafiki użytkowej i projektowania form przemysłowych. Zakres
twórczości Michała Ostaniewicza jest niezwykle szeroki. Jednak rysunek i malarstwo są dziedziną wiodącą. Artysta dzięki wieloletniemu

Wyróżnienie w konkursie malarskim Kreatywny Wrocław, Wrocław
2011, Wyróżnienie w konkursie malarskim Nowoodkryta, Wrocław
2013 WYSTAWY: Siedmiu młodych malarzy, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, 2017, zbiorowa wystawa malarstwa,“Kunst&Konzert”,, Euroimum Gallery, Lubeka, 2016, zbiorowa wystawa
malarstwa, „D_konstrukcja”, Sofitel, Wrocław, 2015, indywidualna
wystawa malarstwa i wiele innych.

cena wywoławcza: 1 000 zł
10

Michał Ostaniewicz
doświadczeniu posiada niezwykle bogaty i różnorodny warsztat pracy.
Od zestawianych w rozmaitych kombinacjach giloszy i ornamentów
z cechami uporządkowania i konsekwencji w cyklu niezwykłych „róż
wiatrów”, przez osobiste interpretacje architektoniczne prowadzące
w kierunku abstrakcji geometrycznych z ukrytą treścią w tle do jakby
naturalistycznych, lecz pozbawionych planów i perspektywy malarskiej, uproszczonych w kształtach i formie, spłaszczonych elementów
martwej natury.

cena wywoławcza: 2 200 zł
11
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Dorota Berger

Bez tytułu, 1995

Pole, 2016

olej, płyta, 36 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: Ćwiertniewicz 95

tempera, płyta, 45 × 90 cm, (z ramą 50 × 95 cm) opisany na odwrocie: „Pole” Dorota Berger 2016
Ur. w 1974 r. w Warszawie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie, dyplom z malarstwa obroniła w pracowni Krzysztofa
Wachowiaka. Tworzy głównie w technice tempery na desce. W swojej
twórczości inspiruje się malarstwem średniowiecznym i wczesnego

renesansu. Wystawy indywidualne: 2015 – Galeria Korekta, ZPAP,
Warszawa, 2010 – Galeria Latająca, Warszawa, 2008 – Restauracja
Żywiciel, Warszawa, 2005 – Instytut Kultury Polskiej, Praga, 2003 –
Galeria Karowa, Warszawa

cena wywoławcza: 3 000 zł
12

Wojciech Ćwiertniewicz
Ur. w 1955 r. w Krościenku nad Dunajcem. W latach 1976-1981
studiował malarstwo na ASP w Krakowie. Prace malarza znajdują
się w kolekcjach min. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum
Górnośląskiego w Bytomiu, Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. Jest
autorem 50 wystaw indywidualnych malarstwa, brał udział w ponad

100 wystawach zbiorowych zarówno w kraju jak i za granicą. Opublikował także 6 tomików dziennika: Dziennik malarza (Kraków 2002),
Bez tytułu (Kraków 2004), Ulica Długa (Kraków 2005), Bez tytułu
2 (Kraków 2006), Rok 2006 (Kraków 2007), 2007 (Kraków 2008).

cena wywoławcza: 1 000 zł •
13
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Maria Jagłowska

010, 2020
technika własna, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. na odwrocie: 2020 | Aurelia Zabawa Magdalena Stano Maciej Zabawa

Małpa – siedzę i patrzę w pustą ścianę, 2020
akryl, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: Jaglowska 2020, siedzę i patrzę w pusta ścianę
Ur. w 1993 r. w Warszawie. Studentka IV roku malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u prof. A. Rysińskiego. Trzeci rok

ukończony z wyróżnieniem ze specjalizacji tkanina. Wystawa indywidualna w „Kawiarni Fabryczna” w okresie lipiec-wrzesień 2016.

cena wywoławcza: 1 000 zł
14

Aurelia Zabawa Magdalena Stano Maciej Zabawa
Magdalena Stano (architekt, artysta) & Maciej Zabawa (artysta), są
twórcami marki projektowej M&M. Wspólnie działają na polu sztuki,
w dziedzinach takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba, ceramika,
instalacje, grafika. Z powodzeniem łączą działalność artystyczną z architekturą w prowadzonym przez siebie biurze architektonicznym

oraz galerii sztuki. Duet artystyczny M&M (Magdalena Stano & Maciej
Zabawa), najnowsze prace z zakresu malarstwa, tworzy z udziałem
niespełna 2letniej córki Aurory. Pierwsza wystawa Aurory nosiła tytuł
POWIELONE, od – była się w lipcu 2019 roku w Galerii Sztuki MOK
w Dębicy.

cena wywoławcza: 1 000 zł
15
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Mikołaj Malesza
Egzorcyzmy II, 2014

Ukrzyżowanie, 2020

akryl, płótno, 65 × 92 cm, sygn. i dat. p.d.: M14
Ur. w 1954 r. w Krynkach. Malarz, scenograf. Studiował na warszawskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom z wyróżnieniem
otrzymał w 1979. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, a także
uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach malarstwa polskiego w kraju
i za granicą, m.in.: w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Czechosłowacji, Włoszech, Austrii, USA, Japonii. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. II nagrodę na XXXVII Ogólnopolskim Salonie
Zimowym Plastyki (Radom, 1984) i III nagrodę na XII Ogólnopolskim

Konkursie Malarskim na Obraz im. J. Spychalskiego (Poznań, 1987).
Jest autorem ok. 40 scenografii, m. in. do większości spektakli teatru
„Towarzystwa Wierszalin”, wraz z którym jest trzykrotnym laureatem
nagrody Fringe First na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu. Otrzymał
również wiele nagród indywidualnych, m.in. na Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki Wizualnej ANIMACJE (Bielsko-Biała, 2002). wg „Encyklopedii Sztuki Polskiej” wydawnictwa „Kluszczyński”.

cena wywoławcza: 1 500 zł •
16

Dawid Zdobylak
olej, deska, 109 × 83 cm, opisany na odwrocie: DAWID |ZDOBYLAK | OLEJ NA DESCE |”UKRZYŻOWANIE”
Ur. w 1993 r. w Chobieni. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W 2017 roku obronił dyplom. Jego prace były prezentowane w Pałacu Sztuki na wystawie
Najlepsze Dyplomy 2016/2017. W latach 2014-2016 był członkiem
i współzałożycielem nowej grupy artystycznej,,Jeżeli 19;54 ąΦę”,
zrzeszającej studenckie grono artystyczne. Obecnie doktorant na
macierzystej uczelni. Wybrane wystawy: 2019 – Zbliżenia. Centrum

Sztuki Współczesnej Solvay 2018 Melancholia, Galeria Sztuki ATTIS,
Kraków 2016 – Infernum, Mini Galeria, Śródmiejski Ośrodek Kultury,
Kraków 2016 – Wystawa prac III Pracowni Rysunku, Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie; 2016 – Rysunki, Galeria 2 piętro;
2015 – Obszar zabudowany, Galeria drugie piętro; 2015 – Drogi
Figuracji, Galeria Lamelli; 2015 – Dawid Zdobylak – Rysunek i Grafika,
Villa Cuprum Lubin;

cena wywoławcza: 1 500 zł
17
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Marta Kunikowska Mikulska
Zima, 2020
olej, płótno, 2 × 106 × 125 cm, sygn.p.d.: Marta Kunikowska-Mikulska
Ur. w 1981 r. roku w Łodzi. W latach 2000–2005 studiowała na
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na
Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2005 roku obroniła dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni Technik Litograficznych pod
kierunkiem prof. Witolda Warzywody. Inspiracji do swoich prac dyplomowych, a także późniejszej twórczości Marta Kunikowska-Mikulska
szuka w polskich podaniach i wierzeniach ludowych. Tajemnicze istoty

pojawiają się na obrazach jako to głównie kobiety wyrażające strach,
gniew, poczucie samotności. Jako byty pierwotne posługują się tradycyjnymi metodami takimi jak krzyk i taniec. Jej rusałki i dziwożony to
bardzo cielesne. Artystkę inspiruje krajobraz polskiej wsi. W swoich
obrazach wykorzystuje motywy ludowe obecne w strojach czy w zabawkach, takich jak okaryna lub konik na biegunach.

cena wywoławcza: 5 500 zł •
18
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Jerzy Głuszek

16

Mały marzyciel, 2020
tempera, pastel, papier, 43 × 30 cm sygn. i dat.: p.d.: J.G. 20. oraz opisany na odwrocie: odwrocie; ”Mały marzyciel” Jerzy Głuszek 2020
Ur. 1956 roku we Wrocławiu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ilustracją artystyczną i grafiką satyryczną. W 2009
roku zilustrował książkę dla dzieci „Dobrej nocy i sza”. Ostatnio
współtworzy wraz z przyjaciółmi cykl wydarzeń artystycznych „Synchronie’ opartych na indywidualnej formie artystycznej zsynchronizowanych działań parateatralnych sceniczno-muzycznego performance.
Autor 16 wystaw indywidualnych, między innymi w Göteborgu, Sztok-

holmie, Krakowie, Oslo Trydencie, Warszawie i Wrocławiu.Uczestnik
wielu krajowych i zagranicznych wystaw zbiorowych , m.in.: 2009,
2011 - Polscy Mistrzowie Ilustracji Dziecięcej, Dortmund i Warszawa
2010 - Wystawa Ilustracji „2010 Formes de ser ester”, Portugalia
2013 - Wystawa „Polish Book Art for Children”, Międzynarodowe
Targi Książki, Seul 2015 - „Cartooning for Human Rights” Wystawa
rysunków satyrycznych 28 rysowników z 28 państw Unii Europejskiej
w Parlamencie Europejskim.

cena wywoławcza: 2 000 zł
20

Joanna Sierko
Dziewczynka w ogrodzie, 2007
olej, płótno, 33 × 41 cm, sygn. i dat. p.d.: Joanna Sierko / 462 / 2007
Ur. w 1960 r. w Białymstoku. W 1985 roku ukończyła z wyróżnieniem wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1986
roku otrzymała stypendium twórcze przyznane przez Ministra Kultury
i Sztuki. Wybrane wystawy indywidualne: 1985 – pierwsza wystawa
indywidualna, TPSP, Warszawa, 1991 – Galeria „Canaletto”, W-wa,
1994 – Galeria „Akcent”, Białystok, 1997 – pokaz w Teatrze Wiel-

kim, Poznań, 2002 – Centrum Finansowe Puławska, Warszawa Udział
w wystawach zbiorowych: 1984 – Galeria „Im Wasserviertel”, Duisburg, Niemcy, 1986 – BWA, Sopot, 1987 – Kordegarda MKiS, W-wa,
1989 – BWA, Słupsk; Muzeum, Lębork, 1990 – Hotel „Le Bristol”,
Villars, Szwajcaria

cena wywoławcza: 2 500 zł •
21
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Zofia Błażko

18

Różówy, 2011
olej, płótno, 190 × 72 cm, sygn. p. d.: Z. BŁAŻKO
ur. 1986 r. Absolwentka studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwa oraz studiów pierwszego
stopnia na kierunku Fotografia w tej samej uczelni. Prace dyplomowe
na obu kierunkach obroniła w 2010 roku. W 2012 roku uzyskała
półroczne stypendium stowarzyszenia artystów Jour et Nuit Culture
w Paryżu. Od grudnia 2012 roku przebywa na rezydencji artystycznej

w jednym z najważniejszych centrów sztuki współczesnej we Francji
– Rivoli 59, w centrum Paryża. Na swiom koncie artystycznym ma
siedem wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu (galeria Jour et Nuit
Culture). Brała udział w osiemnastu wystawach zbiorowych w Polsce
i za granicą, m.in. w ogólnopolskim przeglądzie malarskim Promocje
w Legnicy lub ZaZ’arts w Paryżu.

cena wywoławcza: 6 000 zł •
22

Andrzej Bon
Adam’s Apple, 2013
olej, płótno, 50 × 70 cm, brak sygnatury
Ur. w Homlu, absolwent Białoruskiego Uniwersytetu Kultury. W swoim
malarstwie artysta inspiruje się malarstwem surrealistów. Jego prace są
wystawiane na wystawach zbiorowych na terenie całej Europy. Prace

autora znajdują się w kolekcjach prywatnych na Białorusi, w Niemczech, USA i Kanadzie.

cena wywoławcza: 1 000 zł
23
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Łukasz Kamiński
Train, 2020
akryl, płótno, 90 × 170 cm, sygn. i dat. p.d.: ŁUKASZ KAMIŃSKI 2020
Ur. 1986 r. w Sokołówłowie Podlaskim. Absolwent Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w pracowni
prof. Krzysztofa Wachowiaka (2005), wcześniej ukończył także Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miał
pięć wystaw indywidualnych. W 2006 zakwalifikował się do finału
konkursu malarskiego „Obraz roku 2005”. W grudniu 2005 zdobył Pierwszą Nagrodę w konkursie malarskim fundacji im. Franciszki
Eibisch.W 2012 r. ukończył ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa

w pracowni prof. K. Wachowiaka. Aneks do dyplomu z malarstwa
ściennego zrealizował w pracowni prof. E. Tarkowskiego. Dyplom
oraz aneks otrzymały wyróżnienie dziekańskie, a także zewnętrzne,
przyznane przez p. E. Tomaszewską. Od ponad 40 lat wypełnia swoimi dziełami prywatne wnętrza kolekcjonerów, bierze udział w wielu
wystawach, aukcjach sztuki, zdobywa nagrody i uznania. Należy do
Koła PLENER przy OW SARP oraz do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

cena wywoławcza: 1 500 zł
24
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Jerzy Baranowski

21

Bez tytułu, 2020
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Baranowski 2020
Ur. 1980 r. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, dyplom w pracowni prof. Wojciecha Zubali. Studiował
również w pracowni prof. Stanisława Baja oraz wcześniej prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Specjalizuje się w malarstwie olejnym oraz
akrylowym. Bardzo dużą wagę przykłada do warsztatu w tym rysunku.
Zajmuje się zarówno abstrakcją jak i figuracją. Wystawy: 2018 Coming
Out Najlepsze Dyplomy ASP Warszawa, 2018 Noc Muzeów na Akademii Sztuk Pięknych, 2018 Finał konkurs im. Wojciecha Fangora ASP

Gdańsk, 2017 Finał konkursu Artystyczna Podróż Hestii – Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, 2015„be careful what you wish for” Fundacja
Galeria Autonomia 2016 Noc Muzeów na Akademii Sztuk Pięknych
2015 Konkursy: Finalista 2 edycji konkursu im. Wojciecha Fangora
11.05.2018 Finalista 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii
27.06.2017 Laureat nagrody Poseł Ewy Tomaszewskiej 2018 Laureat
konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa 2018

cena wywoławcza: 1 000 zł
26

Artur Smoła
Kora. Słodki zapach wieczoru. Czerwony.
olej, płótno, 65 × 45 cm (z ramą 79 × 59 cm), sygn. i dat. p.d.: Smoła 20 oraz opisany na odwrocie: Artur Smoła 2020 Kora. Słodki
zapach wieczoru. Czerwony.
Ur. w 1976 r. Od lat 90-tych jest związany z Tarnowem, gdzie w 1995
roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące. Z wykształcenia jest prawnikiem. Wśród jego prac dominują obrazy olejne, zajmuje się również
grafiką komputerową na bazie autorskich szkiców. Uprawia abstrak-

cyjne malarstwo figuratywne, które cechuje się charakterystyczną
kompozycją, kolorystyką i stylem. Swoje prace prezentował w ramach
trzech wystaw malarskich „Droga na Meksyk”, „Hotel Tokio” oraz
„Wysoka Wielka Woda”.

cena wywoławcza: 1 500 zł
27
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Paulina Penc

23

Make up no 24, 2014

Apeiron 123, 2018

akryl, plótno, 73 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: Paulina Penc 2014
Ur. w Częstochowie. Artystka audiowizualna, wokalistka jazzowo-eksperymentalna. Ukończyła warszawską ASP na Wydziale Sztuki Mediów
w Pracowni Leona Tarasewicza. Dyplom obroniła z wyróżnieniem,
studiowała na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w ramach specjalizacji
międzyuczelnianej. W jej twórczości dominują wątki feministyczne,
pojawiają się też elementy popkultury i duchowości. Wystawiała swoją

sztukę również w Paryżu, Londynie, pojawiło się o niej kilka publikacji,
m.in. w madryckim LetraBrick i nowojorskich magazynach internetowych poświęconych sztuce, Laureatka open-call „Visual Spa”, Matosek-Niezgoda, Błękitny Wieżowiec, Warszawa 2017. Jest aktywną
działaczką na rzecz równych praw człowieka, współżałożycielka grupy
Surwiwalek i współautorka manifestu „Surwiwalki”.

cena wywoławcza: 1 000 zł •
28

Franciszek Ledóchowski
technika mieszana, płótno, 140 × 120 cm, opisany na odwrocie: Apeiron 123 | Acryl 140x120 cm | 2018 r. | Franciszek | Ledóchowski
Ur. w 1981r. Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży
wpływ wywarł na niego Franciszek Starowieyski), Ecole Superieure
des Beaux Arts d’Angares (Francja) oraz na warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych na wydziale grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się
filmem, fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Wyróżniony

w wielu konkursach (m.in. Franciszki Eibisch). Tworzył prace różnorodne stylowo stylów, od 2015 poświęcił się malarstwu abstrakcyjnego.
W swoim malarstwie nawiązuje do japońskiego malarstwa gestu oraz
europejskiej tradycji abstrakcji ekspresyjnej.

cena wywoławcza: 1 500 zł •
29
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Sandra Arabska
Akt, 2017
olej, płótno, 100 × 200 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Sandra Arabska 2017
Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. W roku 2007 obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka Cześnika (aneks z witrażu w pracowni prof. Andrzeja
Dyakowskiego, aneks z rysunku w pracowni prof. Marii Targońskiej).
Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka Województwa
Pomorskiego (2005–2007). Nagrodzona przez Ministra Kultury, Prezydenta Miasta Gdańska, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdobywczyni Nagrody Hestii za udział w realizacji programu „W kolorze
mniej boli” w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Gdańsku.

Brała udział w wielu wystawach jej prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy:2014 – Art from
Gdańsk, en Banyoles, Hiszpania2013 – Wystawa z okazji Dni Polski,
Reus, Hiszpania2013 – Unieś się ze sztuką, Galeria Glaza, Port Lotniczy
im. Lecha Wałęsy, Gdańsk2013 – Artyści z e66, Galeria Oliva Gate,
Gdańsk2013 – Duet, Galeria Warzywniak, Gdańsk2012 – Więcej niż
realizm, Galeria Nest, Genewa, Szwajcaria2011 – 101 pięknych obrazów, Galeria ZPAP, Warszawa

cena wywoławcza: 18 000 zł •
30
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Izabela Gałązka
Najada zimowa, 2020
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: IG XI 2020 na odwrociu opisany: Izabela Gałązka XI 2020
Ur. w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z Projektowania Ubioru i Ubioru
Dzianego oraz z Malarstwa obroniła w czerwcu 2009 roku. Wcześniej
uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, gdzie
zdobyła wiedzę na temat projektowania graficznego na specjalizacji Form Użytkowych w zakresie specjalności Grafika Użytkowa.
W latach 2009–2017 pracowała w charakterze projektanta ubioru
męskiego, a potem jako główny projektant jednej z linii dla znanej
polskiej marki, by w 2017 roku powrócić do malarstwa. W 2014
roku brała udział w zbiorowej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi,
oraz wystawie Pierwszego Niezależnego Salonu Łódzkich Młodych
Twórców, a także w plenerze Barwy Wschowy zwieńczonego wysta-

wą prac plenerowych, w którym uczestniczyła również w roku 2018
i 2019. Inspiracji dla swojego malarstwa szuka w pejzażu, w postaci
samej w sobie, ale nade wszystko czerpie ją z własnych doświadczeń
życiowych i zawodowych. Jej malarstwo pejzażowe zdaje się być oczekiwaniem na chwilę, jest nostalgiczne, stara się w nim zaszczepiać
wspomnienie i osobiste odczucie danego miejsca. Akt zaś przenikany, przetwarzany, deformowany jest dla artystki poszukiwaniem
odmiennych form i znaczeń. Jej ostatnie obrazy to projekcja kobiety
współczesnej, jej pragnień, marzeń i dążeń, poszukiwań – często
jednak przepuszczonych przez komercyjną maszynkę współczesnego
świata. Jawi się w nim fascynacja modą i współczesnymi trendami
w kontekście „kultu rzeczy”.

cena wywoławcza: 1 000 zł
32
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Joanna Misztal
Sikoreczka, 2020
olej, akryl, szlagmetal, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. p.d.: J. MISZTAL 2020
Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo
studiowała w pracowni prof. K. Jarodzkiego. W pracach malarskich
artystki widać wyraźne zamiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Zróżnicowana faktura obrazów oraz użycie różnorodnych odcieni
złota nadaje im specyficzny i niepowtarzalny wygląd. Prace artystki

znajdują się w kolekcjach wielu instytucji, a także osób prywatnych,
zarówno w kraju jak i za granicą. W swojej twórczości artystka podejmuje wyzwania wielorakich nurtów w sztuce od realizmu, surrealizmu
po abstrakcje. W malarstwie artystka poszukuje prostoty i piękna duchowego człowieka i natury.

cena wywoławcza: 1 000 zł
33
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Tomasz Sętowski
Dama Pik
22 cm
Ur. 1990 r. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Dyplom magisterski obroniła w 2018 roku w pracowni malarstwa prof. Edwarda Sytego. Zajmuje się malarstwem na pograniczu
pejzażu abstrakcyjnego, pracuje na dużych formatach, z pomocą
barwy i struktury zaznaczając autonomię dzieła. Finalistka konkursu malarskiego o Nagrodę im. Eugeniusza Eibischa w 2018 roku.
Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i poza jego granicami, do
najważniejszych można zaliczyć międzynarodową indywidualną wystawę malarstwa w Bilej Vodzie (Czechy), udział w międzynarodowej

zbiorowej wystawie malarstwa Malarze pogranicza w Pradze (Czechy), międzynarodowej zbiorowej wystawie Poza ramą we Lwowie
(Ukraina). Uczestniczyła również w sympozjach malarskich w Obszy,
Tarnogrodzie, a także w Bilej Vodzie ( Czechy). Publicystyka, jej eseje
z zakresu historii i sztuki były publikowane m.in. w Focusie Historia
Extra oraz na stronie Fundacji Promocji Sztuki Niezła Sztuka. Na stałe
w charakterze publicystycznym współpracuje z magazynem Artysta
i Sztuka oraz portalem Rynek i Sztuka.

cena wywoławcza: 3 500 zł •
34
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Iwona Kobryń
Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, 70 × 70 cm, opisany na odwrocie: Iwona Kobryń 2020
Ur. w 1966 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zrealizowała w pracowni
prof. Stefana Gierowskiego. Przez lata łączyła malarstwo z działalnością projektową, głównie zajmując się grafiką prasową jako dyrektor

artystyczna. Obecnie malarstwo jest jej główną formą wypowiedzi.
Jej wystawa indywidualna została zorganizowana w „Aptece Sztuki”
w Warszawie.

cena wywoławcza: 1 000 zł
35
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Karolina Matyjaszkowicz
Bez tytułu, 2015
akryl, płótno, 50 × 80 cm, sygn. i dat. p.d.: K. Matyjaszkowicz 2015
Ur. w 1980 r. w Łowiczu. W 2000 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 2008 roku ukończyła łódzką
Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru, kierunek
Wzornictwo. Od ukończenia studiów artystka aktywnie uczestniczy
w działaniach środowiska artystycznego, prezentując na wystawach
swoje prace malarskie i tkaniny. Obrazy Matyjaszkowicz znajdują się
w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Regionalnym Muzeum w Brzezinach, Muzeum w Łowiczu w kolekcji młodego
malarstwa Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą. Wybrane wystawy:
2019 MŁODE MALARSTWO POLSKIE w Oddziale Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku, 2018 Historie polskie w Galerii
Sztuki Współczesnej we Włocławku, 2018 Zapytaj Mokoszy w Galerii
Sztuki Współczesnej “Elektrownia” w Czeladzi, 2018 ZAŚWIATY. Karolina Matyjaszkowicz w Galerii A, Teatr Lalek Arlekin w Łodzi, 2017
Czwarty Niezależny Salon Młodych Twórców w Galerii ASP i Muzeum
Miasta Łodzi.

cena wywoławcza: 1 000 zł •
36
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Kat Garstka
Wenus z Wenus, 2020
akryl, płótno, 60 × 70 cm, sygn. p.d.: Kat Garstka
Ur. w 1977 r. Z wykształcenia malarka z zawodu motiondesignerka,
artystycznie crossmultimedialistka łącząca w swoich pracach tradycyjne malarstwo i współczesne najnowsze techniki animacyjne. W 2004
obroniła dyplom magisterski z malarstwa w Instytucie Sztuki na Uni-

wersytecie Zielonogórskim w pracowni prof. Ryszarda Woźniaka. W latach 1997-2002 uczyła się również w Europejskiej Akademii Sztuk
w Warszawie na Wydziale Malarstwa.

cena wywoławcza: 1 000 zł
37
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Magda Schreiber

32

Skacząca krowa z Lascaux, 2020

Byk

brąz patynowany, 32 × 11 × 23 cm, sygn.p.b.: M. SCHREIBER
Absolwentka Wydział Rzeźby na warszawskiej ASP, w pracowni prof.
Adama Myjaka (dyplom w 2003 r). Od tego czasu bierze udział w wystawach zbiorowych, ale dopiero w 2014 r. zdecydowała się na pierwszą wystawę indywidualną w galerii Autograf. Kolejne to ekspozycja

38

David Pataraia

powiązana ze Smoszewskim Festiwalem Kultury (2016) i wystawa
trzyosobowej grupy artystycznej „Ludwinówka”, w Galerii 2 Piętro
w Warszawie. Specjalizuje się w rzeźbie animalistycznej, sporo też
rysuje. Na co dzień zajmuje się m. in. edukacją muzealną.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi, naukę odbywał na warszawskiej, poznańskiej i krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

cena wywoławcza: 1 700 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł •

akryl, karton, 70 × 100 cm, sygn. p.d.: David Pataraia

39

33

Tomasz Koclęga
Internum pila Statera, 2020
brąz lakierowany, szkło, marmur breccia, 57 × 16 × 20 cm, sygn. na spodzie podstawy: Koclega 2020 1/6 | hologram autorski
Ur. w 1968 r. w Zawierciu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1993 roku
w pracowni rysunku i malarstwa prof. Jacka Rykały oraz pracowni litografii prof. Adama Romaniuka. Uprawia rzeźbę. Od 2009 roku pracuje
jako wykładowca rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zajmuje się głównie rzeźbą plenerową. W ostatnim czasie tworzy
również kameralne prace z brązu. W swoich pracach koncentruję się
na człowieku.Wielokrotnie prezentował swe prace w przestrzeniach
publicznych w wielu miastach w Polsce oraz za granicą.

cena wywoławcza: 2 200 zł
40
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Janusz Piotrowski

Bez tytułu, 2015

Bez tytułu, 1994

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. na odwrocie: LECH BATOR / 2015

olej, płyta, 65 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: Janusz Piotrowski /1994
Ur. w 1944 r. w Kielcach. Dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1971 roku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof.
Eugeniusza Eibischa. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury

i Sztuki. W latach 1966-1990 uczestnik 14 plenerów krajowych i zagranicznych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

cena wywoławcza: 2 000 zł •
42

Lech Bator
Ur. w 1986 r. Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk, gdzie miał
okazję doskonalić swoje zdolności pod okiem wybitnych polskich
twórców, takich jak Franciszek Starowieyski czy Antoni Fałat. W 2010
r. ukończył edukację na projektowaniu graficznym. Malarstwo tego

artysty wywodzi się z grafiki – Lech Bator tworzy malarskie collage’e
wykonane na płótnie, zestawia ze sobą realistyczne pejzaże z odrealnionymi postaciami pół ludzi – pół zwierząt.

cena wywoławcza: 10 000 zł •
43
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China says 11 terrorists killed in Xinjang Province, 2014

Patrycja Dulnik

technika mieszana, papier, 24 × 30 cm, sygn. na odwrocie WIKTOR DYNDO, opisany: China says 11 terrorists killed in Xinjang Province,
/35,5 × 25,4 cm, mixed media/paper, 2014 r.

Pieski, 2003/2004
sztych, papier, 35 × 25 cm (zadruk), sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Patrycja Dulnik 2003/2004, opisany l.d.: Pieski, śr.d.: 9/20
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz European Academy of Arts. Zawodowo zajmuje się grafiką komputerową oraz tworzeniem ilustracji książkowych.

cena wywoławcza: 400 zł •
44

Wiktor Dyndo

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2007 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. K. Wachowiaka. W swojej twórczości artysta koncentruje
się na sprawach ściśle powiązanych z rejonem Bliskiego Wschodu,
a w szczególności, ze światem islamu. Jego poszukiwania dotyczą

różnych aspektów inspirowanych tym obszarem. W swoim malarstwie koncentruje się na zagadnieniach socjologicznych, znakach,
kodach kulturowych i religijnych, obrazujących i przynależących do
tego regionu, będących jednocześnie częściowo, bądź też zupełnie
niezrozumiałych w Europie.

cena wywoławcza: 1 000 zł •
45
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Aleksandr Yasin
Sonety krymskie, 2020

Lizak, 2020

akryl, płótno 60 × 70 cm, sygn. p.d.: A. Yasin 2020

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: A. Kot 2020

Ukończył szkołę plastyczną w Symferopolu oraz Liceum plastyczne
im. Samokisha. Absolwent Wydziału Architektury Akademii Krymskiej. Jest członkiem ZPAP okręgu Warszawskiego oraz Stowarzyszenia

Akwarelistów Polskich. Na swoim koncie ma 100 wystaw autorskich
i zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie zdobywał nagrody na
Międzynarodowych Salonach Sztuki i na Biennale akwareli.

cena wywoławcza: 1 000 zł
46

Adelajda Kot
Ur. 1984 r. w Warszawie. Jest artystką samoukiem. Oprócz obrazów
olejnych i grafik są to także prace fotograficzne, prace z zakresu artystycznego malarstwa ściennego i ilustrowane opowiadania literackie.

Jej prace przedstawiają głównie naturę i zwierzęta, przedstawione
w kontekście onirycznej, baśniowej rzeczywistości.

cena wywoławcza: 1 000 zł
47
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Michalina Czurakowska
Cirque of life, 2020
akryl, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p.d.: Michalina Czurakowska
Ur. w 1986 r. w Płocku. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki w Pracowni Projektowania Książki
u dr adiunkt Doroty Ogonowskiej (2007–2010). Naukę kontynuowała
na wydziale malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka (2008–2011).
Dyplom z wyróżnieniem obroniła na ASP w Warszawie (2011–2014) na
Wydziale Malarstwa w pracowni u prof. Krzysztofa Wachowiaka w dziedzinie malarstwa sztalugowego. Od 2012 r. uczestniczy regularnie
w wystawach – zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Od 2015 r.
należy także do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Głównymi
obiektami mojego malarstwa są codzienne zdarzenia, zwierzęta i sny.
Na moich płótnach chcę oddać atmosferę baśni, przenosząc widza na
pogranicze jawy i fantastyki.

cena wywoławcza: 1 000 zł
48
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Paweł Erazmus
Anioł, 2002
brąz, wys. 40 cm, sygn. i dat na odwrocie: Paweł Erazmus,
Kraków 2002, unikat
Ur. w 1969 r., ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Podczas studiów, od 1994 r. zaczyna prezentować swoje prace, początkowo w Krakowie, a później w ramach zbiorowych
wystaw studentów ASP w niemieckich miastach: w Düsseldorfie
i Krefeldzie (1992 r.) oraz w 1993 r. w Maastricht (Holandia) i w Solingen (Niemcy). Swoje prace tworzy w technice wosku traconego.
W styczniu 2002 r. została zorganizowana w Świetlicy Wyspiańskiego w Pałacu Sztuki indywidualna wystawa rzeźby Pawła Erazmusa.

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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Piotr Woroniec
Mapa, 2019
technika własna, płótno, 20 × 100 cm, sygn. i dat. na odwrocie:
Piotr Woroniec, Mapa 2019
Ur. w 1981 r. w Rzeszowie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w roku 2005 w pracowni
malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek – Rodzińskiej. Obecnie
pracownik na Wydziale Sztuki UR. Związany z Pracownią Działań Interdyscyplinarnych, Fotografii, oraz asystent w Malarskiej Pracowni
Interdyscyplinarnej, gdzie podejmuje próby uwrażliwienia adeptów
sztuki na problemy natury twórczej dzięki tworzeniu złożonych wypowiedzi plastycznych. Od 2014 r. pełni funkcję prezesa Związku
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach i przeglądach. Współorganizator, uczestnik
i koordynator wystaw oraz projektów międzynarodowych m.in. Plac
Sztuki, Mur-art, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Art Teritory, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”.
Laureat licznych nagród i wyróżnień m.in.: Grand Prix na X Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”,
Grand Prix w Przeglądzie Sztuki Młodych „Wschód sztuki – Sztuka
Wschodu” Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, I Nagroda na
Ogólnopolskim Festiwalu „FOTA-TON II” – Rzeszów. W latach 2000 do
2005 uczestnik przeglądów diaporamicznych takich jak np. Festiwal
Przeglądów Diaporamów w Szczecinie. Poza malarstwem zajmuje
się także rysunkiem, fotografią, filmem, instalacją. Jedną z ostatnich
jego realizacji był projekt RBR w ramach wystawy „Nowe ilustracje”
w galerii Arsenał w Białymstoku.

cena wywoławcza: 1 000 zł
50
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43

44

Andrzej Wroński
Zagubieni, 2020

Sea Scanery, 2017

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: A. Wroński
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wystawiane były na
wielu indywidualnych wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech i Belgii. W latach 90-tych tworzył

w nurcie realizmu fantastycznego. Wielokrotnie publikował prace
na łamach miesięcznika Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach
1987–1990.

cena wywoławcza: 1 500 zł
52

Sergey Aleksenok
olej, płótno, 50 × 70 cm, brak sygnatury
W 1979 roku ukończył wydział dyrygentury chóralnej. Zajmuje się
malarstwem oraz grafiką komputerową. W swojej twórczości artysta
inspiruje się literaturą fantasy oraz pracami i poszukuje motywacji w

twórczości takich pisarzy jak Robert Howard czy Kristen Jane Bishop.
Prace autora znajdują się w kolekcjach prywatnych w Niemczech,
Francji, Włoszech, Japonii i USA.

cena wywoławcza: 1 000 zł
53
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Żuraw, 2020

Paulina Rega

akryl, płótno, 100 × 50 cm, sygn. l.d.: MK

Morning Star 3, 2020
technika własna, płótno, 110 × 110 cm, opisany na odwrocie: Morning Star 3 | 2020 | Paulina Rega
Laureatka Grand Prix V edycji Konkursu Malarskiego Postawy, zdobywczyni I Nagrody II Międzynarodowego Triennale Rysunku Studenckiego
w Katowicach, nominowana do nagrody Nowy Obraz / Nowe Spoj-

rzenie. Swoje prace prezentowała w ramach wystaw indywidualnych
w Muzeum Współczesnym Wrocław oraz Galerii Socato, jak również
wielu wystaw zbiorowych.

cena wywoławcza: 1 000 zł
54

Marta Michalska-Kurczyńska
Malarka, historyk sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem PSP w Warszawie, broniąc dyplom z malarstwa u Z. Nowosadzkiego. Absolwentka
Historii Sztuki na UKSW w Warszawie. Autorka książki o sztuce ja-pońskiej „Wierzenia, legenda, mit – symbolika japońskich netsuke”.
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, obecnie Instytutu
Studiów nad Sztuką Świata. Uzyskiwała wyróżnienia w wielu konkursach plastycznych, m.in. na projekt biżuterii dla firmy Kruk. Brała
udział w wystawach artystycznych m.in. w ekspozycji „Inspiracje”

w warszawskiej galerii Kuluary/Studio oraz wystawie „Love is in the
air” w salonie SDA na Nowym Świecie w Warszawie. Współpracuje
z warszawskimi galeriami. Jej obrazy znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych. Inspiracją jej malarstwa jest ludzka postać, portret ciała
i duszy, zakomponowane w odrealnionym, zgeometryzowanym tle
zdecydowanych barw. Natchnieniem pozostaje także estetyka i sztuka
japońska.

cena wywoławcza: 1 000 zł
55
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Schwytany przez Aurorę, 2013

Dariusz Franciszek Różyc

akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. PZ 2013, na odwrocie: PAULINA ZALEWSKA/SCHWYTANY PRZEZ AURORĘ 2013

La Rue R’Lyeh 1408, 2020
akryl, płótno, 60 × 50 cm, syg. i dat. P.d.: Różyc 2020
Urodzony w 1978 r. w Sosnowcu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Długosza w Częstochowie. Plastyk. Zajmuje się projektowa-

niem i wykonywaniem tynków dekoracyjnych.

cena wywoławcza: 1 000 zł
56

Paulina Zalewska
Ur. w 1981 roku w Łodzi. Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi W 2006 roku uczestniczyła
w warsztatach graficznych w Centrum Grafiki Artystycznej „Kaus”
w Urbino we Włoszech, gdzie w 2007 roku otrzymała miesięczne
stypendium. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w Polsce
i za granicą. We wrześniu 2011 roku otrzymała nominację do nagrody
w XXIV Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu
w Ostrowie Wielkopolskim. Finalistka 43. Biennale Malarstwa,,Bielska

Jesień’’ 2017 w Bielsko-Biała. Jej prace zdobią wnętrza prywatnych
kolekcjonerów w Polsce a także w takich krajach jak Francja, Anglia
i Stany Zjednoczone. Wybrane wystawy: 2017.11 – wystawa finałowa
„43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017” – Galeria Bielska BWA –
Bielsko-Biała 2017.10 – wystawa „Czwarty Niezależny Salon Łódzkich
Młodych Twórców” 2014.10 – wystawa „Inspiracje filmowe” wystawa
łódzkich młodych twórców – Muzeum Kinematografii w Łodzi

cena wywoławcza: 1 200 zł •
57

49

Jerzy Kowal

50

Golota nr.1, 2013

Pozwól, 2017

olej, płótno, 60 × 70 cm, sygn. p.g.: KOWAL, opisany na odwrocie: Jerzy Kowal, Gołota nr. 1 2013
Ur. 1956 r., malarz, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Mieszkał w Australii, gdzie odbyło się kilka jego wystaw. Wygrał ogólnoaustralijski konkurs na okładkę roku „The Bulletin with Newsweek”.

W swoim malarstwie portretuje głównie kobiety oraz maluje pejzaże.
W 2004 r. odbyła się monograficzna wystawa jego prac w w galerii
Burzym & Wolff.

cena wywoławcza: 1 000 zł •
58

Maciej Durski
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: MD 2017 oraz na odwrocie opisany: „POZWÓL”| Oslo 2017 | Durski Maciej
Polski malarz współczesny, absolwent socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wielokrotnie nagradzany na konkursie Plastyki Nieprofesjonalnej Salon Jesienny w Żarach.

cena wywoławcza: 5 000 zł •
59

51

Jerzy Dmitruk

52

Ogród, 2010
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. u dołu: Dmitruk
Ur. 1960 r. w Sępopolu. Studiował na Wydziale Malarstwa Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, obronił dyplom w pracowni prof. Juliusza Joniaka w 1986 roku oraz studia na Wydziale Grafiki, dyplom
z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku u prof. Andrzeja Pietscha.
Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendysta Prezydenta

Miasta Krakowa. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Śląskiego w Katowicach, Okręgowego Muzeum w Nowym
Sączu, Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

cena wywoławcza: 2 500 zł •
60

Magdalena Lenartowicz
Tchnienie

2019

technika własna, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie: mlenartowicz 2019
Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyjną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej

wzorem prostoty oryginalności i kolorów. Nie boji się eksperymentów,
pozwala sobie na swobodną grę między formą a kolorem na płótnie.

cena wywoławcza: 1 500 zł
61

53

Bartosz Frączek

54

Z kotem na ramieniu, 2012
akryl, płótno, 40 × 30 cm, opisany na odwrocie: Bartosz Frączek |”Z kotem na ramieniu” | akryl x płótno | 40 x 30 2011 1 000
Ur. w 1974 r. w Częstochowie. Studia skończył z wyróżnieniem na
Wydziale Artystycznym Częstochowskiej WSP (obecnie jest to Akademia im. Jana Długosza), dyplomem z malarstwa w pracowni profesora
Wincentego Maszkowskiego. W roku 2009 uzyskał stopień doktora
na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Obecnie jest adiunktem
na Wydziale Sztuki, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Czterokrotnie uhonorowany został stypendium Prezydenta miasta
Częstochowy. Jest pomysłodawcą Międzynarodowego Biennale Mi-

niatury oraz kuratorem wielu międzynarodowych wystaw i sympozjów
artystycznych. Na swoim koncie ma ponad 75 wystaw indywidualnych
oraz ponad 185 zbiorowych. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych w Niemczech, Szwecji, USA, Danii, Holandii,
Belgii, Austrii, Turcji, Wielkiej Brytanii. Był uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych za granicą, m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Iranie,
Chinach, Szwecji, Hiszpanii, Chorwacji, Japonii i wielu innych krajach.

cena wywoławcza: 1 000 zł
62

Olga Pelipas
Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 60 × 50 cm, sygn. p.d.: Pelipas 1 000
W latach 2003–07 studiowała w Kolegium Artystycznym na Krymie,
następnie malarstwo monumentalne na Akademii Wzornictwa i Sztuk
Pięknych w Charkowie. W 2011 r. zajęła 3. miejsce w Triennale młodych twórców w Muzeum Sztuki na Krymie. Wystawa indywidualna:
„Ser na całym świecie”, Galeria Kostyurinsky zaułek, Charkow, 2012.
Wystawy zbiorowe, festiwale: „World without dark colors”, ekspozycja
Ukrainy na Expo-2000, Hanower, Niemcy; Festiwal Wszystko, co jest

piękne w świecie ma taką samą nazwę, Charkow, 2008; Festiwal
Street art, Charkow, 2009; Radmir-Expohall, Charkow, 2009; Wystawa
Noworoczna, Galeria Avec, Charkow, 2012; Projekt artystyczny Żywa
ściana, Galeria Maestro, Charkow 2012; 2009–2015, Galeria Kosty-urinsky zaułek, Charkow: Przyjaciele w kontakcie, Wystawa Miniatury,
Przyjaciele w kontakcie; The HF ArtsFest 2016, POSK Gallery: Eastern
European Art, Londyn, Wielka Brytania.

cena wywoławcza: 1 000 zł •
63
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Katarzyna Chmiel

Wynoszenie, 2020

Forma fizyczna – Kobieta o gołębim sercu, 2020
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. l.d.: K. HopE.HopE oraz opisany na odwrocie: Katarzyna Chmiel |Forma fizyczna – Kobieta o gołębim
sercu | 2020
Absolwentka Wzornictwa na Politechnice Łódzkiej. Od lat związana z fotografią. Od 2017 roku czynnie maluje i tworzy obrazy abstrakcyjne.

cena wywoławcza: 1 000 zł
64

Magdalena Stoch
olej, płyta/płótno, 40 × 50 cm (w ramie 42,5 × 52,5 cm), sygn. na odwrociu: Magdalena Stoch
Ur. w 1944 r. Absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta. W 2018 roku zrealizowała dyplom magisterski w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zdobyła Grand Prix

8. edycji Przeglądu Młodej Sztuki ‚Świeża Krew’ w kategorii Formy
Przestrzenne.

cena wywoławcza: 1 000 zł
65
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Martyna Kliszewska
Malwy, 2019

57

olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: Malwy/Martyna Kliszewska/2019

Żaneta Chłostowska-Szwaczka
Poetyka chaosu przemian, 2020
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: ACS 2020
Ukończyła Malarstwo w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ. W 2009
uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana Gawrona. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. West
Lancashire Annual Open Exhibition”, Ormskink Wielka Brytania, Burgerhaus Tetlow, Niemcy, Jänschwalde Niemcy, Żagański Pałac Kultury.
Jest współzałożycielem Grupy Artystycznej „Inicjatywa Twórcza 29 Lutego”. Uprawia malarstwo, mozaikę oraz rzeźbę. Od wielu lat zajmuje

się oprawą plastyczną i florystyczną eventów w której łączy wszystko
czym się fascynuje i interesuje. Przede wszystkim praca z ludźmi, okazja do tworzenia w różnej przestrzeni, praca na rozmaitych materiałach, zgłębianie wiedzy i doświadczenia. I to co przynosi największą
satysfakcję możliwość dzielenia się swoją twórczością praktycznie na
bieżąco. Obrazy dla niej są inspiracją do zaprojektowania pięknej
przestrzeni.

cena wywoławcza: 1 000 zł
66

Jest absolwentką wydziału aktorskiego PWST w Krakowie oraz wydziału malarstwa i grafiki ASP w Łodzi. Od lat z powodzeniem godzi
pracę w teatrze z twórczą aktywnością malarską. Swoje obrazy prezentowała podczas indywidualnych wystaw min. w Galerii Kuratorium
w Warszawie, w galerii POSK w Londynie, w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Częstochowie, podczas XX Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, a także w galerii TA3 podczas warszawskiej Nocy Muzeów. W latach 2005- 2007 zajmowała się sztuką użytkową. W 2005
roku w Galerii RED w Krakowie wystawiła kilka unikatowych lamp
według własnego projektu przyjętych z uznaniem przez krakowską
krytykę. Rok później podjęła współpracę z warszawską Galerią Sztuki Użytkowej OPERA, gdzie wystawiała kolejne obiekty świetlne. Od
2009 roku powróciła do malarstwa. Jej obrazy wyróżnia zmysłowe
i sensualne ujęcie a spontaniczność i charakterystyczna paleta to cechy
spójne tej twórczości. W 2019 roku artystka zaczęła tworzyć malarski

cykl CARRARA GARDENS. To autorski projekt inspirowany pięknem
marmuru karraryjskiego. Obrazy z tego cyklu były prezentowane na
indywidualnych wystawach malarki w Londynie oraz w Warszawie
pod honorowym patronatem Włoskiego Instytutu Kultury.Najnowszy
projekt teatralny- sztuka Jakuba Przebindowskiego FRIDA Życie Sztuka Rewolucja jest połączeniem aktorskich i malarskich doświadczeń
Martyny Kliszewskiej. Monodram, inspirowany życiem i twórczością
legendarnej meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, w którą wciela się
Kliszewska, stał się pretekstem do stworzenia spektaklu z pogranicza
teatru, video art. i performance. Artystka wcielając się w postać Fridy
sama stawia się w sytuacji współcześnie aktywnej malarki. Spektakl
prezentowany na wielu Festiwalach Teatralnych w Polsce a także
w Londynie. Prace Martyny Kliszewskiej znajdują się we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz w kilku prywatnych kolekcjach
Polskiej Sztuki Współczesnej.

cena wywoławcza: 4 000 zł
67

59

Julia Reiter

Nektar Dusz, 2019

Algarve , 2020

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Dominik Balcerzak

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygnowany p.d.: Julia Reiter

Ur. w 1995 r. w Płocku. Jest studentem Wyższej Szkoły Informatyki
i Umiejętności w Łodzi na kierunku: Artystyczna Grafika Kompute-

68

60

Dominik Balcerzak
rowa. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę, rysunek, fotografię
oraz rzeźbę.

Malarka z zamiłowania z zawodu dekoratorka wnętrz. Inspiruje się ludźmi. Stara się uchwycać ulotne chwile, zamykać je w kadrze i przelewać
na płótno. Uwielbia żywe barwy oraz grę świateł.

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 1 000 zł
69

REG UL A M I N S PR Z EDA Ż Y AUKC Y J NE J
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o.
w celu ich sprzedaży.

○ 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu,
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku,
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej.
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć
w Katalogu:

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA
1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI

Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich.
Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny.
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn,
także w trakcie jej trwania.
Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich
złotych.

2. AUKCJA
A. Rejestracja na Aukcję
/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a 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.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach
jak podczas licytacji osobistej.
Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego
formularza „zlecenia licytacji”.
/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji
/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu
Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.
/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu,
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI
A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
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%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania 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 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 ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU
A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi,
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
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 zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. 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 zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty
na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE OSOBOWE

Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl.
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych 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) O
 biektu, 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 wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE

Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani
prawa do reprodukowania Obiektu.
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
ŚWIĄTECZNA AUKCJA SZTUKI NAJNOWSZEJ
WARSZAWA, 9 GRUDNIA 2020 R., GODZ. 19
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 lub e-mailem: mlodasztuka@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji.
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
BZ WBK S.A.: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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

Wlastimil Hofman (1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba), Autoportret, ok.1968 r.
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