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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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Portret damy z dzieckiem
pastel, papier na płótnie, 79 × 63 cm sygn. p. śr.: Gault de St.-Germain/neé Rajecka; na odwrocie naklejka: Comptesse Bergnon et sa Fille 
devenue la Génerale Dupont

Polska malarka i miniaturzystka, stypendystka króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Twórczość artystki skupiała się wokół malarstwa 
portretowego. Swój warsztat kształciła pod okiem Louisa Marteau, 
nadwornego artysty, specjalizującego się w technice pastelu. We-
dług niepotwierdzonych źródłowo przekazów, była również uczen-
nicą Marcella Bacciarellego. Dzięki wstawiennictwu Marteau, została 
zarekomendowana do grona stypendystów i w 1783 r. wyjechała 
dzięki królewskiemu patronatowi do Paryża. Do 1792 r. otrzymywała 
z monarszego skarbca pensję w kwocie 120 dukatów rocznie. Tam 
zetknęła się z twórczością Jean-Baptiste’a Greuze’a, pozostając pod 
jego silnym wpływem. W 1788 r. weszła w związek małżeński z artystą 
i teoretykiem sztuki Pierre-Marie Gault de Saint Germain. Od tamtego 
momentu sygnowała swoje prace Gault de St.-Germain/neé Rajecka, 

podkreślając w ten sposób swoje polskie korzenie. Spod ręki artystki 
powstała wiele portretów znamienitych osobistości o szlacheckim 
rodowodzie, wśród których wymienić można chociażby wizerunki 
Stanisława Kostki Potockiego, Izabeli z Poniatowskich Branickiej, Anny 
Sapieżanki, Józefa Salezego Ossolińskiego, w tym również samego 
monarchy - Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część spośród 
ukończonych dzieł znalazła miejsce w królewskiej galerii. W latach 
1789-1791 malarka współpracowała z Jacques-Louis Davidem przy 
realizacji zlecenia od króla polegającego na wykonaniu portretów 
wybitnych francuskich osobowości. Rajecka była jedną z nielicznych 
artystek z przełomu XVII i XVIII w., o ugruntowanej społecznie pozycji, 
która uprawiała malarstwo w sposób profesjonalny.

cena wywoławcza: 55 000 zł estymacja: 75 000 – 90 000 zł

Anna Rajecka (przed 1762 Warszawa – 1832 Paryż)01
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Czytająca list
olej, płótno, 63,5 × 47 cm; sygn. p.d.: F. Ondrusek

Artysta pochodzący z północnej Rumunii. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Mo-nachium, w pracowni Ludwiga von Löfftz. Był portre-

cistą. W swych pracach, często przepełnionych intymną atmosferą, 
głównie ukazywał sylwetki kobiet. 

cena wywoławcza: 7 000 zł estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Franz Ondrušek (1861 Bisrita/Rumunia – 1932 tamże)03

Wenus z amorem
olej, płótno; 92,5 × 72 cm

cena wywoławcza: 22 000 zł estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Malarz nieokreślony (Francja, koniec XVIII w.)02
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Portret młodej kobiety
olej, płótno / 55 x 50 cm 

Proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna 
Wiedeń, kolekcja prywatna 

Obraz przedstawia popiersie młodej kobiety, której głowę i ramiona przykrywa delikatna tkanina w kolorze szaro – białym odsłaniająca biust, 
twarz i część blond włosów. Kobieta ma głowę odchyloną do tyłu, oparta o poduszkę w kolorze brązowo-ugrowym. Oczy kobiety duże, 
niebieskie wzniesione są do góry pełne tęsknoty i marzeń. (...)

Urodziła się w Paryżu w 1767 r. Pobierała lekcje u Jeana- Baptiste 
Greuze’a. Pierwszy raz dzieła artystki zostały zaprezentowane na Sa-
lonie w Paryżu w 1793 r. Artystka była znana z miniatur i portretów 

wystawianych na Salonach paryskich w latach od 1793 do 1819. Prace 
artystki nie były sygnowane.

cena wywoławcza: 88 000 zł estymacja: 140 000 – 180 000 zł

Philiberte Jeanne Ledoux (1767–1840)04

Na podstawie materiałów porównawczych i analizy stylistycznej dzieła można 
uznać, że obraz ten wykonała Jeanne Philiberte LEUX /1767–1840/ malarka 
francuska uczennica Jean Baptiste Grauze /1725–1805/, która wystawiała 
swoje obrazy w salonach paryskich w latach 1793–1819. Malowała ona 
portrety ładnych, młodych kobiet, dziewcząt i dzieci. Twórczość tej artystki 
charakteryzuje romantyczny sentymentalizm ckliwa erotyka i słodycz twarzy 
czasami nazbyt słodka. W układzie draperii szat daje się obserwować 
już klasycystyczne wpływy angielskie. Dzieła tej artystki podobały się 
współczesnym. J. Ph. LEdoux starała się naśladować swego nauczyciela 
J. B. Greuz ale nie zawsze było to dla niej możliwe, nie mniej w jej twórczości 
obserwujemy swoisty indywidualizm artystyczny. Nie zawsze sygnowała 
swoje obrazy, a malowała ich dużo, większość z nich posiadała stosunkowo 
niewielkie formaty. (...)

Fragmenty tekstu opinii Mgr. Teresy Pocheć Perkowskiej Kustosza Działu 
Malarstwa Muzeum w Wilanowie.
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Portret młodej kobiety
olej, płótno, 52 × 44 cm, na odwrocie napis: DAM. KRAJEWSKI

W latach 1870–1875 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
u W.Łuszczkiewicza. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie kon-
tynuował naukę w tamtejszej Akademii pod kierunkiem A. Wagnera. 
W tym okresie blisko przyjaźnił się z malarzem J. Fałatem. W latach 
1884–1890 był członkiem Münchner Kunstverein. Swoje prace wysta-

wiał w Warszawie, Krakowie i we Lwowie W swych obrazach podej-
mował tematykę historyczną oraz rodzajową. Na największą uwagę 
zasługują jednak portrety, wyróżniające się pewną kameralnością 
i intymnością przedstawienia.

cena wywoławcza: 5 500 zł estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Damian Krajewski (1855 Kamionka Strumiłowa – ?)05

Akt Poli Negri?
pastel, karton, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: Z. Makarewicz 

W latach 1905-1906 studiowała w SSP w Warszawie. Mieszkała 
w Kielcach. Należała do powstałego tam w 1923 r. Towarzystwa 

Miłośników Sztuki. W 1924 r. brała udział w wystawie tego towarzy-
stwa w Kielcach. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach.

cena wywoławcza: 7 500 zł estymacja: 9 500 – 11 000 zł

Zofia Makarewicz06
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Zaloty
olej, płótno, 90,5 × 60,5 cm sygn. p. d.: B.M.Sturmhoefel Wystawiany: Sto lat malarstwa w Gdańsku 1850–1950. Muzeum Sopotu, 
22 luty – 14 kwietnia 2013 r.

Studia artystyczne rozpoczął w 1891 r. w akademii berlińskiej 
u J. Schradera. Po ukończeniu nauki w 1871 r. powrócił do Gdańska, 
gdzie osiadł na stałe. Należał do Związku Artystów Gdańskich. Wie-
lokrotnie wystawiał swoje prace w Muzeum Miejskim, gdzie przed 

wojną znajdował się duży zbiór jego dzieł. Malował sceny historyczne, 
pejzaże oraz portrety. Jego obrazy o charakterystycznej fakturalności 
intrygują światłem i barwą.

cena wywoławcza: 15 000 zł estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Maximilian Bernhard Sturmhoefel  
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)08Portret Pani Struzikowej, 1929

olej, płótno, 150 × 114 cm, sygn. i dat. l. d.: Stanisław Żarnecki/1929

Panią Struzikową, żonę urzędnika magistrali krakowskiej sportretował Żarnecki w swojej pracowni. Córka Żarneckiego Barbara, rozpoznała 
tę wytworną, wyjątkową damę z obrazu. Wspominała, iż Struzikowa kilkukrotnie przychodziła pozować do pracowni ojca, za każdym 
razem ubrana w inną kreację, czym strasznie denerwowała malarza. Artysta ostatecznie zabronił jej zmieniać ubiór i została sportretowana 
w stylistyce ówczesnej mody Art Déco. (informacje dzięki uprzejmości kolekcjonera Andrzeja Cerlińskiego). Wystawiany: – Wystawa 
doroczna malarstwa polskiego i europejskiego, 1.08.–30.09.2013, Sopocki Dom Aukcyjny

Urodzony w 1877 r. (właściwie Izydor GOLDFINGER) studiował w 
Akademii SP w Krakowie 1897-1904 m.in. u T. Axentowicza i J. Me-

hoffera, dwukrotnie wyróżniony medalami. Krakowski portrecista, 
rzadko malował też pejzaże i kwiaty. Zmarł w 1956 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł • estymacja: 30 000 – 45 000 zł

Stanisław Żarnecki (1877 Kraków – 1956 tamże)07



1514

Akt leżącej kobiety
olej, płyta, 52 × 65 cm sygn. l. d.: F. L. Soukup

Studiował w Pradze u J. Panuškyego i V. Jansyego. We wczesnym 
okresie twórczości uprawiał malarstwo figuratywne, najczęściej przed-

stawiając kobiety, w tym kobiece akty, ale także pejzażowe. Z czasem 
coraz częściej malował kwietne łąki oraz krajobrazy zimowe.

cena wywoławcza: 7 000 zł • estymacja: 9 000 – 11 000 zł

František Ladislav Soukup (1888 Praga – 1954 tamże)10Leżący akt
olej, płótno, 76 × 115 cm, sygn. l.d.: Kazimierz Holler

Urodził się na Zamku Królewskim w Warszawie (tutaj jego ojciec był 
dowódcą straży) Malarstwa uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w War-
szawie w latach 1905-1910. Studiował między innymi u J. Krzyża-
nowskiego, St. Lentza i X. Dunikowskiego. Malował najczęściej akty 
kobiece używając akwareli z gwaszem, rzadziej farb olejnych. Tworzył 

również pejzaże. Wystawiał od 1913, przede wszystkim w Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 roku mieszkał 
we Wrocławiu. W 1962 roku zorganizowano w Biurze Wystaw Arty-
stycznych we Wrocławiu wystawę jubileuszową w pięćdziesięciolecie 
jego pracy twórczej.

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

Wiktor Kazimierz Holler (1881–1975)09
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Portret córki artysty – Wincentyny, 1931
olej, płótno, 180 × 80 cm sygn. i dat. p. g.: W.Wodzinowski/1931 Kraków na odwrocie nalepki wystawowe z Salonu Warszawskiego 
z 1932 roku z opisem obrazu

cena wywoławcza: 24 000 zł estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Wincenty Wodzinowski (1866 Igołomnia k. Miechowa – 1940 Kraków)12
Portret córki artysty – Krystyny, 1931
olej, płótno, 187 × 80 cm sygn. i dat. l.g.: W.Wodzinowski/1931 (?)/Kraków

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, 
a w latach 1881–1889 studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskie-
go, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę kontynuował w latach 
1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował por-
trety, obrazy religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go te-
matyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy społeczeń-
stwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych 

jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny 
z życia chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomanii” 
w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami zaprezentował 
swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał 
wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i hu-
morem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając 
barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.

cena wywoławcza: 24 000 zł estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Wincenty Wodzinowski (1866 Igołomnia k. Miechowa – 1940 Kraków)11

Krystyna – najstarsza córka Wodzinowskiego 
zawsze była postrzegana jako wyjątkowo 
urodziwa dziewczynka a potem kobieta. Jak 
wspominała Krystynę jej siostra Wincentyna: (…) 
Krystyna, moje przeciwieństwo, zawsze wesoła, 
różowa zdrowa (W. Wodzinowska Stopkowa, 
Portret artysty z żoną w tle, Kraków 1989, 
s. 53). W twórczości Wodzinowskiego znane jest 
jeszcze jedno przedstawienie Krystyny w balowej 
sukni z 1920 r.

Wincentyna była piątym dzieckiem 
Wodzinowskiego, po Wicusiu (tragicznie 
zmarłym w dzieciństwie), Andrzeju, Krystynie 
i Jędrku. Jej matka – Franulka – w momencie 
narodzin miała 48 lat – jak wspominała 
– Wielka to odwaga. Wicek chciał (…) 
Rosłam jako dziecko chude i blade, a matka 
nie wołała mnie po imieniu, lecz zapewne 
aby zabawić gości, nazywała mnie „Nędza 
Wyjątkowa”. (W. Wodzinowska-Stopkowa, 
Portret artysty z żoną w tle, Kraków 1989, 
s. 52). Z czasem wyrosła na młodą piękną 
kobietę, w której kochali się młodzieńcy. 
Wodzinowski chętnie portretował swoje 
córki: czasem z wyciągniętymi modlitewnie 
rękami pozowałyśmy mu na przykład 
do obrazu religijnego (Ibidem, s. 156). 
Prezentowany obraz został namalowany już 
w krakowskiej pracowni na ul. Długiej. Należy 
do wyjątkowych przedstawień w twórczości 
malarza.
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Akt, 1918
olej, płótno, 46,5 × 62,5 cm sygn. i dat. l. d.: Kisling 1918 opisany na 
odwrocie: M. Kisling/Paris/ Fevrier 1918

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przed-
stawicieli École de Paris. W latach 1907–1911 studiował w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do 
Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 
roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki artystycznej bohemy, 
gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas 
do grona artystycznej bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Pi-
casso, Juan Gris, George Braque, Guillame Apollinaire, Henryk Hayden, 
Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela Muter 
czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 
roku. Kisling, zwany przez współczesnych „księciem Montparnassu”, 
wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. pojedynkiem na pistolety 
i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, se-
kundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, 
osiągał sukcesy towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził 
Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego 
modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była postacią barwną 
i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny pod-
czas bitwy pod Clarency, wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. 
Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim wziął udział w głośnej 
wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła 
jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 
roku kupił dom w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). 

W 1922 roku otrzymał obywatelstwo francuskie za zasługi wojenne, 
zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny światowej został 
oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał 
uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie 
dzielił czas między Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało 
Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. Malarstwo Kislinga wzbudzało po-
wszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się por-
trety oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 
roku na Salonie Jesiennym, odtąd regularnie wystawiał w innych 
paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych w Europie, 
a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje 
prace w ramach weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem 
Menkesem, Melą Muter.

cena wywoławcza: 250 000 zł • estymacja: 330 000 – 420 000 zł

Mojżesz Kisling  
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

13

Kiki – „kwiat paryskiego bruku”

„Zawód modelki jeszcze przed pierwszą wojną 
byt bardzo popularny. Popyt tworzyli pracujący na 
Montparnassie artyści. Przed I wojną przy rue de 
la Grande Chaumière gromadziły się Włoszki. które 
wówczas zdominowały ten zawód. Podczas wojny 
uznane za „wrogów bez zawodu”, musiały opuścić 
to miejsce. Skutkowało to nieformalnym obiegiem 
francuskich modelek. które szukały swoich szans 
w pobliżu kawiarń Montparnasse’u. Jedną z nich 
była urodzona w Burgundii Alice Ernestine Prin. 
Po latach, znana jako Kiki de Montparnasse, 
mówiła o sobie, że porzucona w dzieciństwie 
przez rodziców, została adoptowana przez 
artystyczne milieu Montparnasse’u. Już w wieku 
dwunastu lat miała doświadczyć okrutnego 
paryskiego życia. U progu kariery Alice związana 
była z polskim malarzem pochodzącym z Łodzi, 
Maurycym Mędrzyckim. Para zamieszkiwała pod 
adresem rue de Perceval 17. Mędrzycki stworzył 
całą serię portretów i aktów swojej kochanki, 
późniejszej słynnej muzy Montparnasse’u. Były 
to najwcześniejsze obrazy, do których pozowała 
Alice. W tym czasie malowało ją także wielu 
innych artystów Montparnasse’u. Osobliwe było 
jej pierwsze spotkanie z Kislingiem. Widząc Alice 
u boku Mądrzyckiego na tarasie la Rotonde, Kisling 
miał zapytać: „Kim jest ta nowa dziwka? ”. Zostało 
mu to jednak wybaczone, a Alice zaprzyjaźniła 
się z pochodzącym z Krakowa artystą i wkrótce 
otrzymała od niego trzymiesięczny kontrakt.”

Mistrzowie École de Paris. Villa la Fleur,  
tekst Artur Winiarski, Warszawa 2016, s. 208

Kiki 
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Akt z lustrem – Jestem piękna
pastel, papier, 64 × 48,5 cm w świetle passe-partout, sygn. śr.d.: L. KLIMEK

cena wywoławcza: 4 200 zł • estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Ludwik Klimek (1912 Skoczów – 1992 Nicea)15

Noele
tech. mieszana, tektura, 48 × 63 cm w świetle passe-partout, sygn. l.d.: L. KLIMEK

Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był 
jednym z uczniów Gustawa Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął 
studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 
1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił 
zostać dowiadując się o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez We-
hrmacht schronił się w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła 
się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. 
Wacława Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef 
Pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku 
zmarł w marsylskim szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się nad 

Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas prac malarskich w latach 
1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył 
tam w latach 1948-1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem 
Chagallem i Henri Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowa-
dził Biennale Internationale  d’Art de Menton, gdzie wystawiał swoje 
obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 
1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele z nich było 
wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po 
śmierci artysty, paryski Luwr zakupił do swoich zbiorów światowego 
dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.

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

Ludwik Klimek (1912 Skoczów – 1992 Nicea)14
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Półakt – zaspana
olej, płótno, 67,5 × 57,5 cm, sygn. l.d. Fr. A. Jelinek

Malował od najmłodszych lat, po ukończeniu studiów w Akademii 
Malarstwa w Pradze podróżował do Włoch i Czarnogóry Podczas 
I wojny światowej pracował jako żołnierz-malarz przy restauracji fre-

sków w kościele Św. Mikołaja w Pradze. Po wojnie otworzył własną 
pracownię malarską. Tworzył portrety (w tym prezydenta Czechosło-
wacji Tomáša Masaryka), nastrojowe akty i martwe natury.   

cena wywoławcza: 9 500 zł • estymacja: 12 000 – 14 000 zł

František Antonín Jelínek (1890–1977)17
Półakt kobiecy
pastel, papier, 58 × 44 cm, sygn. l.d.: Nowicka

Pochodząca z Warszawy malarka. W 1906 roku studiowała w Paryżu 
w Academie Julian. Wystawiała swoje prace w Warszawie w Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych w latach 1905, 1916, 1917 oraz 1927, 
a także w Wilnie, Płocku i Kaliszu. Od 1925 roku była członkiem rze-

czywistym TZSP w Warszawie. Tworzyła głównie nastrojowe portrety 
kobiece w technice pastelu i olejnej, nawiązujące stylistyką do subtel-
nych, XIX-wiecznych przedstawień autorstwa m.in. Franciszka Żmurki.

cena wywoławcza: 2 800 zł estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Tekla Michalina Nowicka (1877–1932)16
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Mother and child
węgiel, papier, 78 × 55 cm, sygn. p.d.: Landau

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunkowej Jakuba Kacenbogena. Po-
tem uczył się w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
Stanisława Lentza. Landau brał udział w łódzkim życiu artystycznym, 
również po wyjeździe do Paryża w 1919/1920. Nad Sekwaną za-
mieszkał na Montparnasse w „La Ruche” – pawilonie mieszczącym 
pracownie i mieszkania dla artystów, uczęszczał do Académie de la 
Grande Chaumiere i Academie Colarossi, często odwiedzał paryskie 
muzea, przyjaźnił się m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Amedeo Mo-
diglianim. W 1928 roku przyjechał do Polski z okazji swoich wystaw 

w Warszawie i Łodzi. Mieszkał przez pewien czas w Saint-Tropez 
ze znanym angielskim krytykiem i malarzem, głównym ideologiem 
Bloomsbury Group, Rogerem Fryem, który propagował twórczość Lan-
daua w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie mieszkał także 
w Nicei i Paryżu, wystawiał w Londynie i Sztokholmie. Pod koniec lat 
50. przeprowadził się do Izraela gdzie kontynuował pracę malarską. 
W 1962 roku wykonał swe ostatnie dzieło – witraże dla małej kaplicy 
przy siedzibie YMCA w izraelskiej Tyberiadzie.

cena wywoławcza: 4 000 zł • estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Zygmunt Landau (1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)19
Macierzyństwo
olej, płótno, 55 × 46 cm, sygn. l.d.: MAREK RUDNICKI

Polski grafik, ilustrator książek, karykaturzysta. Jego ojciec był leka-
rzem, matka pochodziła z Francji. W dzieciństwie mieszkał w Łodzi. 
Tam chodził do świeckiego Liceum Hebrajskiego doktora Braudego. 
W listopadzie 1940 roku trafił do getta warszawskiego, gdzie w 1942 
roku stracił rodziców i brata. Wydostał się z getta dzięki pomocy 
Armii Krajowej.Po uwolnieniu uczestniczył w ruchu oporu walczył 
także w Zgrupowaniu Pułku Baszta Czart do wybuchu Powstania 
Warszawskiego. W czasie okupacji studiował architekturę na tajnych 
kompletach Politechniki Warszawskiej. Po wojnie kontynuował stu-
dia w Krakowie i Warszawie. Od 1948 współpracował jako rysownik 

z Odrodzeniem oraz jako ilustrator książek ze Spółdzielnią Wydaw-
niczą Czytelnik. Od 1949 do 1957 roku był dyrektorem artystycznym 
Państwowego Instytutu Wydawniczego. W 1957 roku wyjechał z kraju 
i dzięki pomocy Jeana Picarta Le Doux pracował jako grafik dla Heleny 
Rubinstein w latach 1958-1959. W 1959 roku na prośbę Huberta 
Beuve-Méry’ego został portrecistą członków Akademii Francuskiej, 
które to portrety publikował w Le Monde. Ilustrował dzieła Puszkina, 
Turgieniewa, Tołstoja, Camusa, Maurois, Gilberta Cesbrona i innych, 
a dla Cabinet Cosmopolite wydawnictwa Stock książki braci Singer: 
Israela Singera oraz Isaaca Singera.

cena wywoławcza: 7 000 zł • estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Marek Rudnicki (1927–2004)18
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Wnętrze z lustrem, 1918
olej, tektura, 47,5 × 31 cm, sygn. l.śr.: aneri

Malarka, urodzona w Łodzi (nazwisko panieńskie Silberberg). Stu-
diowała w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych malarstwo u Karola 
Tichego i Konrada Krzyżanowskiego oraz rzeźbę u Xawerego Duni-
kowskiego. Na przełomie 1906/1907 wyjechała do Monachium, gdzie 
uczęszczała do pracowni węgierskiego profesora malarstwa Szymona 
Hollosy’ego. W 1907 roku przyjechała do Krakowa i rozpoczęła naukę 
na kursach prowadzonych przez jej przyszłego męża, Weissa przy ul. 

Kanoniczej. W 1913 roku odbyła podróż do Wenecji, gdzie namalo-
wała cykl pejzaży wedutowych. Wielokrotnie wyjeżdżała do siostry, 
do Nicei, w jej malarstwie pojawiły się motywy z wybrzeżem morskim. 
Brała udział w licznych wystawach posługując się, dla uniknięcia po-
równań ze sztuką męża, pseudonimem Aneri będącym anagramem jej 
imienia. Do końca swego długiego życia pozostała aktywna malując 
przede wszystkim pejzaże kalwaryjskie i bukiety kwiatów.

cena wywoławcza: 4 800 zł • estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Irena Weiss zw. Aneri (1888 Łódź – 1981 Kraków)20
Akt, 1925
olej, płótno, 80 × 99,5 cm sygn. i dat. p. d.: J. Winiarz/Paris 1925

Malarz, którego aktywność twórcza przypadła na okres dwudziesto-
lecia międzywojennego. Artysta studiował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Mehoffera, jego nauczycielami 
byli również Jacek Malczewski i Wojciech Weiss. Edukację artystyczną 
przerwał wybuch I wojny światowej, w której czynnie służył. Po za-
kończeniu działań wojennych wyjechał do Włoch, gdzie pod okiem 
mistrza Chiniego uczył się techniki freskowej. Freski i witraże stanowiły 
główne pole zainteresowań Jerzego Winiarza, z czego do najważniej-

szych jego realizacji należy dekoracja Kaplicy Prezydenckiej w Spale. 
Pod koniec życia związał się z ugrupowaniem artystycznym Cechem 
Artystów Plastyków Jednoróg, kontakty te zwróciły artystę w kierun-
ku poszukiwań formalno-malarskich, opartych na silnych barwach 
i kontrastach. Gatunkami, w których realizował swój własny styl były 
martwe natury i portrety. Rozwój artystycznej drogi przerwała tragicz-
na śmierć malarza podczas próby uratowania tonącego w Bałtyku.

cena wywoławcza: 70 000 zł estymacja: 85 000 – 100 000 zł

Jerzy Winiarz (1894 Warszawa – 1928 Jastarnia)21

Irena Weiss zw. Aneri 
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Martwa natura z kwiatami
akwarela, papier, 26 × 50 cm, sygn. l.d.: majaberezowska

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by po-
tem zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gerso-
na oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. 
Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. 
W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaens-

brück. Była autorką grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także 
jako karykaturzystka, ilustrowała utwory literatury polskiej i światowej. 
Tworzyła również por-trety oraz martwe natury. Zajmowała się też 
projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.

cena wywoławcza: 3 000 zł • estymacja: 3 800 – 4 000 zł

Maja Berezowska (1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 Warszawa)23
Bukiet kwiatów, 1938
olej, tektura, 54 × 46,5 cm, sygn. i dat. l.d.: alice Hoherman 38

Studiowała prawdopodobnie w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. 
W 1925 roku wystawiała swoje prace w Żydowskim Towarzystwie 
Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie. Około 1921 roku wyjechała 
do Paryża, gdzie uczestniczyła w wystawach w Salonie Niezależnych 
i Jesiennym oraz Salon des Tuilleries (w latach 1926–1937). Wysta-

wiała także w Londynie i Nowym Jorku. Malowała portrety, kompo-
zycje figuralne, postacie przebrane w „kostiumy dekoracyjne”, często 
o wyraźnych wpływach kubizmu. Zginęła w obozie w Treblince, gdzie 
została przewieziona po schwytaniu w Marsylii.

cena wywoławcza: 7 000 zł estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Alicja Hohermann (1902 Warszwa – ok.1943 obóz w Treblince)22
Maja Berezowska
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Akt przed oknem, 1986
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski/1986, na płótnie naklejka wystawowa z P.P. SZTUKA POLSKA Galeria Sztuki 
na ul. Floriańskiej w Krakowie z 1986 r

Pochodzenie: – kolekcja prywatna, Polska

Opinie: – atest p.Andrzeja Starmacha z 2008 r.

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. 
Kamockiego. W latach 1976–1992 profesor ASP w Krakowie. Twórca 
kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów 
sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki 
bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego ukła-
du plam barwnych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. 

Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościele św. 
Ducha w Nowych Tychach, kościele w Wesołej koło Warszawy, cerkwi 
w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy 
znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce oraz w ko-
lekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy).

cena wywoławcza: 250 000 zł • estymacja: 350 000 – 450 000 zł

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków – 2011 tamże)24

„Wielu kolekcjonerom Nowosielskiego spodoba się jego wizja 
kobiecego ciała, o „pannach nowosielskich” Jerzy Tchórzewski powie: 
„mało jest w malarstwie istot ludzkich tak doskonale ubranych 
w cielesność”.  

– Krystyna Czerni, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego s. 177

Jerzy Nowosielski o udziale w wystawie Ars erotica w 1944:

„Wszystko, co ja robię w zakresie erotyki w moim malarstwie – wyzna 
przy tej okazji artysta – jest wojną przeciwko pornografii, walką 
o czystość serca. Tej wojny nie wygra kościół! – przez swoje zakazy, 
przykazania, ewangeliczne rady... Kościół jest tu bezsilny. (...) Nie 
wystarczy pornografię wykląć, zakazać. Trzeba coś dać na jej miejsce, 
przeciwstawić jej prawdziwe wartości w zakresie kultury erotycznej. Ja 
mam takie wartości do zaproponowania, i gdybym nie wziął udziału 
w tej wystawie, byłbym nieobecny. (...) Pornografia to największa rana 
świadomości moralnej naszego świata, naszej kultury Europy. I ona 
musi być załatwiona w tym miejscu, gdzie ta rana jest”.

– Krystyna Czerni, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego s. 179
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Akt na stołku
olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. na odwrocie: H. PŁÓCIENNIK

Od 1962 roku należał do ZPAP. Zajmował się grafiką, ekslibrisem, ry-
sunkiem i malarstwem sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in. 
w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjed-

noczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach.

cena wywoławcza: 4 400 zł • estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Henryk Płóciennik (1933–2020)26

Akt przy oknie
olej, płótno, 66 × 54 cm, sygn. na odwrocie: H.PŁÓCIENNIK

cena wywoławcza: 6 500 zł • estymacja: 7 500 – 8 500 zł

Henryk Płóciennik (1933–2020)25
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Caia, 1970
olej, płótno, 73 × 54 cm, sygn.l.g.: RY/ZA/70, opisany: CAIA 

na odwrocie: RYSZARD ZAJĄC/AKT (73x54)/1970

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczeciń-
skiej, dyplom architekta otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do 
Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu architektury na Politechnice 
Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. Od 
1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem 
ZPAP. Wykształcenie miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. 
Tematem jego prac są przede wszystkim pejzaże architektoniczne, 
inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują się stło-

czoną zabudową uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną 
perspektywą przestrzeni, intensywnym kolorem pnących się ku górze 
miast. Liczne martwe natury o kubizujących formach odznaczają się 
grą kształtów ibarw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje gładkiej 
powierzchni płótna swoistą wibrację. Artysta wystawia w kraju i za 
granicą. Duże pokazy jego prac miały miejsce m.in. w Museo di Roma 
Palazza Braschi 1976, w Muzeum Narodowym w Szczecinie (1977), 
Galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).

cena wywoławcza: 13 000 zł • estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Ryszard Zając (1929 Kosów Huculski – 2016 Binningen k. Bazylei)28

Macierzyństwo, 1985
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn. i dat. p.d.: M.Kościelniak 1985/Urszuli M

Ur. w 1912 r. w Kaliszu zmarł w 1993 r w Słupsku. Był malarzem, grafi-
kiem i rysownikiem. W 1941 roku został aresztowany po czym zesłany 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W obozie narysował 
około 300 prac przedstawiających codzienne życie więźniów, obec-
nie eksponowanych w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

W 1979 r. przeprowadza się do Ustki a później do Słupska. To bardzo 
płodny czas w jego karierze. Był członkiem Stowarzyszenia Kultury 
Europejskiej (SEC). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem w Służbie Polskiej Oświaty. 

cena wywoławcza: 3 800 zł • estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Mieczysław Kościelniak (1912–1993)27
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Porwanie, 1979
olej, płótno, 59 × 48 cm, sygn. p.d.: Maria Dawska

Ur. w 1909 r. w Tłumaczu, zm. 1993 r. w Warszawie. W latach ‘30 
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Następnie stu-
diowała pedagogikę i historię sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. Współzałożycielka grupy plastyków „Orion”. Od 1956 
profesor zwyczajny malarstwa. Inspiracją dla jej twórczości była ob-
serwacja przyrody w tym np. żywiołów morza, a także wieloletnia 

współpraca z dziećmi we wrocławskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 
Podejmowała tematykę sportową, uczestnicząc i zdobywając nagrody 
w krajowych konkursach olimpijskich w 1948 i 1956 roku. Po 1956 
organiczne, na poły abstrakcyjne, aluzyjne formy jej prac zbliżyły je 
do surrealizmu.

cena wywoławcza: 1 800 zł • estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Maria Dawska (1909 Tłumacz k. Stanisławowa – 1993 Warszawa)30
Biały akt, 1963
olej, płótno, 108 × 100 sygn. i dat. l. d.: Tad. Ciesiulewicz 1963 na odwrocie nalepka z opisem pracy TADEUSZ CIESIULEWICZ/„BIAŁY AKT”/
OLEJ -1963/100 X 108

Malarz, grafik, projektant plakatów oraz ilustracji książkowych. Studia 
rozpoczął w gdańskiej ASP, w pracowniach prof. Janusza Studnickiego 
oraz prof. Hanny Żuławskiej. Dyplom uzyskał w 1936 roku. Pracował 
jako nauczyciel w państwowym liceum sztuk plastycznych w Gdyni 
Orłowie. Od 1968 roku należy do Związku Polskich Artystów Plasty-

ków. W latach 1977–1980 sprawował urząd wiceprezesa Okręgu 
Gdańskiego ZPAP. Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu polskich 
muzeów, jak na przykład w muzeach narodowych w Gdańsku, War-
szawie, Szczecinie oraz zagranicznych.

cena wywoławcza: 3 000 zł • estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Tadeusz Ciesiulewicz (1936 Wilno – 1997)29
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Andromeda
serigrafia barwna, papier, 99 × 65 cm (zadruk), sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA, numerowana l.d.: 164/175, p.d.: PUBLISCHED 
BY DK ART. PUBLISCHING INC./PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC.

Dołączony certyfikat Kitzy Łempickiej

Urodziła się w 1898 r w Warszawie, zmarła w 1980 w Cuernavaca 
w Meksyku. Studia w Paryżu w Academie Ranson pod kierunkiem 
M. Denisa i A. Lothe`a. Wystawiała w kraju i na paryskich Salonach. 
Malowała portrety, akty, martwe natury. Uznana za klasyka stylu art 
deco w malarstwie. Postkubistyczna maniera, ostre kolory, precyzja 

detalu i wykończenia, manieryczne ujęcie tematu - to cechy charak-
terystyczne malarstwa artystki. W 1939 opuściła Europę. Zaintereso-
wanie jej twórczością przeżywa renesans. Obrazy jej uzyskują wysokie 
ceny na światowych aukcjach.

cena wywoławcza: 32 000 zł • estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Tamara Łempicka (1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca, Meksyk)31

Tamara Łempicka

Piękne kobiety Łempickiej wydawały 
się kuszące i zarazem niedostępne jak 
kamienne posągi. Przypominały modelki 
Jeana-Auguste’a-Dominique’a Ingres’a. 
Eleganckie sukienki z paryskich domów 
mody spływały po ich marmurowych 
ciałach. Tamara Łempicka korzystała 
bowiem nie tylko z osiągnięć awangardy, 
lecz także z dziedzictwa klasycznej sztuki. 
Znała francuskie malarstwo XIX wieku, 
ale też dawnych włoskich mistrzów. Pozy 
jej modelek – skręcone ciała, wydłużone 
proporcje, eleganckie gesty – przypominają 
święte i madonny Jacoba Pontorma czy 
alegoryczne postaci Angola Bronzina, 
mistrzów włoskiego manieryzmu.

Grażyna Bastek, Rozmowy Obrazów tom 1., s. 43
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Kolia, pocz. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 30,93, dł. 42 cm, 28 szt. ametystów

cena wywoławcza: 11 000 zł

34
Pierścionek, 1920–1930
platyna, pr. 0,950, m. 3,39 g, diament w starym szlifie 
brylantowym ok. 0,92 ct, I-J.SI1, 40 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,86 ct, H-J/SI

cena wywoławcza: 19 000 zł

Kolczyki
złoto, pr. 0,585, srebro, m. 3,43 g, 4 szt. diamentów w starym 
szlifie brylantowym łączanie ok. 0,85 ct, J-L/SI2-P

cena wywoławcza: 9 000 zł

32

33
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Broszka złota z diamentami, Wiedeń, 
XIX/XX w.
złoto – 0,585, w. 18,23g, 41 SZT. rozet i rautów diamentowych 
łącznie ok. 6 ct, I-J/VS-SI1-SI2

cena wywoławcza: 35 000 zł

35 Pierścionek, 1920–1930
złoto, pr. 0,585, m. 2,60 g, 2 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,89 ct, G-H/SI2, 1 szt. ok. 0,08 ct, G-H/SI1, 8szt. 
diamentów łącznie ok. 0,15 ct, H/SI, łącznie ok. 1,12 ct

cena wywoławcza: 8 000 zł

37

Kolczyki, pocz. XX w.
złoto, srebro, m. 6,43 g, 18 szt. diamentów w starych szlifach 
brylantowych łącznie ok. 1 ct

cena wywoławcza: 10 000 zł

36
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Broszko-wisior, Francja, pocz. XX w.
złoto, pr. 0,585, srebro m. 17,95 g, 50 szt. diamentów w starych 
szlifach łącznie ok. 3,83 ct, H-J/SI-P2 oraz 15 szt. rautów 
diamentowych, (1 szt. ok. 0,53 ct, 6 szt. ok. 1,50 ct, 9 szt. 
ok. 0,60 ct, 34 szt. ok. 1,20 ct) perła hodowana słonowodna Akoya

(zapięcie i szpilka odręcane) ”

cena wywoławcza: 24 000 zł

38
Zestaw spinek, Francja, I poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 14,22 g, macica perłowa, czerwona emalia

cena wywoławcza: 3 800 zł

40

Komplet spinek frakowych  
do mankietów i kołnierzyka, 
Holandia, Amsterdam, pocz. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 11 g, macica perłowa

cena wywoławcza: 3 000 zł

39
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Artefakt – tryptyk, 2019
olej, płótno, środek: 100 × 100 cm, skrzydła: 90 × 90 cm, sygn. p.d.: Bąk

Wystawiany: Wystawa „arte Factum” 14.09.2019-12.10.2019

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. Jarosła-
wa Kozłowskiego. Początkowo tworzył głównie rysunki i miedziory-
ty, zajmował się także projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek 
czasopism, stoisk na Międzynarodowych Targach Poznańskich, pierw-
szych 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 prze-
strzeni. Od 1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał 
udział w kilkudziesięciu 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).

cena wywoławcza: 66 000 zł • estymacja: 80 000 – 110 000 zł

Karol Bąk (ur. 1961 Koło)41

Karol Bąk
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Kapłanki
olej, płótno, 30 × 30 cm, sygn. p.d.: A.Markovych, opisany na odwrocie: Анастасия Маркович „Жрицы” Certyfikatem dla obrazu|30 × 30 
„Kapłanki”|jest mój podpis na jego|odwrocie AM|ANASTAZJA|MARKOVYCH

Ukraińska malarka współczesna reprezentująca styl surrealistyczny. 
Absolwentka studiów artystycznych w szkole Plastycznej w Czerniow-
cach. Ma już w dorobku kilka indywidualnych oraz zbiorowych wystaw 
m.in. w National Muzeum Miasta Lwów, Bukharest (Rumunia), w Mu-

zeum Częstochowskim. W latach 2009–2012 studiowała na kierunku 
grafika na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
Obecnie mieszka i tworzy w Częstochowie.

cena wywoławcza: 6 500 zł • estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Anastazja Markovych (ur. 1979 Briczany)42

Anastazja Markovych
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Golfistki, 2017
olej, płótno, 70 × 54 cm, sygn. i dat. l.d.: J. Pałucha 17   

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale ma-
larstwa. 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 wie-
lu kolekcjach prywatnych w Niemczech, USA, Japonii, Kanadzie, Hisz-
panii, Holandii, Danii, Francji, Szwajcarii oraz w Polsce.

cena wywoławcza: 6 500 zł • estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Jacek Pałucha (ur. 1966 Częstochowa)44

Śpiewaczka, 2019
olej, płótno, 55 × 70 cm, sygn i dat. p.d.: J. Pałucha 2019

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

Jacek Pałucha (ur. 1966 Częstochowa)43
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Wiosenne uniesienia, 2019
olej, płótno, 70 × 50 cm, sygn i dat. p.d.: W.J.Marszałek 2019

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku na kierunku grafiki użytkowej. 
Dyplom uzyskał w 1985 roku. Zaraz po studiach rozpoczął pracę 
pedagogiczną na uczelni, najpierw jako asystent, obecnie profesor. 
W okresie studiów i przez wiele lat po ich ukończeniu uprawiał litogra-

fię i zajmował się projektowaniem graficznym. Od 1994 roku uprawia 
przede wszystkim malarstwo i rysunek. Od roku 2004 rozpoczął pracę 
nad cyklem prac w technice cyfrowej. Ma na swym koncie ponad 30 
wystaw indywidualnych i udział w przeszło 200 ekspozycjach zbioro-
wych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

cena wywoławcza: 5 500 zł • estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Waldemar J. Marszałek (ur. 1960 Dobrzyca na Pomorzu)46Profile 8, 2016
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. l.d.: P. Jakubczak 16

Ukończył Liceum Plastyczne w Zamościu. W latach 1991–92 pracował 
jako scenarzysta w Teatrze STU w Krakowie. W latach 1993–97 stu-
diował Konserwację Architektury w Nysie Kłodzkiej oraz w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach prof. L. Misiaka, prof. Z. 
Grzybowskiego oraz prof. W. Kunza. W latach 1997–2008 mieszkał i 
tworzył we Francji w Narbonne. Na wystawach w Montpellier zdobył 
kolejno trzecie i drugie miejsce, zaś w 2005 r. na międzynarodowej 
wystawie w Nicei zdobył główną nagrodę. Po powrocie do kraju w 
2009 r. rozpoczął współpracę z „Galerią Kukuczka” i związał swoje 

życie z Beskidem Śląskim. Swoje prace wystawiał m.in. w „Galerii 
Kukuczka”, Galerii Polskiego Radia Katowice „Na żywo”, BWA Ino-
wrocław, Galerii Hotel Mariott w Warszawskim Centrum Biznesowym, 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Galeriii Bielsko-Biała, Cen-
trum Kultury Żywiec czy Berlińskiej Galeriii „Na Kole”. Ponadto wiele 
z nich znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą, m.in. 
w Watykanie, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji, Ukrainie, Katarze, 
Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Izraelu.

cena wywoławcza: 5 500 zł • estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Piotr Jakubczak (ur. 1968 Hrubieszów)45
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Akt z mewą
olej, płótno, 140 × 101 cm, sygn.l.g.: K.Wojtarowicz

Urodził się w 1957 r. w Kwidzynie. Studiował na Wydziale Malarstwa 
warszawskiej ASP uzyskując dyplom w 1981 w pracowni prof. Stefa-
na Gierowskiego. Po ukończeniu studiów zajmował się scenografią 
telewizyjną. Był autorem aranżacji plastycznych wielu wystaw, m.in. 
„Warszawa i jej muzeum”, „Koniec wieku”, „Sztuka polskiego mo-
dernizmu 1890–1914”, która uznana była za najlepszą wystawę roku 

1996, a także „Paryż i artyści polscy wokół E. Bourdella 1890–1918”, 
„Tajemnicza królowa Hatszepsut”. Wielokrotnie podróżował po Eu-
ropie i Dalekim Wschodzie – wystawiając tam i tworząc swoje prace. 
Rok spędził w Amsterdamie, wiele miesięcy podróżował po Chinach, 
Tajlandii, Mongolii i Laosie.

cena wywoławcza: 8 000 zł • estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Krzysztof Wojtarowicz (ur. 1957 r.)48
Cisza, 2011 
olej, płótno, 200 × 120 cm, brak sygnatury 

ur. 1986 r. Absolwentka studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięk-
nych 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 estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Zofia Błażko (ur. 1986 r.)47

Zofia Błażko
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Polonia, 2019–2020
olej, płótno, 40 × 50 cm, sygn. p.d.: sygnatura wiązana, opisany na odwrocie: „Polonia V” 2019 – 2020 |Karol Bąk

Wystawiany: Wystawa „arte Factum” 14.09.2019–12.10.2019

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej 
ukończył LP w Częstochowie). Zajmuje się głównie malarstwem olej-
nym utrzymanym w stylistyce surrealistycznej. Na swoich obrazach 
bardzo sprawnie łączy sztukę realistyczną z motywami nadrealny-
mi. Jego prace doceniane są za nienaganny warsztat malarski oraz 

umiejętność odda – nia skomplikowanych światów powstałych w wy-
obraźni 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.

cena wywoławcza: 12 000 zł • estymacja: 16 000 – 22 000 zł

Karol Bąk (ur. 1961 Koło)49
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Bez tytułu
akryl, płótno, 74 × 63 cm, sygn. p.d.: Olbinski

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczo-
nych. 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, malar-
stwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne 
uznanie na całym świecie, a jego plakaty i ilustracje ukazują się re-
gularnie 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 przed-
stawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane 
były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, 
Niemczech i w Polsce.

cena wywoławcza: 54 000 zł • estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Rafał Olbiński (ur. 1943 Kielce)50

Piękna kobieta uwikłana 
w nieskazitelny pejzaż 
z surrealistyczną metaforą to 
Twoje logo.(...) To ko-bieta-
symbol. W jej twarzy przewijają 
się rysy znajomych, a także 
mojej córki. To jest na pewno 
postać z mitów greckich, symbol 
boginii. (...) przyznaję, że 
malowanie obrazu to jest mój 
romans z kobietami. 

Marzena Mróz w rozmowie  
z Rafałem Olbińskim, 14.04.2017 r.
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Kobieta z lustrem
brąz, wys. 43 cm, sygn. d.b.: Sętowski

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia 
im. Jana Długosza). Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „reali 
- zmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykań-
skim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Galle-
ry, 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.

cena wywoławcza: 8 500 zł • estymacja: 11 000 – 14 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)52

Uskrzydlony
olej, płótno, 29 × 20 cm, sygn. p.d.: T. Sętowski

cena wywoławcza: 17 000 zł • estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)51
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Baletnica
brąz, wys. 60 cm, sygn. na stopie: P. R. V

Rzeźbić uczył się początkowo pod okiem Barbary Zbrożyny. W 1984 
roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Dyplom uzyskał 1984 w pracowni Stanisława Kulona. 
Trzykrotny stypendysta ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1985-
2000. Wziął udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Tworzy formy metaforyczne i realistyczne w ka-
mieniu, brązie i innych materiałach: m.in. cykle „Pajace” i „Tancerki”. 
Jego rzeźby znajdują się m.in.: na fasadzie kościoła św. Piotra i Pawła 
w Płocku (figury obu Apostołów), w Janowie Podlaskim, (pomnika 

Bitwy Warszawskiej 1920 roku), w Muzeum Teatru Polskiego w War-
szawie (popiersia Tadeusza Fijewskiego), w warszawskim ZOO (pomnik 
Foki). Piotr Rzeczkowski jest też autorem tablicy upamiętniającej więź-
niów stanu wojennego na murze aresztu śledczego w Białołęce oraz 
tablicy-epitafium płk Józefa Teligi. W 1989 roku otrzymał Brązowy 
Krzyż Zasługi za niezrealizowany Pomnik Powstania Warszawskie-
go. Historię niezrealizowanego pomnika przedstawia książka „Bitwa 
o Pomnik” Mariana Pyzla i film „Ściana” w reżyserii Marii Dłużewskiej. 

cena wywoławcza: 45 000 zł • estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Piotr Rzeczkowski (ur. 1955 r.)54
Akt z liści
brąz, marmur, wys. 52 cm bez podstawy, 60 cm z podstawą

Rzeźbiarka, pisarka, fotografka. Do czternastego roku życia mieszkała 
we Włoszech i Teheranie. Studiowała filologię włoską i perską na UW, 
ale dyplom zrobiła w ASP w Pracowni Rzeźby Grzegorza Kowalskiego. 
W 2011 r. wydała swoją książkę pt. „Fragmenty lustra” (wyd. Słowo/ 
Obraz Terytoria). Ma formę dziennika, są w niej osobiste zapiski od 
czasów studenckich, zdjęcia rzeźb oraz fotografie artystyczne. Ma 
w dorobku wiele wystaw: w 2013 r. aż cztery w Szwajcarii i jedną 
w Nowym Jorku. W 2014 roku wygrała konkurs na projekt pomnika 
w Normandii z okazji 70. rocznicy bitwy o Normandię, walk o Mont- 
-Ormel I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Do rzeźby 

dochodziła poprzez fascynację kulturą Włoch oraz Iranu, gdzie spę-
dziła dzieciństwo. Rzeźbiarkę zajmuje głównie akt, ale interesują ją 
też formy abstrakcyjne. Przedstawia sylwetki kobiece bez deformacji, 
a często również bez idealizacji. Kobiece akty wyłaniają się z kamienia 
w konwencji nieskończonej – non finito. Pozostawia fragmenty suro-
wego kamienia. Ciało kobiety jest ściśle połączone z naturą. Gładkość 
ciała zestawiona została z chropowatością kamienia. Swobodnie łączy 
różne materiały i struktury, tworzy kompozycje pełne skumulowanych 
uczuć.

cena wywoławcza: 15 000 zł estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Monika Osiecka (ur. 1965)53

Monika Osiecka
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Unosząc, 1996
brąz, wys. 19,5 cm, sygn. na podstawie: A 96 1/1

Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, instalacją i eksperymentalnym filmem 
animowanym. W latach 1983–1989 studiował na ASP w Warszawie 
na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, 
Stanisława Kulona i Grzegorza Kowalskiego oraz w pracowni prof. 
Mariana Czapli. W roku 1989 obronił pracę dyplomową pt. „Kusze-
nie św. Antoniego”, której promotorem był prof. Grzegorz Kowalski. 
W latach 1990–1992 w ramach stypendium Fundacji Notoro i Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku zrealizował tryptyk monumentalnych 
rzeźb z brązu „Jeździec Polski”. W 1997 otrzymał wyróżnienie za 
rzeźbę „Kain i Abel” na wystawie „Sacrum” w Częstochowie. Był 
stypendystą Fundacji Kultury (1993– 1994) oraz stypendystą Kulczyk 
Foundation (2004–2005). Charakterystyczna dla jego rzeźb jest gro-
teska, przedstawia postaci ludzkie o nieprawidłowych proporcjach 
i zniekształconych rysach twarzy, przypominające afrykańskie ludowe 

maski. Pozbawia je indywidualnych rysów twarzy. Opracował swój 
rozpoznawalny, niepowtarzalny styl schematyczny i pozornie prymi-
tywny. Tworzy rzeźby pojedyncze, ale też grupy, instalacje lub sceny 
wielopostaciowe. Materiały z którymi pracuje to drewno, głównie 
w opracowaniu dużych form rzeźbiarskich, silikon, żywice sztuczne 
i włókno szklane. Drobniejsze formy wykonuje też z brązu, aluminium 
i wosku. Rzeźby Ambroziaka znajdują się m.in. w kolekcjach Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, 
Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP w Orońsku, Muzeum Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Bielsko-Białej, 
Centrum Sztuki Współczesnej Galeria El w Elblągu, Starego Browaru 
w Poznaniu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Kunsthalle Exner-
gasse we Wiedniu, Galerii Promocyjnej w Warszawie, Fundacji Kultury 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 4 500 zł • estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Sylwester Ambroziak (ur. 1964)56

Figura kobiety, ok. 1900
brąz patynowany, sygnowany na podstawie Segers fec., znak odlewni Hermann Gladenbeck & Sohn Berlin, podstawa z czerwonego 
marmuru; wys. 26 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł estymacja: 4 200 – 5 000 zł

Ernst Seger (1868 Nowa Ruda – 1939 Berlin)55
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Tancerka
brąz patynowany, 122 × 33 × 73 cm  
sygnowany na podstawie: ‚Stanisław Jackowski’  
unikat

W latach 1909–1911 Stanisław Jackowski studiował rzeźbę w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Konstantego 
Laszczki oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie 
1911–1912 przebywał w Paryżu, gdzie uczęszczał m. in. do akademii 
Colarossiego. Przed II wojną światową mieszkał i tworzył w War-
szawie, gdzie brał czynny udział w życiu artystycznym, m.in. był 
członkiem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Rzeźba. Po II wojnie 
światowej, w czasie której większość jego dzieł uległa zniszczeniu, 
zamieszkał w Katowicach. Prezentowana Tancerka dłuta Stanisława 
Jackowskiego jest dziełem wysokiej klasy, które cechuje doskonałość 

warsztatowa i precyzja modelunku bryły oraz wspaniale oddana lek-
kość ruchu, która zdaje się podporządkowywać sobie naturalne wła-
ściwości materii rzeźbiarskiej. „Ruch, wyjątkowa ekspresja, absolutna 
i niespotykana doskonałość” – te słowa ówczesnego francuskiego 
krytyka sztuki Andrè Pascala-Levisa stanowią uzasadnioną pochwałę 
rzeźby Jackowskiego. Francuski krytyk miał okazję zobaczyć „Tancer-
kę” na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa 
w Paryżu, która odbyła się w 1925 roku. Już w tym czasie Jackowski 
był cenionym rzeźbiarzem w środowisku polskim i francuskim.

cena wywoławcza: 190 000 zł • estymacja: 250 000 – 300 000 zł

Stanisław Jackowski (1887–1951)57
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Emma, 2019
ceramika, wys. 35 cm, sygn. na podstawie: Oriraf R. Tarnawski 2019

W 1986 roku przeprowadził się do szwedzkiego miasta Lund, gdzie 
ukończył szkołę graficzną. W kolejnych latach pracował w między-
narodowych agencjach reklamowych. W 2006 roku podjął studia 

w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Piotra 
Gawrona. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidual-
nych oraz zbiorowych w Polsce, Niemczech, Szwecji i Tajwanie.

cena wywoławcza: 12 000 zł estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Rafał Tarnawski (Oriraf)59

Akt młodej dziewczyny
biały marmur, wys. 83 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Artysta nieokreślony (1 poł. XX w.)58
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Leżące, 2020
tech. mieszana, papier, 70 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: Ryszard Piotrowski/2020

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Rzeźby. W 1976 roku skończył studia z wyróżnieniem. Został również 
doceniony przez Ministra Kultury i Sztuki nagrodą dla najlepszych 
studentów szkół artystycznych. Od 1976 roku do 1981 był asystentem 
na macierzystej uczelni w Pracowni Rzeźby prof. Chmielewskiego. 
Od lat 80. specjalizował się głównie w małych formach rzeźbiarskich 
ze srebra – sztuka użytkowa (biżuteria). Rzeźby w srebrze wykonuje 
głównie techniką repusu. Od 1989 wraca do twórczości czysto rzeź-

biarskiej, prac wykonywanych w kamieniu, marmurze kararyjskim, 
drewnie, ceramice, brązie. Chętnie też sięga do rysunku. Realizuje 
rzeźby kameralne i plenerowe. Nawiązał stałą współpracę z galeriami 
w Warszawie, Krakowie, Paryżu, Eindhoven, Arnhem i Berlinie, brał 
udział w plenerach i spotkaniach artystycznych: Toranto (Włochy), 
Volgré (Francja), festiwal w Edynburgu. Uczestniczył w licznych wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych.

cena wywoławcza: 5 000 zł estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Ryszard Piotrowski (ur. 1952 Warszawa)61
Sen, 2016
marmur karraryjski, 22 × 34 × 24 cm, sygn. i dat. z tyłu: Rycho 2016

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Rzeźby. W 1976 roku skończył studia z wyróżnieniem. Został również 
doceniony przez Ministra Kultury i Sztuki nagrodą dla najlepszych 
studentów szkół artystycznych. Od 1976 roku do 1981 był asystentem 
na macierzystej uczelni w Pracowni Rzeźby prof. Chmielewskiego. 
Od lat 80. specjalizował się głównie w małych formach rzeźbiarskich 
ze srebra – sztuka użytkowa (biżuteria). Rzeźby w srebrze wykonuje 
głównie techniką repusu. Od 1989 wraca do twórczości czysto rzeź-

biarskiej, prac wykonywanych w kamieniu, marmurze kararyjskim, 
drewnie, ceramice, brązie. Chętnie też sięga do rysunku. Realizuje 
rzeźby kameralne i plenerowe. Nawiązał stałą współpracę z galeriami 
w Warszawie, Krakowie, Paryżu, Eindhoven, Arnhem i Berlinie, brał 
udział w plenerach i spotkaniach artystycznych: Toranto (Włochy), 
Volgré (Francja), festiwal w Edynburgu. Uczestniczył w licznych wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych.

cena wywoławcza: 25 000 zł estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Ryszard Piotrowski (ur. 1952 Warszawa)60
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Postać, 1987
kolaż, papier, 48,5 × 34 cm w świetle passe-partout, 60 × 50 cm (w oprawie), sygn. p.d.: Teresa Pągowska 87

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskie-
go i E. Wasilkowskiego, gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym 
czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP (1949–1950), a od roku 
1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni Malar-
stwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła 

w gdańskiej uczelni Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wy-
kładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na ASP w Warszawie, od 
1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Aka-
demia Sztuk Pięknych nadała jej tytuł doktora honoris causa.

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

Teresa Pągowska (ur. 1926 r. w Warszawie)63
Akt-dwadzieścia, 1996
olówek, papier, 67 × 97 cm, sygn. i dat. p.d.: Szajna 96, opisany l.d.: dwadzieścia

Polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptu-
alizmu. Od 1977 r. tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1968 stworzył cykl Opisa-
nie świata, nawiązujący do motywów biblijnych. Jego najbardziej roz-

poznawalnym dziełem jest cykl OPALKA 1965/1 – ∞, nazywany przez 
artystę i krytyków Programem. Zajmował się również grafiką. W 2009 
został odznaczony Złotym Medalem l „Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

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

Józef Szajna (1922–2008) 62

Teresa Pągowska
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Kobieta, 1968
technika mieszana, papier, 65 × 47 cm, sygn. i dat. p.d.: 27-VII-68

Studiował malarstwo w latach 1949–1955 pod kierunkiem Artura Na-
chta-Samborskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 
dyplomowym wziął udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki 
w warszawskim Arsenale. Od 1958 wykładał w macierzystej uczelni, 
prowadząc w niej pracownię malarstwa, jedną z najchętniej wybie-
ranych przez studentów jako pracownia dyplomowa. Prowadzący ją 
profesor jest również autorytetem artystycznym, jednym z najwybit-
niejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji niegeometrycznej w polskim 
malarstwie powojennym. Od początku lat 60. obrazy Ziemskiego przy-

brały charakterystyczny kształt wydłużonego prostokąta, w którego 
polu, niczym rozpięte, dramatyczne płachty, rozpościerały się aluzyjne 
pola koloru i faktury. Nosiły tytuły sugerujące związki z naturą, jed-
nak górę w nich bierze zainteresowanie malarza kolorem i materią, 
traktowanymi autonomicznie, w oderwaniu od jakichkolwiek sugestii 
przedmiotowych. Potem zarzucił ten proceder na rzecz dalszego roz-
wijania prób kolorystycznych, idących w kierunku ostrych kontrastów 
i niekiedy kakofonicznych zestawień. Pozostaje przy tym przy usta-
lonym jeszcze w latach 60. sposobie tytułowania i oznaczania prac.

cena wywoławcza: 6 000 zł • estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Rajmund Ziemski (1930 Radom – 2005 Warszawa)65
Światłoformy aktu
technika mieszana, kolaż, papier, 70 × 50 cm, na odwrocie pieczątka z Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach

Studiował w ASP w Krakowie, nie zrobił jednak dyplomu. Został 
przyjęty do ZPAP w 1958 na podstawie dorobku artystycznego. Od 
1953 był członkiem katowickiej Grupy St-53, z którą wystawiał do 
końca jej działalności w 1958. Podobnie jak inni członkowie grupy był 
zafascynowany postacią Władysława Strzemińskiego, studiował jego 
„Teorię widzenia”. Początkowo malował silnie kubizowane martwe 
natury, postaci i pejzaże, nie przekraczając granicy abstrakcji. Po 1956, 

w cyklach takich jak „Światła w międzyprzestrzeni”, „Światłodrzewa”, 
„Światłokwiaty” i in., zbliżał się do abstrakcji informel, niekiedy sur-
realizmu. Wydobywał abstrakcyjne kształty mgławicowymi smugami 
koloru i faktury. Rozwiązania fakturowe zbliżają jego sztukę z późnych 
lat 50. do malarstwa materii. W latach 70. i 80. tworzył reliefy i obiekty 
malarskie z użyciem drewna i gipsu (cykl „Obrazoformy”).

cena wywoławcza: 3 800 zł • estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Zdzisław Stanek (1925–1996)64
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Bez tytułu (Niebieski), lata 60 XX w.
olej, płyta pilśniowa 90 × 100 cm, sygn. na odwrocie: Jżemojtel

Praca pochodzi ze zbiorów rodziny artystki.

Urodziła się w 1931 w Wilnie. W 1956 skończyła PWSSP we Wrocła-
wiu. Zaczęła od malowania aktów i martwych natur nawiązujących 
do postimpresjonizmu i kubizmu. Obecnie tworzy prace abstrakcyjne 

z wyeksponowanymi plamami czystego koloru. Jej malarstwo uważa-
ne jest za jedno z lepszych osiągnięć polskiej nowej figuracji

cena wywoławcza: 11 000 zł estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Janina Żemojtel (1931 Wilno – 2004 Wrocław)66

Janina Żemojtel
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Pejzaż miejski
olej, dykta, 35 × 44 cm, sygn. p.g.: MADEYSKA

Urodzona 1928 r. w Warszawie. Malarstwa uczyła się w gdańskiej 
PWSSP w Sopocie, którą ukończyła w 1955 r. Malarstwa sztalu-
gowego uczyła się pod okiem A. Nacht-Samborskiego, ściennego 
u J. Żuławskiego oraz tkanin pod kierunkiem J. Wnękowa. Po stu-
diach wyemigrowała do Francji. Jej dzieła wzięły udział w wystawie 
„Jesteśmy” w 1960 r., która prezentowała prace polskich artystów 
mieszkających zagranicą. Madeyska stosowała zgaszoną kolorystykę 

– subtelne odcienie bezów, różów, błękitów oraz brązów. Obrazy 
z lat ‚90-tych wypełnione są kulistymi formami przecinanymi przez 
kreski. Inaczej prezentują się kolaże, które wykonywała na białych kart-
kach notatnika. Dominują w nich nasycone brązy oraz czernie. tystka 
zmarła w Paryżu w wieku 94 lat, została pochowana w grobowcu 
rodzinnym Orłowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

cena wywoławcza: 3 200 zł • estymacja: 3 800 – 4 000 zł

Arika Madeyska (1920 Warszawa – 2004 Paryż)68
Portret kobiety/Martwa natura
olej, płótno, 40 × 30 cm, praca dwustronna

Urodzona 1928 r. w Warszawie. Malarstwa uczyła się w gdańskiej 
PWSSP w Sopocie, którą ukończyła w 1955 r. Malarstwa sztalugo-
wego uczyła się pod okiem A. Nacht-Samborskiego, ściennego u J. 
Żuławskiego oraz tkanin pod kierunkiem J. Wnękowa. Po studiach wy-
emigrowała do Francji. Jej dzieła wzięły udział w wystawie „Jesteśmy” 
w 1960 r., która prezentowała prace polskich artystów mieszkających 
zagranicą. Madeyska stosowała zgaszoną kolorystykę – subtelne od-

cienie bezów, różów, błękitów oraz brązów. Obrazy z lat ‚90-tych 
wypełnione są kulistymi formami przecinanymi przez kreski. Inaczej 
prezentują się kolaże, które wykonywała na białych kartkach notat-
nika. Dominują w nich nasycone brązy oraz czernie. tystka zmarła 
w Paryżu w wieku 94 lat, została pochowana w grobowcu rodzinnym 
Orłowskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

cena wywoławcza: 2 800 zł • estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Arika Madeyska (1920 Warszawa – 2004 Paryż)67

Arika Madeyska
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Dziewczyna z albumami, 2018/2020
olej, płótno, 75 × 85 cm, sygn. p.d.: a.Karpowicz.W

Urodzona w 1951 roku, w Krakowie. Ukończyła studia na Wy-
dziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom 
z wyróżnieniem zrealizowała w pracowni prof. Jana Szancenbacha 
w 1978 roku. Jej prace były eksponowane m.in. w: Galerii Zachęta 
w Warszawie, Grand Palais w Paryżu, Kunsthalle w Norymberdze, 
Towo Art Center w Tokyo, Museum Haus Ludwig w Saarlouis, The 
Polish Museum of America w Chicago i Inter Art Galerie Reich w Kolo-
nii. Zrealizowała 36 wystaw indywidualnych w Krakowie, Warszawie, 

Wrocławiu, Zamościu, Lublinie, Frankfurcie nad Menem, Saarlouis, 
Luksemburgu, Bonn, Darmstadt i Kolonii. Jest laureatką prestiżowej 
nagrody Fundacji Odilon-Lesur-Adrian w Paryżu, „Le Salon 1979 Ra-
cines” w Grand Palais. Prace Anny Karpowicz - Westner znajdują się 
m.in. w kolekcjach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Deutches - 
Polen Institut w Darmstadt, The Polish Museum of America w Chicago, 
a także w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w kraju i na świecie. 

cena wywoławcza: 12 000 zł estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Anna Karpowicz-Westner (ur. 1951 Kraków)69

Anna Karpowicz-Westner

„Obraz należy do cyklu „Leselust” czyli 
„przyjemność czytania”, zawierającego prace 
związane  z moimi ulubionymi książkami, czy 
albumami. Nastrój malarski przedstawiony 
na obrazach zdominowany jest przez uczucie 
melancholii związane z przemijaniem lata, 
senności późnego popołudnia oraz przyjemności 
przeglądania książek. Cykl inspirowany jest 
albumem „Women Who Read Are Dangerous” 
wydanym w 2016 r. i pozycję tę można znaleźć 
ukrytą na niektórych moich płótnach.”

Anna Karpowicz-Westner
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Koronka VI, z cyklu Koronki
litografia, papier, 51 × 39 cm, sygn. p.d.: 
A. Sołtan, l.d.: Litografia 5/8, śr.d.: z cyklu 
Koronki. Koronka VI

W 1937 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nauki 
pobierał w pracowniach Władysława Skoczylasa 
i Leona Wyczółkowskiego i Tadeusza Pruszkow-
skiego. Członek „Grupy Czwartej” i grupy „Czerń 
i Biel”. Kolejno w latach 1937–1939 i 1947–1949 
był wykładowcą i dyrektorem Liceum Poligraficz-
nego w Warszawie. W latach 1947–49 był kierow-
nikiem graficznym w wydawnictwie Wiedza, oraz 
redaktorem czasopisma Poligrafika. Sławę zyskał 
przede wszystkim jako wytrawny grafik. Tworzył 
przede wszystkim litografie. Swoje grafiki two-
rzył w całych cyklach np. „Walcząca Warszawa” 
(1940–1948), „Akwarium” (1965–1967), „Kroniki” 
(1968). Przedstawiał również widoki miejskie i por-
trety. Artysta wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na licznych polskich wystawach.

cena wywoławcza: 800 zł •

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

Aleksander 
Sołtan (1903–1994)

71

Kobieta 
z papierosem, 
1912
sucha igła, papier, 15 × 20 cm 
w św. passe-partout sygn. i dat. 
p. d. na płycie: E. Sulpis/1912 
opis. ołówkiem l. d.: 13/19, dalej 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 900 zł

estymacja:  
1 200 – 1 500 zł

Emile Jean Sulpis (1856–1942)70
Na wycieczce, 1997
tech. mieszana, papier, 28,5 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: A.Wahl 1997

W 1957 roku ukończyła Wydział Malarstwa warszawskiej ASP w pra-
cowni Eugeniusza Eibischa. W latach 70. współpracowała z tygo-
dnikiem „Kultura” i z wydawnictwami jako rysowniczka i ilustrator-
ka. Projektowała też scenografie do spektakli Teatru TV. Uprawia 
malarstwo, grafikę i rysunek. Pierwszy pokaz swojego malarstwa 
zorganizowała wraz z siostrą Alicją w 1979, przy okazji otwarcia 
własnej galerii. W centrum zainteresowania sióstr jest człowiek uwi-
kłany w dramaty życia. Twórczość Alicji jest w swej wymowie bardziej 
posępna i dramatyczna.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 1 800 –  2 000 zł

Alicja Wahl 
(1932–2020)72

Z serii Instagram Self-Portrait Series-Blond, 2016
tusz, papier, 17 × 24 cm, sygn. p.d.: Pola D. 2016, opisany na odwrocie: Pola Dwurnik/Instagram Self-Portrait Series – Blond/tusz na 
papierze, 2016

Artystka wizualna. Uprawia malarstwo olejne, różne formy rysun-
ku, kolaż i sztukę poczty. Prowadzi także działalność wydawniczą, 
redaktorską oraz pisze i wykonuje piosenki. W latach 1998–2003 
studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 
2004–2005 była rezydentką Stiftung Laurenz Haus w Bazylei. W 2008 
roku znalazła się w międzynarodowym finale Henkel Art Award for 
Contemporary Drawing w Wiedniu. W 2010 roku była rezydentką 
mobilnej platformy artystycznej The Knot w Berlinie, Warszawie i Bu-
kareszcie. Jest autorką czterech książek z rysunkami oraz wydanej 
w 2013 roku publikacji „Girl on Canvas. Dziewczyna na płótnie”, do 
której współtworzenia zaprosiła ok trzydzieści zaprzyjaźnionych piszą-
cych osób m.in. pisarkę Olgę Tokarczuk, historyczkę sztuki prof. Marię 
Poprzęcką, seksuologa dr Andrzeja Depkę, projektanta Oskara Ziętę, 
artystę Romana Dziadkiewicza i in. Obrazy i rysunki Poli Dwurnik były 

pokazywane na wystawach zbiorowych i solowych m.in. w Narodowej 
Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Trafostacji Sztu-
ki w Szczecinie, Galeriach BWA w Tarnowie, Kaliszu, Jeleniej Górze, 
Zielonej Górze i Nowym Sączu, Galerii Arsenał w Białymstoku, HAU2 
w Berlinie, Narodowym Muzeum Sztuki XXI wieku MAXXI w Rzymie, 
Centrum Kultury Krasnoye Znamya w Sankt Petersburgu i w wielu 
innych. Prace Poli Dwurnik znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, 
Muzeum Współczesnego Wrocław we Wrocławiu oraz w kolekcjach 
prywatnych na całym świecie. Pola Dwurnik mieszka i pracuje w War-
szawie, Berlinie i Bazylei.

cena wywoławcza: 1 400 zł estymacja: 2 000 –  3 000 zł

Pola Dwurnik (ur. 1979)73
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W imię róży, 2020
pastel, papier, 70 × 50 cm, dat i sygn. p. d.: 2020/Stasys

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie 
Sztuk Pięknych w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest auto-
rem obrazów, plakatów, rysunków, ilustracji książkowych, exlibrisów, 
a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb, obiektów 
i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. 
in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twór-
czości, Złotego Medalu na Polskim Biennale Plakatu w Katowicach 

(1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody 
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Prace Stasysa były eksponowane na ponad 
100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, a także m.in. 
londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie 
National Library, Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.

cena wywoławcza: 19 000 zł estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Stasys Eidrigevicius (ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)75Zamyślona, 2019
olej, tektura, 35 × 35 cm, sygn. i dat. l.d.: S.M. 19

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w latach 1972-
1978. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Do 1981 
zorganizował trzy wystawy indywidualne w Warszawie i Poznaniu, 
wziął też udział w kilku wystawach zbiorowych. W okresie stanu 
wojennego uczestniczył w ruchu wystaw niezależnych w kościołach, 
jak dwie edycje wystawy „Świadectwo obecności”, Warszawa 1982 
i 1983. W 1983 zamieszkał na stałe w Nowym Jorku. Odtąd wystawia 
w tamtejszych galeriach, uczestniczy też w życiu artystycznym Polonii. 
W 1991 wziął udział w wystawie „Jesteśmy” w warszawskiej Zachęcie, 

prezentującej twórczość polskich artystów osiadłych za granicą. Od 
początku jego malarstwo utrzymane było w stylistyce neoekspresjo-
nistycznej, co stawia go w rzędzie prekursorów tego nurtu w Polsce. 
W swych obrazach swobodnie łączy motywy czerpane z kultury ma-
sowej i powszedniego życia miasta, tworząc rodzaj psychologicznego 
portretu zbiorowego współczesnych jego mieszkańców. Obok malar-
stwa ważnym wątkiem jego twórczości jest rysunek, nacechowany 
podobnym jak w obrazach nerwowym, pospiesznym gestem ręki.

cena wywoławcza: 3 800 zł • estymacja: 4 500 –  5 500 zł

Stanisław Młodożeniec (ur. 1953 r.)74
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Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, 65 × 81 cm, sygn. na odwrocie: Anna Szprynger 
2020

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Ka-
zimierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej 
w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem 
profesorów Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Ma-
zurka. W 2014 roku obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem profesor Doroty Gryn-
czel. Miała 20 wystaw indywidualnych, m.in. w Galerie Lindner 
w Wiedniu (2017), Muzeum Narodowym w Gdańsku (2014), 
Galerii EL w Elblągu (2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
(2012). Brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych. W 2013 
została laureatem Prix Marin na paryskim Salon Réalités Nouvelles 
a w 2015 otrzymała Nagrodę Arteonu za 2014 rok.

cena wywoławcza: 16 000 zł 
 estymacja: 19 000 – 24 000 zł

Anna Szprynger (ur. 1982)76

Anna Szprynger
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Ucieczka z wielkiego miasta
olej, płótno, 114 × 150 cm, sygn. l. d. RG

Ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłockiego. Miała 
wystawy indywidualne w Gdyni, Malmö oraz w Nowym Jorku. Współ-
pracowała z europejskimi kreatorami mody, projektując scenografię 

do pokazów. Aktualnie zajmuje się scenografią teatralną. Jej prace, 
inspirowane estetyką lat 80-tych XX w. znajdują się w zbiorach pry-
watnych w Polsce i za granicą.

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

Renata Godlewska (ur. 1953)78
Kobieta za kotarą, 2005 
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.

Absolwentka Wydziału Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w War-
szawie, dyplom z wyróżnieniem u prof. Antoniego Fałata oraz aneks 
z Architektury Wnętrz u prof. Wojciecha Plewako. Ukończyła tak-

że Studia Podyplomowe na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie 
u prof. Pawła Dorzyckiego.

cena wywoławcza: 1 000 zł  estymacja: 1 200 – 1 800 zł

Anna Sałustowicz (ur. 1986 r. w Rzeszowie)77



9190

Dziwożona, 2017
olej, płótno, 81 × 110 cm, sygn. l.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 za 
– kresie grafiki warsztatowej w Pracowni Technik Litograficznych pod 
kierunkiem prof. Witolda Warzywody. Inspiracji do swoich prac dyplo-
mowych, 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 trady-
cyjnymi 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 za-
bawkach, takich jak okaryna lub konik na biegunach.

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

Marta Kunikowska Mikulska (ur. w 1981 r. roku w Łodzi)80
Forvirring i hodet, 2020
technika mieszana, papier, płótno, 70 × 50 cm

Ur. w 1983 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk 
Pięknych UMCS w Lublinie, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jana 
Gryki, a także Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, dyplom ze scenografii w pracowni prof. Małgorzaty Komo-
rowskiej. Związana z Akademią Teatralną w Białymstoku i teatrem 
Papahema. Od wielu lat nauczyciel rysunku i malarstwa. „Moje malar-
stwo w ostatnich latach opiera się głównie na tematyce marynistyki, 

bo w nim odnajduję spokój, którego z biegiem lat coraz bardziej mi 
potrzeba. Ma to też silny związek z upływającym czasem, ukazującym 
się w butwieniu i erozji, którym poddaje się każda, nawet najtrwalsza 
materia. Moje prace też poddane są butwieniu. Tworzą się same, ja 
tylko dodaję im historię i komponuję. Czasami maluję też konie. Są 
dla mnie szlachetne i silne. Widzę w nich też efemeryczność, którą 
staram się ukazać w obrazach.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 200 – 1 800 zł

Agata Krutul-Suchocka (ur. w 1983 r.)79
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Trinity, 2021
akryl na płótnie, 90x90cm, 2021, sygn. na odwrocie |P.K.Mikulska2021|

Ur. 1973 r. w Lublinie. Absolwentka I i II stopnia Wydziału Artystycz-
nego UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje 
się malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i ma-
lowaniem 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 estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Patrycja Kruszyńska-Mikulska (ur. 1973 r. w Lublinie)82
Poetyka pamięci, 2020
120 × 80 cm, akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. p.d.: ŻCHS 2020 opisany na odwrocie: Poetyka pamięci |Poetyka pamięci |akryl na płótnie 
120 × 80 cm

Ukończyła malarstwo w instytucie sztuk wizualnych uniwersytetu 
zielonogórskiego. W 2009 uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana 
gawrona. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych m.In. West lancashire annual open exhibition”, orm-

skink gb, burgerhaus tetlow, niemcy. Jest współzałożycielem grupy 
arty-stycznej „inicjatywa twórcza 29 lutego”. Uprawia malarstwo, 
mozaikę oraz rzeźbę. Tworzywem, z którego artystka czerpie pełnymi 
garściami jest natura we wszystkich jej aspektach.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Żaneta Chłostowska-Szwaczka (ur. 1983 r.)81
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Ogród Carrary nocą, 2020
olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d.: M. Kliszewska opisany na odwrocie: Martyna Kliszewska |Ogród Carrary Nocą |olej na płótnie 
130 × 90 cm

Jest absolwentką wydziału aktorskiego PWST w Krakowie oraz wy-
działu malarstwa i grafiki ASP w Łodzi. Od lat z powodzeniem godzi 
pracę w teatrze z twórczą aktywnością malarską. Swoje obrazy pre-
zentowała 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 Mię-
dzyzdrojach, a także w galerii TA3 podczas warszawskiej Nocy Muze-
ów. 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 Sztu-

ki 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. Prace Martyny 
Kliszewskiej znajdują się we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczo-
nych oraz w kilku prywatnych kolekcjach Polskiej Sztuki Współczesnej.

cena wywoławcza: 4 000 zł estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Martyna Kliszewska (ur. 1974 r.)85

Imaginacja III, 2020
olej płótno, 90 × 90 cm,  
sygn. l.d.: ADS

Obroniła dyplom magisterski obroni-
ła z Filozofii na Uniwersytecie Łódz-
kim. Absolwentka Studiów Podyplo-
mowych z Malarstwa na Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie. W swojej twórczości 
inspiruje się malarstwem Georgii 
O’Keeffe, Fridy Kahlo oraz Tamary 
Łempickiej. Malując swoje obrazy 
poszukuje różnorodnych i niejedno-
znacznych form roślinnych. Znajduje 
także połączenia pomiędzy światem 
flory i fauny a tematyką m.in. orga-
niczną czy geometryzacji.

cena wywoławcza: 1 000 zł

 estymacja: 1 200 – 1 800 zł

Agata  
Deszyńska- 
-Susik

84

Bez tytułu, 2021
akryl, płótno, 50 × 50 cm, 
opisany na odwrocie: Iwona 
Kobryń 2021

Ur. w 1966 r. w Warszawie. Absol-
wentka Wydziału Malarstwa war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom zrealizowała w pracowni 
prof. Stefana Gierowskiego. Przez 
lata łączyła malarstwo z działalno-
ścią 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

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Iwona 
Kobryń  
(ur. w 1966 r. w Warszawie)

83
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Bez tytułu, 2020
akryl, płótno 90 × 60 cm

Absolwentka Architektury Wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W swoich obrazach przedstawia zaprojektowaną rzeczy-
wistość bazując na wszystkim co ją otacza ale również czerpiąc in-

spiracje z malarstwa, fotografii, filmu. Oprócz malowania zajmuje się 
projektowaniem, przede wszystkim wzorów. Bazuje na malarstwie 
i rysunku, przekształcając je w wielkoformatowe obrazy.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Dorota Kwiatkowska (ur. 1994 r.)87
Forma fizyczna – Milcząca, 2020
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. l.d.: K.HopE, opisana na odwrocie: Katarzyna Chmiel |Forma fizyczna- Milczaca/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 estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Katarzyna Chmiel (ur. 1988 r.)86
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Sen, 2021
olej, płótno, 120 × 150 cm, sygn. na odwrocie: Magdalena Konopka

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 estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Magdalena Konopka (ur. w 1990 r. w Łomży)89The kiss, 2020
akryl, płótno, 80 × 70 cm, sygn na odwrocie: Konstantyn Płotnikow, THE KISS, 11.2020

Urodził się w 1991 roku na Białorusi. Ukończył grafikę komputero-
wą na Wydziale Sztuki i Projektowania w Grodnie oraz kurs reżyserii 
filmowej w Odessie. Mieszka i tworzy w Białymstoku. Autor filmu 
science fiction „THO-G” zrealizowanego na podstawie zdjęć wykona-

nych przez artystę.Wystawy indywidualne: Muzeum Krajoznawczym 
Smorgon (2009), Galerii „Tyzengauz” w Grodnie (2010), „Piekle Mi-
strza”(2010) i Galerii „Maestro” (2011) w Mińsku.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Konstantyn Płotnikow (ur. 1991 r.)88
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Good morning and Goodbye, 2021
akryl, płótno, 100 × 140 cm, sygn. p.d.: Michalina Czurakowska, opisany na odwrocie: Good Morning and Goodbye

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 kon-
tynuowała 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. Krzyszto-

fa Wachowiaka w dziedzinie malarstwa sztalugowego. Od 2012 r. 
uczestniczy regularnie w wystawach – zarówno zbiorowych, jak i in-
dywidualnych. Od 2015 r. należy także do Związku Polskich Arty-
stów 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 fantastyk.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Michalina Czurakowska (ur. 1986)91
Lazuryt wybrzeża, 2021
olej, akryl, szlagmetal, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: A.Kappa

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we 
Wrocławiu, gdzie obroniła dyplom w 2000 r. Studiowała malarstwo 
w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. 
Ważniejsze wystawy i osiągnięcia: 2014 – Ogólnopolska Wystawa 
Marynistyczna „BARWY MORZA”, Gdynia; 2014 – Finalistka Między-
narodowego konkursu Art-Sland 2, 3 i 5 rundy, USA; 2013 – Prix 

de Peinture de L’Ebouillanté 2014, Paryż; 2014 – Muzeum Sztuki 
Współczesnej we Wrocławiu; 2013 – Art Brownie ZOO, Toronto; 2014 
– konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; 
II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Kontek-
sty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych, 
wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Alicja Kappa (ur. w 1973 r.)90
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Połączeni, 2018
akryl, płyta HDF, 40 × 30 cm, na odwrociu certyfikat autentyczności

Absolwentka ASP Wrocław, stypendystka hiszpańskiej Fundacji Jo-
ana Miró, laureatka IV edycji programu stypendialnego Młoda Polska 
MKiDN i stypendystka MKiDN. Uczestniczyła w wielu wystawach indy-
widualnych i grupowych podczas najważniejszych prezentacji grafiki 
współczesnej. Jest artystką multimedialną – uprawia grafikę warszta-
tową, malarstwo, wideo, instalację. Jej prace znajdują się w kolekcjach 
m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w 

Krakowie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, Międzynarodowego Triennale Grafiki 
w Krakowie oraz kolekcjach prywatnych. Prowadzi Pracownię/Galerię 
Violi Tycz, która działa m.in. w ramach Funduszu Unii Europejskiej. 
Jej prace były wystawiane w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie. 
Absolwentka wydziału grafiki warsztatowej ASP w Katowicach, dzia-
łalność i wystawy grupowe w Rzeszowie, Aachen, Łańcucie.

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

Viola Tycz (ur. w 1973 r. we Wrocławiu)94

Łajka, 2021
akryl, płótno 80 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: A. Kot 2021

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

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

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Adelajda Kot (ur. w 1984 r. w Warszawie)93

Fly with me, 2020
akryl, płótno 100 × 120 cm, sygn. l.d.: Anies 
Murawska

Swoją edukację artystyczną rozpoczęła studiu-
jąc w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam 
w Pracowni Malarstwa Stanisława Wiśniewskiego 
i Pracowni Rysunku Alana Rzepki uczyła się kunsztu. 
Po trzech latach zamieniła klasyczną i tradycyjną 
uczelnię na rzecz warszawskiej, która oczarowała 
ją tchnieniem świeżości i przestrzeni. W Warsza-
wie doskonaliła umiejętności w Pracowni Stanisława 
Baja oraz Artura Krajewskiego. W swojej twórczości 
kieruje się przekonaniem, że sztuka powinna być 
radosna, ciesząc oko i wywołując uśmiech. Ulotne 
chwile są dla niej możliwe do uchwycenia. Miesz-
kając w Warszawie realizuje zlecenia malarskie na 
płótnie i ścianie, jednak prawdziwą wolność czuje 
na łonie natury. Mazury są jej drugim domem.

cena wywoławcza: 1 000 zł

 estymacja: 1 500 – 2 200 zł

Anies Murawska 
(ur. w 1973 r. )

92
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Futro, 2020
olej, akryl, płótno, 70 × 70 cm sygn. p.d.: monogram artysty oraz opisany na odwrocie: MAGDA STOCH | FUTRO | 

Ur. w 1994 r. Absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta. W 2018 roku zrealizowała dyplom magi-
sterski 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 estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Magdalena Stoch (ur. 1994 r. w Zakopanem)96
La Parisienne, 2020
olej, akryl, płótno, 120 × 100 cm sygn. p.d.: Tashami

Urodziła się w 1976 roku we Wrocławiu. Jest absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu, w 2000 roku obroniła 
dyplom z wyróżnieniem. Wybrane wystawy: 2012 - Centrum Promocji 
Kultury Praga - Południe. V Majówka Artystyczna, Warszawa, 2011 

– Chiostro della Basilica dei Ss. Apostoli, Rzym, Włochy, 2010 – BP 
Atelier, Opole, 2009 - Centrum Wystawowo-Konferencyjne w Zamku 
Królewskim w Krakowie

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 200 – 1 600 zł

Natasza Mirak (ur. w 1976 roku we Wrocławiu)95
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Seria fotografii artystycznych „Ona”, 2020
fotografia 20 × 30 cm w oprawie 30 × 40 cm. Seria limitowana do 10 kopii. Druk pigmentowy/giclee/fine art. Papier fotograficzny 
SOLUTION Radiant White 270 g.

cena wywoławcza: 1 500 zł • estymacja: 1 800 – 2 000 zł

Agata Amelia Wawrzyniak97

7 zdjęć znanych aktorek autorstwa Zofii Nasierowskiej
papier fotograficzny, 18 × 13 cm, na odwrocie pieczątki Zofii Nasierowskiej

cena wywoławcza: 600 zł • estymacja: 800 – 1 000 zł

Zofia Nasierowska (1938–2011)98

Cykl trzech fotografii 
Akt kobiety w naszyjniku z pereł,  
Akt kobiety siedzącej na fotelu,  
Akt kobiety na łóżku
fotografia czarno-biała, brom, papier; 15 × 21 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł • estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Władysław Pawelec (1923-2004)99
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Arlekin i Kolombina, proj. Luna 
Drexlerówna (1882-1933), 
Pacyków, 1921–1929 r.
fajans, farby podszkliwne i naszkliwne, wys. 25 cm, na 
podstawie wycisk z literą „G”, słaboczytelnym „P” w trójkącie 
oraz z numermi: 690 / 5. 

cena wywoławcza: 8 500 zł

102
Lustro secesyjne, WMF, Niemcy,  
pocz. XX w.
plater na cynie, szkło kryształowe, mosiądz, drewno, wys. 54 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

101

Zestaw toaletowy, Czechy?, XX w.
szkło bezbarwne, szlifowane

cena wywoławcza: 1 400 zł

100
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Kolczyki z brylantami, współczesne
złoto, pr. 0,585, m. 2,96 g, 2 szt. brylantów łącznie 4,04 ct, H/VS1, 
certyfikaty HRD

1. Brylant – 2,03 ct (8.04 – 8.09 – 5.03 mm) barwa: H, czystość: 
VS1, szlif doskonały – proporcja – excellent, symetria – excellent, 
wykończenie – execellent, fluorescencja słaba, na rondyście wypalona 
laserowo inskrypcja o numerze: 18000129631

2. Brylant – 2,01 ct (7,97 × 8.03 × 5.07 mm) barwa: H, czystość: 
VS1, szlif doskonały – proporcja – excellent, symetria – excellent, 
wykończenie – execellent, fluorescencja słaba, na rondyście wypalona 
laserowo inskrypcja o numerze: 190000092795”

cena wywoławcza: 150 000 zł
estymacja: 200 000 – 250 000 zł

103
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Pierścionek współczesny
złoto, pr. 0,585, m. 3,18 g., brylant ok. 0,54 ct,  
H/SI,  8 szt. brylantów łącznie ok. ok. 0,85 ct ct, 
całość łącznie ok. 1,40 ct,  
H/VS-SI-P1

cena wywoławcza: 13 000 zł

105

Pierścionek z brylantami, 2 poł. XXw.
złoto, pr. 0,500, m. 3,69 g, 4 szt. brylantów łącznie  
ok. 1,00 ct, H/VS-SI

cena wywoławcza: 8 000 zł

104

Komplet: spinki do mankietów 
i sygnet
złoto, pr. 0,750, m. 14,28 g, 3 szt. diamentów 
łącznie ok. 0,12 ct, H-I/SI

cena wywoławcza: 5 000 zł

107

Naszyjnik, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 8,34 g, 16 szt. diamentów 
ok. 0,94 ct, 17 szt. diamentów ok. 0,51 ct, całość 
łącznie 1,45 ct, H-I

cena wywoławcza: 5 000 zł

106
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Bransoletka, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, oprawa srebro, m. 17,88 g, 92 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,80 ct, K-L/SI-P1, 17 szt. 
szmaragdów łącznie ok. 1,74 ct

cena wywoławcza: 10 000 zł

109

Bransoletka, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 10,25 g, 28 szt. brylantów  
łącznie ok. 1,54 ct, I-J/P1

cena wywoławcza: 6 000 zł

108

Kolia, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 44,23 g, 537 szt. diamentów łącznie 
ok. 4,50 ct, K-L/SI2-P1, 33 szt. szmaragdów łącznie ok. 2,80 ct

cena wywoławcza: 24 000 zł

110
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Pierścionek, współczesny
złoto, pr. 0,585, diament w szlifie szmaragdowym ok. 3,35 ct, 
barwa: I-J, czystość: VS, symetria: bardzo dobra, do obiektu 
dołączono certyfikat laboratoryjny – HRD Antwerp – Jewellery 
Report

cena wywoławcza: 130 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

111
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Zegarek damski naręczny, 
Szwajcaria, Formatic,  
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 27,01 g, 30 szt. diamentów 
łącznie ok. 0,75 ct, H/VS-SI, 4 szt. szafirów łącznie 
ok. 0,80 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł

113

Bransoletka, współczesna
złoto, pr. 0,750, m. 19,19 g, brylant centralny 
ok. 0,16 ct, H-I/P2, 26 szt. brylantów łącznie 
ok. 1,04 ct, H-I/SI/P1, całość łącznie: 1,20 ct, 
6 szt. szafirów łącznie ok. 1,60 ct

cena wywoławcza: 8 000 zł

112 Broszka, II poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 10,80 g, emalia,  
brylanty łącznie 0,30 ct, I-J/SI

cena wywoławcza: 3 000 zł

114

Bransoletka, współczesna
złoto, pr. 0,585, m. 40,54 g, 221 szt. brylantów 
łącznie ok. 2,21 ct, H-J/SI-P

cena wywoławcza: 16 000 zł

115
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Pierścionek, Imago Artis (?),  
II poł. XX w.
srebro niechowane,  m. 3,69 g

cena wywoławcza: 300 zł

118

Pierścionek kula, Orno, 
II poł. XX w.
srebro niecechowane, m. 5 g

cena wywoławcza: 300 zł

116
Pierścionek, Ryt, 1963–1986
srebro, pr. 3, m. 2,89 g, chalcedon

cena wywoławcza: 300 zł

119

Wisior, ORNO, przed 1963 r.
srebro, pr. 3, chalcedon

cena wywoławcza: 700 zł

121

Bransoletka, ORNO,  
II poł. XX w.
srebro, niecechowane, m. 12,56, nefryt

cena wywoławcza: 750 zł

120Bransoletka, ORNO, 
II poł. XX w.
srebro niecechowane, m. 38,78 g

cena wywoławcza: 800 zł

117



I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

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 warun-
kowa 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 zobowią-
zany 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 aktual-
nych 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 20% 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 zaofero-
wał 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: 

○  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.

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 sto-
sowny 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 uprawnio-
nego 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 szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia 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, ekspo-
zycji 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 na-
zwisko 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 uzasadnio-
nych 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 
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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 oso-
biście, 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 licyto-
wane 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 telefonicz-
nej. 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 niezrealizowa-
nie 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 korespon-
dencji 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 po-
przez 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 zaofe-
rował 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 nu-
mery 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 postąpie-
nia 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 au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. 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 posia-
dania 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 wylicy-
towane 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 kon-
takcie 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 dodat-
kowych 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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają 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 opóź-
nienia 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 wie-
rzytelności 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 marketingo-
wych, 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 odpowie-
dzialności 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 zaprezento-
wanych 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)  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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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, pod-
legającą 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 dzie-
dzictwa 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 nielegal-
nych 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 postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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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
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Edward Dwurnik, Plac Zamkowy, 2018, olej, akryl, płótno, 46 × 55 cm
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Ambroziak Sylwester --------------------56

Amelia Wawrzyniak Agata -------------97

Artysta nieokreślony (1 poł. XX w.) ---58

Bąk Karol ------------------------------41, 49

Berezowska Maja ------------------------23

Błażko Zofia -------------------------------47 

Chłostowska-Szwaczka Żaneta ------81 

Chmiel Katarzyna -------------------------86

Ciesiulewicz Tadeusz --------------------29

Czurakowska Michalina ----------------91

Dawska Maria ----------------------------30

Deszyńska-Susik Agata ----------------84

Dwurnik Pola------------------------------73 

Eidrigevicius Stasys ---------------------75

Godlewska Renata-----------------------78

Hohermann Alicja -----------------------22

Holler Wiktor Kazimierz ------------------ 9

J. Marszałek Waldemar -----------------46

Jackowski Stanisław ---------------------57

Jakubczak Piotr ---------------------------45

Jean Sulpis Emile -------------------------70

Jelínek František Antonín ---------------17

Kappa Alicja -------------------------------90

Karpowicz-Westner Anna -------------69

Kisling Mojżesz ---------------------------13

Klimek Ludwik -----------------------14, 15

Kliszewska Martyna ---------------------85

Kobryń Iwona -----------------------------83

Konopka Magdalena --------------------89

Kościelniak Mieczysław -----------------27

Kot Adelajda -------------------------------93

Krajewski Damian ------------------------ 5

Kruszyńska-Mikulska Patrycja --------82

Krutul-Suchocka Agata ----------------79

Kunikowska  Mikulska Marta ---------80

Kwiatkowska Dorota -------------------87

Landau Zygmunt -------------------------19

Ledoux Philiberte Jeanne ---------------- 4

Łempicka Tamara ------------------------31

Madeyska Arika ---------------------67, 68

Makarewicz Zofia ------------------------- 6

Malarz nieokreślony (2 poł. XVIII w.) -- 2

Markovych Anastazja -------------------42

Mirak Natasza -----------------------------95

Młodożeniec Stanisław -----------------74

Murawska Anies -------------------------92

Nasierowska Zofia -----------------------98

Nowicka Tekla Michalina ---------------16

Nowosielski Jerzy ------------------------24

Olbiński Rafał -----------------------------50

Ondrušek Franz --------------------------- 3

Osiecka Monika --------------------------53

Pałucha Jacek ------------------------43, 44

Pawelec Władysław ----------------------99

Pągowska Teresa -------------------------63

Piotrowski Ryszard -----------------60, 61

Płotnikow Konstantyn ------------------88

Płóciennik Henryk-------------------25, 26

Rajecka Anna ------------------------------ 1

Rudnicki Marek ---------------------------18

Rzeczkowski Piotr -----------------------54

Sałustowicz Anna -----------------------77

Seger Ernst --------------------------------55

Sętowski Tomasz --------------------51, 52

Sołtan Aleksander ------------------------71

Soukup František Ladislav --------------10

Stanek Zdzisław --------------------------64

Stoch Magdalena -------------------------96

Sturmhoefel Maximilian Bernhard ---- 8

Szajna Józef -------------------------------62

Szprynger Anna --------------------------76

Tarnawski Rafał---------------------------59

Tycz Viola -----------------------------------94

Wahl Alicja ---------------------------------72

Weiss zw. Aneri Irena --------------------20

Winiarz Jerzy ------------------------------21

Wodzinowski Wincenty -----------11, 12

Wojtarowicz Krzysztof ------------------48

Zając Ryszard ------------------------------28

Ziemski Rajmund -------------------------65

Żarnecki Stanisław ------------------------ 7

Żemojtel Janina --------------------------66

 BIŻUTERIA  -------------- 32-40, 100–122

INDEKS ARTYSTÓW

PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Kalina, Iwona Kozicka, Adrian Kurowski, Olga Murawska, Ewa Tokarzewska

OPRACOWANIE KATALOGU: Aleksandra Kalina, Iwona Kozicka, Olga Murawska

ZDJĘCIA: Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda, Robert Wancerz, z archiwów artystów oraz culture.pl 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jędrzej Łoś, Activa Studio  DRUK: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2/3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 602 593 826

bydgoszcz@sda.pl
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