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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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Asklepios, 1988
brąz patynowany, podstawa trawertyn, 47 cm z postumentem × 28 cm × 10 cm, sygn. u dołu: MITORAJ, nr edycji na odwrocie: C 383/1000 
H.C.

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował 
malarstwo w ASP w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 
1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski do Paryża, gdzie kontynuował  
studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo na rzecz  
rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac 
jest człowiek. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 

antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akade-
mickich formach Mitoraj ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich 
torsów i twarzy, często dodając motywy bandaży. Twórczość artysty to 
swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego monumen-
talne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie 
i Stanach Zjednoczonych.

cena wywoławcza: 35 000 zł •  estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Igor Mitoraj (1944 Oederan – 2014 Paryż)01

„Tu w mojej pracowni stoi stara oryginalna grecka 
rzeźba. Mam ją od lat, codziennie się jej przyglądam 
i codziennie odkrywam w niej coś nowego. Wystar-
czy, że nieco zmieni się kąt padania światła. A jak 
jest z większością prac powstających dziś? Fascynacja 
przez pięć minut, a później pojawia się pustka”. 

Igor Mitoraj
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Bez tytułu, 1342, 2003
akwarela, papier, tondo śr. 52 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: J. Duda G. 1342 |2003

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współcze-
snych. Doceniony za granicą, wystawiał praktycznie na całym świe-
cie. Zawrotna kariera artysty, której początki sięgają lat 70. XX w. nie 
przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej 
w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a na-
stępnie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie. Jego twórczość charakteryzuje znakomity warsz-
tat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych obrazach 

odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. 
Duda-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej 
szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych złudzeń, szcze-
gólnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą 
szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Nie 
stronił jednak również od pięknych widoków natury.

cena wywoławcza: 20 000 zł •  estymacja: 38 000 – 45 000 zł

Jerzy Duda-Gracz (1941 Częstochowa – 2004 Łagów)02

„Maluję świat, który odchodzi, umiera, gdzie wię-
cej jest snu, zdarzeń z dzieciństwa, świat w pejza-
żu przedindustrialnym. Na moich obrazach nie ma 
drutów telefonicznych, kabli, anten satelitarnych, 
samochodów, samolotów – tego wszystkiego, co 
zaprowadzi człowieka z powrotem na drzewo, jeże-
li nadal będzie się tak intensywnie rozwijał pod tym 
względem”;

„Maluję to, co mi w duszy gra; im bardziej człowiek 
pierniczeje, tym lepiej wie, że odchodzi, a z nim cały 
ten świat. Z upływem czasu rodzi się czułość i tęsk-
nota za tym, co bezpowrotne”.

Jerzy Duda-Gracz

76
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Pływaczki, 1963
olej, płótno, 27 × 45 cm, sygn. i dat. na płótnie na odwrocie: Jerzy Nowosielski 1963

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. 
Kamockiego. Od 1944 r. należy do Polskiej Akademii Umiejętności. 
Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92 profesor ASP w Krako-
wie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży 
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpły-

wami sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem 
płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych linią konturu i syn-
tetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.

cena wywoławcza: 180 000 zł •  estymacja: 280 000 – 320 000 zł

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków – 2011 tamże)03

„(…) Hieratyczne ukształtowanie kobiet przy toalecie, gimnastyczek czy pływaczek nie 
przytłumia ich współczesności, nie przesłania drażniącego erotyzmu postaci – lecz prze-
ciwnie, uwydatnia jeszcze przez kontrast te cechy, przydaje ich realności szczególną per-
wersyjną powagę. Zaskakująca żywotność starej konwencji wynika oczywiście nie tylko 
z nakładania się jej na współczesny przedmiot czy temat. Decydujące wydaje się to, że 
sposób użycia tej konwencji wynika oczywiście nie tylko z nakładania się jej na współ-
czesny przedmiot czy temat. Decydujące wydaje się to, że sposób użycia tej konwencji, 
jej przyswojenie dla potrzeb własnej wizji – osiągnął Nowosielski poprzez nowatorskie 
doświadczenie przeżywane w kręgu krakowskiej awangardy.”

Janusz Bogucki, Jerzy Nowosielski,  
wystawa w Galerii Współczesnej KMPiK Ruch, grudzień 1969 – styczeń 1970  

„Kobiety Nowosielskiego” [to po-
staci] „o śmigłych, prostych no-
gach, wąskich biodrach, stożko-
watych piersiach ukrytych często 
lub podniesionych ramionach, 
wydłużonej szyi, drobnej, owalnej 
głowie. Ich pełne wdzięku pozy – 
nieśmiałe, a pełne determinacji – 
odcina od tła czysto umowny zarys 
modelunku”.

Jan Gondowicz, Jerzy Nowosielski, Warszawa 2006
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Styl Nowosielskiego jest stopem wschodniej i zachodniej trady-
cji malarskiej. Ze Wschodu artysta wziął technikę malowania, 
sposób komponowania kadrów i swoistą „teologię” obrazu. 
Z Zachodu wziął natomiast upodobanie do takich tematów jak: 
portret, akt kobiecy, krajobraz miejski, martwa natura, sceny 
rodzajowe (…). To malarstwo jest rodzajem „świeckiej” ikony, 
sublimuje grzeszną rzeczywistość w byty subtelne.

Magdalena Ujma [w:]  
111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, red. Jacek Ojrzyński i in., Muzeum Sztuki w Łodzi, 

Łódź 2004, s. 138
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Krycyfiks
brąz, drewno, 96 × 60 cm, wymiary figury: 55 × 50 cm, sygn. p.d.: Lambert-Rucki

Światowej sławy designer, malarz i rzeźbiarz polskiego pochodzenia. 
W 1911 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Na 
stałe osiadł w Paryżu. W pierwszych latach pobytu we Francji dzielił 
pracownię z Modiglianim, przyjaźnił się z M. Kislingiem i E. Soutinem. 
W latach 30-tych zbył członkiem Związku Artystów Nowoczesnych 

(UAM) obok m.in. Le Corbusier’a. W drugiej połowie lat 30-tych zre-
alizował kilkadziesiąt masek i serię rzeźb zainspirowanych wiejskim 
folklorem (Księżycowa postać, Bociany, Strach na wróble). Zajmował 
się także sztuką sakralną, wykonał m.in. Drogę krzyżową do kościoła 
św. Teresy w Boulogne.

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

Jean Lambert-Rucki (1888 Kraków – 1967)05

Święty Franciszek
brąz patynowany, podstawa drewniana, wys. 27 cm, z podstawą: 30,5 cm, sygn. z tyłu: LAMBERT |RUCKI, na podstawie papierowa 
metryczka wytwórni: ADALC – PARIS |MADE IN PARIS

cena wywoławcza: 4 000 zł •  estymacja: 6 000 – 10 000 zł

Jean Lambert-Rucki (1888 Kraków – 1967)04

„Uproszczonym, wysmukłym syl-
wetkom nie brak melancholii i za-
dumania polskich świątków ludo-
wych.” 

Joanna Sitkowska-Bayle
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Femme a la Colombe
serigrafia barwna, papier, 42,5 × 32,5 cm (zadruk), sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA, numerowana l.d.: 151/175, p.d.: PUBLISCHED 
BY DK ART. PUBLISCHING INC./PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC.

Dołączony certyfikat Kizette Łempickiej.

Studiowała w Paryżu w Academie Ranson pod kierunkiem M. Deni-
sa i A. Lothe`a. Wystawiała w kraju i na paryskich Salonach. Malo-
wała 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 charakterystycz-
ne malarstwa artystki. W 1939 opuściła Europę. Zainteresowanie jej 
twórczością przeżywa renesans. Obrazy jej uzyskują wysokie ceny na 
światowych aukcjach.

cena wywoławcza: 20 000 zł •    estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Tamara Łempicka (1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca, Meksyk)06

Piękne kobiety Łempickiej wydawały się kuszące i za-
razem niedostępne jak kamienne posągi. Przypomi-
nały modelki Jeana-Auguste’a-Dominique’a Ingres’a. 
Eleganckie sukienki z paryskich domów mody spły-
wały po ich marmurowych ciałach. Tamara Łempicka 
korzystała bowiem nie tylko z osiągnięć awangardy, 
lecz także z dziedzictwa klasycznej sztuki. Znała fran-
cuskie malarstwo XIX wieku, ale też dawnych wło-
skich mistrzów. Pozy jej modelek – skręcone ciała, 
wydłużone proporcje, eleganckie gesty – przypomi-
nają święte i madonny Jacoba Pontorma czy alego-
ryczne postaci Angola Bronzina, mistrzów włoskiego 
manieryzmu.

Grażyna Bastek, Rozmowy Obrazów tom 1., s. 43
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Przypadek w grze dla jednego, 1987
akryl, ołówek, płyta, 81,7 × 81,7 cm, sygn. i dat. p.d.: winiarski ’87, opisany l.d.: chance in game for one, sygn, dat. i opisany na odwrocie: 
przypadek w grze |dla jednego |winiarski ’87

Artysta wiązany ze sztuką konceptualną oraz wizualizmem. W latach 
1953–1959 studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki 
Warszawskiej. Następnie studiował malarstwo u Aleksandra Kobzdeja 
na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1966. 
W czasie studiów uczestniczył w seminarium W. Porębskiego poświę-
conemu związkom między nauką i sztuką. W 1965 artysta sformułował 
własny program poszukiwań artystycznych i zrealizował pierwsza prace 
z cyklu: „Próby wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych”, za 
którą otrzymał Pierwszą Nagrodę na Sympozjum Artystów i Naukow-
ców w Puławach w 1966. Kilka lat później objął stanowisko wykła-
dowcy na tej uczelni, a w latach 1985–1987 oraz 1987–1990 był jej 
prorektorem. Początkowo tworzył obrazy oraz konstrukcje oparte na 

podstawowych elementach – czarnych, bądź białych kwadratach lub 
sześcianach. Winiarski pracował także jako scenograf w warszawskim 
Teatrze Polskim. Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa z 1996 roku. 
Brał udział w wielu prestiżowych wystawach, między innymi: Biennale 
w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus w Norymberdze 
(1969 i 1971), „Konstrukcja w procesie”, w Lodzi (1981) i Monachium 
(1985), „Reductivismus”, w Wiedniu (1992). Uczestniczył też w ruchu 
neokonstruktywistycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. Prace Ryszarda 
Winiarskiego znajdują się w wielu muzeach w Polsce, między innymi 
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a także i w zagranicznych – w ko-
lekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New 
Delhi i wielu kolekcjach prywatnych.

cena wywoławcza: 80 000 zł •  estymacja: 110 000 – 150 000 zł

Ryszard Winiarski (1936 Lwów – 2006 Warszawa)07

Przyszedłem do sztuki z określonego miejsca, mając za 
sobą myślenie politechniczne, po zainteresowaniach au-
tomatyką czy informatyką. Zastanawiałem się, co mógł-
bym zrobić w sztuce, co by było ważne i dla niej i dla mnie 
jako moje dokonania, wiedziałem bowiem, że w obrębie 
techniki czy technologii istniało wiele spraw, które mo-
głyby do niej trafić. Myślałem, aby w obręb zdarzeń arty-
stycznych wprowadzić świat odkryć technicznych: teorii 
gier czy teorii informacji. [...] Podstawowym elementem 
mógł być jedynie kwadrat – tylko te figury geometryczne 
w pełni wyłączają się wzajemnie. Nie mają takich własno-
ści ani trójkąty ani koła – pozostawiające nieoznaczoną 
powierzchnię. A ja chciałem mieć powierzchnię obrazu 
opanowaną do końca i zbudować go przy użyciu zaled-
wie dwóch znaków. Z podobnych względów wybrałem 
czerń i biel – bardzo rzadko ośmielałem się stosować inny 
kolor. I nikt mi nie zadawał pytania, której czerni czy bieli, 
używam...

Ryszard Winiarski w rozmowie za Zbigniewem Taranienką,  
Dialogi o sztuce, Warszawa 2004



Współczesnym widzom obrazy Winiarskiego nieodpar-
cie kojarzą się ze wszechobecnym kodami QR. Niektórzy 
próbują nawet skanować je komórkami; to nie działa, 
a jednak w skojarzeniu z QR jest głęboki sens. (…) Wi-
niarski, który nie tyle malował ile programował swoje 
obrazy, pojawia się tu jako twórca, który był artystą cy-
frowym zanim cały świat uległ totalnej digitalizacji. Kom-
putery nie były mu obce, ale nie używał ich do tworze-
nia. Interesowały go nie same maszyny, lecz ich język, 
kody programowania, zwłaszcza zero-jedynkowy kod bi-
narny, ten sam, który stał się mową współczesnej rewo-
lucji informatycznej. Podobnie jak kody QR, jego prace są 
widzialnymi formami czystej informacji. O czym jednak 
„informują”? Cóż, wielkim tematem artysty jest sama 
struktura istnienia – i jej dwoista natura. Wszystko co 
się dzieje – funkcjonowanie ludzkiego organizmu, proce-
sy fizyczne, koleje czyjegoś życia – przebiega w ramach 
pewnych stałych reguł, zgodnie z rodzajem programu, 
algorytmu – i na określonym obszarze. Z drugiej stro-
ny w te programy nieustannie wprowadzone są losowe 
zmienne – przypadkowe spotkania, wpływ innych ludzi, 
wypadki, choroby, szanse i przeszkody – to wszystko, co 
sprawia, że życie jest z jednej strony ściśle zaprogramo-
wane od narodzin do śmierci, a jednocześnie absolutnie 
nieprzewidywalne. Zupełnie jak „obszary” Winiarskiego. 
To właśnie dlatego ta sztuka, pozornie nie-ludzka, mate-
matyczna, wyprana z uczuć i abstrakcyjna – okazuje się 
tak konkretna i bliska odbiorcy, który ostatecznie w zero-
-jedynkowych kombinacjach czarnych i białych kwadra-
tów odnajduje obraz samego siebie. 

Stach Szabłowski, Artysta systemu, czyli Winiarski w Wenecji,  
strona internetowa kwartalnika Przekrój, dostęp: 25.09.2020

Zgodnie z koncepcją artysty, jego obrazy stanowiły re-
zultat połączonych ze sobą czynników przypadku i za-
programowania. Program przewidywał np. dwie alter-
natywne wielkości kwadratów, na które podzielona ma 
być powierzchnia płótna, ale o ostatecznym wyborze tej 
wielkości decydował przypadek, wyzwalany przez rzut 
monetą lub kostką do gry. Podobnie losowany był na-
rożnik obrazu, od którego miało się rozpocząć wypeł-
nianie kolejnych kwadracików kolorem. Rzut monetą 
rozstrzygał również, czy losowane pole kwadraciku ma 
przyjąć barwę czerni czy też pozostać białe. Intencją ar-
tysty było odrzucenie przestarzałych norm i tradycyjnej 
estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych 
w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regu-
łami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych 
i światłocieniowych.

Bożena Kowalska, cyt. za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974,  
pod red. Józefa Grabskiego, IRSA, Kraków 2002
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Klatka I, 2001
olej, płótno, 130 × 89 cm, sygn. i dat. l.d.: Biskupska 2001, sygn, dat. i opisany na odwrocie: Bożenna Biskupska |Klatka I |130 × 89 
|2001 |olej/płótno

Brała udział wielu wystawach krajowych i zagranicznych m.in. we 
Francji, Włoszech, w USA, na Węgrzech, w Niemczech itd. Bożenna Bi-
skupska jest rzeźbiarką i malarką. W obu tych dyscyplinach wypowiada 
się z równą intensywnością. Jej działania artystyczne wyrastają z du-
cha klasycznej antynomii, w której zmienność i trwanie są kategorią 
filozoficzną, ideą i formą.Pracuje w różnych materiałach, w ostatnich 

latach prace realizuje przede wszystkim w betonie. Jej praca twórcza 
układa się w cykle: Jednonogi, Wytyczanie obrazu. Pierwszy cykl – 
ekspresyjny jest początkiem ku abstrakcyjnej, symbolicznej formie, 
którą spotykamy w drugim.Specyficzny język tworzony przez lata po-
szukiwań twórczych umożliwił artystce penetrację nowych obszarów, 
tj. eksperymentalnego teatru, muzyki i nowych mediów.

cena wywoławcza: 14 000 zł •  estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Bożenna Biskupska (ur.1952 Warszawa)09
Klatka II, 2001
olej, płótno, 130 × 89 cm, sygn. i dat. p.d.: Biskupska 2001, sygn, dat. i opisany na odwrocie: Bożenna Biskupska |Klatka II 2001 
|130 × 89 olej/płótno

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu w latach 1970 – 72 i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w latach 1972–76. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni 
prof. Tadeusza Dominika w 1976 r. Uprawia malarstwo i rzeźbę. Na 
IV Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej, Savaria Museum, 
Szhombathely, Węgry w 1982 r. zdobyła I nagrodę. W 1984 roku 

otrzymała dwuletnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 1986 
roku Nagrodę I stopnia im. Stanisława Wyspiańskiego – za malarstwo 
i rzeźbę. Reprezentowała Polskę na XLI Biennale Sztuki w Wenecji 
w 1984 r. oraz na XIV Międzynarodowym Biennale Małych Rzeźb 
w Brązie w Padwie.

cena wywoławcza: 14 000 zł •  estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Bożenna Biskupska (ur.1952 Warszawa)08
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XXII.58, 1958
inkografia barwna, papier, 50 × 60 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: S. Fijałkowski, opisany l.d.: reprodukcja obrazu Autostrada VI/
inkografia, śr.d.: 3/12

Studia odbył w latach 1946–1951 w PwSSP w Łodzi pod kierunkiem 
w. Strzemińskiego i S. Wegnera. w latach 1947–1993 pracował na 
macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko profesora objął w 198 . 
w początkowych latach swojej drogi artystycznej był pod wpływem 
surrealizmu i konstruktywizmu. Był wielkim admiratorem Kandinsky’ego 
i Malewicza. w latach 60. XX w. rozwinął unikalny język swojego ma-
larstwa oparty na konstruktywizmie, minimalizmie, lirycznej abstrakcji, 
któremu pozostał do dziś. w 1972 r. reprezentował Polskę na Biennale 

w Wenecji. w 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. 
Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową 
nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzyna-
rodowych, m.in. na wystawie „Bianco e nero” w Lugano (1972), na 
Biennale grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu 
muzeach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate 
Gallery w Londynie.

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

Stanisław Fijałkowski (1922 Zdołbunów – 2020 Łódź)10
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Bez tytułu, 1962
olej, technika mieszana, 66 × 90 cm,  sygn. i dat. p.śr. Z. Salaburski 62, sygn. i dat. na odwrocie: Z. Salaburski |1962 |Warszawa

Aktor i malarz. Początkowo grał w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu. 
W roku 1947 występował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi. Lata 
1948-55 spędził w Poznaniu, gdzie grał w Teatrach Polskim i Nowym. 
W roku 1956 był aktorem Starego Teatru w Krakowie. Od roku 1957 r. 

występował w teatrach warszawskich: Ludowym i Narodowym. Poza 
aktorstwem malował. Tworzył obrazy spod znaku - zwanej w Polsce 
taszyzmem lub malarstwem materii - sztuki informel. Wielokrotnie je 
wystawiał, cieszyły się dużym uznaniem. 

cena wywoławcza: 5 000 zł •  estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Zdzisław Salaburski (1922 Częstochowa-2006 Warszawa)12
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Kompozycja, 1989
olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. i dat. l.d.: H. Płóciennik 89

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 Narodowe-
go w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach.

cena wywoławcza: 8 000 zł •  estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Henryk Płóciennik (1933–2020)13
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Rzeka Bug Zmierzch, 2021
olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: S. Baj, 
sygn. i dat. na odwrocie: Stanisław Baj |Rzeka 
BUG |ZMIERZCH|2021

Studiował malarstwo w latach 1972–1978 na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kie-
runkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Sien-
nickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnie-
niem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga 
w 1978 roku. Obecnie jest profesorem Wydziału 
Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pra-
cownię dyplomującą malarstwa dla studentów 
od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indy-
widualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w 
ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty 
znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w 
kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia 
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo ma-
lował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi 
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość 
to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo 
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne 
a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne por-
trety matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, 
malowane wprost z natury, od realistycznych 
po abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja 
wypowiada się wielu znanych historyków sztu-
ki, znawców przedmiotu, jego malarstwo jest 
znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale 
artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto 
spotkał na swojej drodze Stanisława Baja, po-
zostaje mu wierny.

cena wywoławcza: 25 000 zł • 
 estymacja: 32 000 – 38 000 zł

Stanisław Baj  
(ur. 1953, Dołhobrody)

14

Bug jest najpiękniejszą rzeką na świecie, bo jest mój. Zawsze in-
teresowała mnie graniczność. Tu ma ona symboliczne znaczenie, 
bo po drugiej stronie rzeki jest inny kraj. Jest tajemnica. Wciąż 
próbuję zgłębić istotę mojej rzeki, namalować ją taką, jaka jest, 
ale to jest chyba nieosiągalne.

Stanisław Baj
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Pejzaż, 1997
pastel, papier, 64 × 86 cm w świetle passe-partut,  sygn. i dat. p.d.: BORYS MICHALIK 97.

Dołączony certyfikat autorski.

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. 
(1989). Syn i uczeń malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt 
malarstwa reprezentowany przez twórczość ojca. Olbrzymi wpływ na 
niego wywarło przebywanie wśród wybitnych polskich malarzy takich 

jak Jerzy Duda-Gracz czy Sabina Lonty. Związany z Grupą Plastyczną 
„PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i zagranicą.

cena wywoławcza: 6 000 zł •  estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Borys Michalik (1969 Częstochowa – 2018 tamże)15

Codzienne obcowanie małego chłopca wśród wy-
bitnych polskich malarzy takich jak Marian Micha-
lik, Duda Gracz czy Sabina Lonty wywarło tak ol-
brzymi wpływ na Borysie że nie wyobrażał sobie in-
nego zajęcia niż poddanie się pasji tworzenia. Jego 
twórczość w dużej mierze przeplata się z twórczo-
ścią Tomasza Sętowskiego, którego za całokształt 
artystyczny bardzo doceniał i od którego uzyskał 
olbrzymie wsparcie. Niebo które na płótnach do-
słownie tworzy swoją wyobraźnią jest częścią naj-
bardziej charakterystyczną i spójną dla twórczości 
Michalika. 

Facebook Borys Michalik
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Plaża techno, 2007
akryl, płótno, 38 × 46 cm, sygn. i dat. p.d.: YERKA 07, sygn, dat. i opisany na krośnie: JACEK YERKA |PLAŻA TECHNO |AKRYL 2007

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał stycz-
ność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice byli artystami. Całe swo-
je dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką 
warsztatową i plakatem (za które był wielokrotnie nagradzany w mię-

dzynarodowych konkursach artystycznych). Od 1980 r. poświęcił się 
wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie sur-
realizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego 
malarstwa. Malowane przez niego fantastyczne wizje są podziwiane 
i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła wystawiał w m.in. 
Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

cena wywoławcza: 80 000 zł •  estymacja: 180 000 – 250 000 zł

Jacek Yerka (ur. 1952 Toruń)16

Jacek Yerka łączy w malarstwie doskonały warsztat 
i skrupulatność w rozbudowywaniu powziętej kon-
cepcji z brawurową realizacją szalonych pomysłów 
twórczych. Wytworna kompozycja statyczna, która 
często wyłania się z jego płócien uosabia, ponad-
czasową niezmienność, dodając tym samym magii 
oraz spowijając otoczką mistycyzmu. 

Artysta i sztuka, Urok wyśnionych krain. Malarstwo i rysunek Jacka Yerki
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Kontrabasista, 2017
akryl, płótno, 18 × 13 cm, sygn. i dat. u góry: 2017 E.Dwurnik, sygn. i dat. na odwrocie: 2017 |E.DWURNIK

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w War-
szawie. W 1965 r. rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 
1966 r. obrazów olejnych „Podróże autostopem” – charakterystyczne 
widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Dwurnik upamiętnia 
ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary 
stanu wojennego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-

tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna! ” (1991–1993), 
„Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” 
(od 1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indy-
widualnie prezentował swoje prace na wystawach monograficznych, 
m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.

cena wywoławcza: 8 000 zł •  estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Edward Dwurnik (1943 Radzymin – 2018 Warszawa)17
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Bez tytułu, 1980
olej, płótno, 100 × 140 cm, sygn. i dat. l.g.: S. MŁODOŻENIEC |1980

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, w pracowniach profesorów Michała Byliny i Jacka 
Sienickiego. Maluje obrazy realistyczne lub figuratywne i abstrakcje. 
Inspiruje się tradycjami wielkich awangard pierwszej połowy XX wieku. 
Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie 

uwiecznia w swoich pracach. Ostatnio prace Stanisława Młodożeńca 
obszerniej prezentowane były w trakcie festiwalu „New New Yorkers” 
w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny artystów: jest 
synem grafika Jana.

cena wywoławcza: 18 000 zł •  estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Stanisław Młodożeniec (ur. 1953 r.)19

Bez tytułu, 2019
olej, płótno, 44 × 65 cm, sygn. i dat. p.g.: S. Młodożeniec |2019

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

Stanisław Młodożeniec (ur. 1953 r.)18
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Portret rodzinny, 1987
olej, płótno, 80 × 59,5 cm, sygn. i dat. p.d.: Antoni Fałat/3 (w okręgu) 6.II.87, na odwrocie: nieczytelne

W 1969 uzyskał dyplom warszawskiej ASP, w pracowni A. Kobzde-
ja. Rok później zakładał warszawska grupę „Aut”, której programem 
były: „polski styl, polska figuracja, polska egzotyka”. W 1992 został 
rektorem prywatnej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Antoni 
Fałat często wykorzystuje fotografie rodzinne, które służą mu jako 
wzory do swych obrazów, w których również dominuje „fotograficzna” 
kolorystyka (czarny, biały, szary) czasem wzbogacona zielenią, bądź 
ultramaryna. Duża cześć jego prac związana jest tematycznie z polska 
rzeczywistością: cykl „Portrety Polskie”, „Polska Faraonów”. Współzało-
życiel Grupy „Aut” (Aut Pictura Aut Nihil). Inicjator ruchu artystycznego 

„O poprawę”. Brał udział w Festiwalach Malarstwa Polskiego w Szcze-
cinie (1970, 1974, 1978, 1980), w Festiwalach Sztuk Pięknych w war-
szawskiej Zachęcie (1970, 1972, 1974). W latach 80-tych uczestniczył 
w ruchu kultury niezależnej. W latach 1992–96 był członkiem Rady 
Kultury przy Prezydencie RP.W 1997 roku otrzymał Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej. Laureat Złotego Medalu na III Festiwalu Sztuk Pięknych 
Zachęta oraz Złotego Medalu Bielskiej Jesieni. W roku 2005 prezentacja 
malarstwa w ONZ w Genewie. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Galerii Zachęta, Muzeum w Ganda-
wie, Muzeum Puszkina oraz Instytucie Sztuki w Moskwie.

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

Antoni Fałat (ur. 1942 Warszawa)20

„Dramatyczność tej sztuki wynika z faktu, że Fałat 
dociera do takiego momentu, w którym nie bar-
dzo wiemy, czy obraz należy do sfery życia, czy 
może jesteśmy już w Hadesie. Najprawdopodob-
niej zmęczony przeprawą Charon zatrzymał łódź 
na krótki moment na środku Styksu. Znajduje się 
więc ona pomiędzy światem żywych i umarłych. 
Podobnie jest ze sztuką Fałata, która ma ambicję 
pośredniczenia. Budzi refleksje, podobne do tych, 
jakie pojawiają się, gdy oglądamy dokumentalny 
film sprzed pierwszej wojny światowej i uzmysła-
wiamy sobie, że całe to kłębiące się w przyspie-
szonym tempie mrowisko ludzkie już nie istnieje”.

Maciej Mazurek
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Notatka o sztuce, Nr 173, 1999
olej, płótno, 33 × 24 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: Włodzimierz Pawlak |Notatka o sztuce |Nr 173 |33 × 24 |1999

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej ASP, m.in. 
w pracowniach R. Winiarskiego i R. Ziemskiego. Wraz z artystami P. 
Kowalewskim, R. Grzybem i J. Modzelewskim, założył „Gruppę”. Ci 
niezależni artyści, działając na przełomie l. 80. i 90., organizowali ak-
cje wspólnego malowania, manifestując swoje niezadowolenie wobec 

rzeczywistości. Pawlak redagował pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. 
tworzy dwa cykle: „Świnie” i „Muchy”. W twórczości Pawlaka istotne są 
inspiracje twórczością K. Malewicza oraz W. Strzemińskiego. Od dłuż-
szego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym istotą jest upływający 
czas i refleksja, jaka towarzyszy człowiekowi na temat sztuki i życia.

cena wywoławcza: 7 000 zł •  estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 Korytów)21

Problematyka bieli pojawia się w kilku cyklach 
Pawlaka. Pierwsze obrazy realizujące koncepcję to 
m.in. „ Ikony industrialne, „Requiem”, „Słyszę?’, 
„Mówię?”, „Widzę?”. Jednak ich źródło tkwi naj-
prawdopodobniej w „Obrazach zamalowanych” 
z przełomu lat 80. i 90., w których artysta zamalo-
wywał wcześniejsze kompozycje. Fascynacja bielą 
jest kontynuowana również w drugiej połowie lat 
90. w cyklu „Notatko o sztuce”  (mimo większej 
różnorodności barwnej, wiele kompozycji to wa-
riacje na temat bieli). Prace te posiadają odniesie-
nia do dzieł Malewicza czy „Kompozycji architek-
tonicznych” Strzemińskiego. Pawlak nawiązuje  
w tym cyklu do problematyki formy i teoretycz-
nych zagadnień malarstwa. W takich cyklach 
Pawlaka jak „Linia barwna” czy „Linia kredką” 
znika motyw bieli. Twórca rozkłada malarstwo na 
czynniki pierwsze, zagłębia się w teoretyczne roz-
ważania nad właściwościami linii i barwy.
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Bez tytułu, NR X
brąz, 23 × 30 × 28, sygn. i opisany na spodzie: ZBIGNIEW |WOJKOWSKI |NR X

Absolwent krakowskiej ASP (dyplom w 1987 roku w pracowni 
prof. Stefana Borzęckiego). W 1990 roku stypendysta Ministra Kultury 

i Sztuki. Prace Wojkowskiego prezentowane były w galeriach Polski, 
Niemiec, Szwecji i Holandii.

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

Zbigniew Wojkowski (ur. 1962 r.)22
Ulotna, 2012
brąz, marmur, wys. 41 cm, sygn. na lewym skrzydle: Sętowski

Dołączony certyfikat autorski.

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: 4 000 zł •  estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)23
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Tryptyk – Obszar energetyczny 1/M, 1992
akryl, płyta, wym. całości: 243 cm, 2 trapezy: 87,5 × 121, trójkąt środkowy: 87,5 × 100 cm, sygn. i dat. na prawej części p.d.: 1992 A.Fogtt, 
każda część sygn. i opisana na odwrocie: OBSZAR ENERGETYCZNY |NR 1 |M |1992 |an Fogtt

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Pozna-
niu pod kierunkiem prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abaka-
nowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył w wystawach od połowy 
lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na 
XLI Biennale w Wenecji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bo-
żenną Biskupską – environment „Misterium czasu”, złożone z jego 14 

monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych rzeźb 
Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego 
kariery bazował na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych 
sylwetek i budującej je drobnej, migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. 
Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach artysty. W roku 2009 
został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
medalem Gloria Artis.

cena wywoławcza: 45 000 zł •  estymacja: 56 000 – 60 000 zł

Andrzej Fogtt (ur. 1950 r.)24
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Sopot, 2017
akryl, płótno, 46 × 55 cm, sygn. i dat. l.d.: 2017 |E. DWURNIK, sygn. dat. i opisany na odwrocie: 2017 |E. DWURNIK |SOPOT

Dołączony certyfikat autorski.

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w War-
szawie. W 1965 r. rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 
1966 r. obrazów olejnych „Podróże autostopem” – charakterystyczne 
widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Dwurnik upamiętnia 
ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary 
stanu wojennego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-

tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna! ” (1991–1993), 
„Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” 
(od 1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indy-
widualnie prezentował swoje prace na wystawach monograficznych, 
m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.

cena wywoławcza: 60 000 zł •  estymacja: 80 000 – 120 000 zł

Edward Dwurnik (1943 Radzymin – 2018 Warszawa)25

„Dbam o plany, o zagospodarowanie płaszczyzny 
w autentycznym porządku, żeby kompozycja nie 
była płaska. U niektórych malarzy wszystko jest takie 
płaskie, nawet u realistów czy kolorystów. Wszystko 
na jednym planie, jak u Jana Cybisa, u wszystkich 
jego kolegów postimpresjonistów, kapistów. Oni 
dbali przede wszystkim o kolor, o harmonijną budo-
wę. Ale następnym pokoleniom to nie wystarczało, 
musieliśmy coś dodać, chcieliśmy przekazać więcej 
treści, przez co traciliśmy odwagę. Tymczasem na 
płótnach mistrzów jest pierwszy plan, gdzie kryje się 
cała tajemnica, i niedopowiedzenia drugiego i trze-
ciego. One muszą być autentyczne i wszędzie musi 
być powietrze”. 

Edward Dwurnik [w:] Moje królestwo. Rozmowa z Edwardem Dwurnikiem, 
Małgorzata Czyńska, Wołowiec 2016, s. 85
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Podróże Don Kichota – Don Quichotte, 2017
brąz patynowany i polerowany, drewno, 40 × 45 cm, wys. z lancą: 62 cm

Dołączony certyfikat autorski.

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

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)26
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Fire of Sky, 2010
olej, płótno, 70 × 70 cm sygn. p.d.: BK [monogram wiązany] |BĄK

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 miedzioryty, 
zajmował się także projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek cza-
sopism, stoisk na Międzynarodowych Targach Poznańskich, pierwszych 
bilbordów i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy, logotypów 
firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W drugiej poło-
wie lat 90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym zawodowo 

zajmuje się od 2000 roku. W swoich obrazach Bąk przedstawia postaci 
kobiet w niedookreślonej, fantastycznej przestrzeni. Od 1988 roku miał 
kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu eks-
pozycjach 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), Ma-
gical Dreams (Włocławek 2011), Art Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 
2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym, Włochy 2012), Magical Dreams II 
(Szczyrk 2013)

cena wywoławcza: 25 000 zł •  estymacja: 32 000 – 40 000 zł

Karol Bąk (ur. 1961 Koło)27

Dzieła Karola Bąka wydają się pełne sprzeczności – 
z jednej strony, na obrazach znajdują się statyczne 
postacie, z drugiej zaś szalejące, buzujące lub po 
prostu nierealne dopełnienie w tle. Zachwycająca w 
dziełach artysty jest właśnie ta rzeczywistość – nie-
określona przestrzeń obrazu wypełniona nitkami, 
pajęczynami, materiałami i woalkami. Korelatem tej 
misternie tkanej formy jest kobieta, która stanowi 
treść obrazu. 

Joanna Gardzińska
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Noc pod piramidami, 2021
akryl, płótno, 55 × 46 cm, sygn. i dat. l.d.: J.Pałucha 21, sygn. dat. i opisany na odwrocie: Noc pod |piramidami |J.Pałucha |2021

Dołączony certyfikat autorski.

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malar-
stwa. W 1993 roku otrzymał dyplom w pracowni W. Szamborskiego. 
Pierwszą wystawę indywidualną otworzył z dużym sukcesem w Paryżu. 

Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych tak w Polsce, 
jak i za granicą.

cena wywoławcza: 5 500 zł •  estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Jacek Pałucha (ur. 1966 Częstochowa)28

Tematyka prac malarza jest szeroka, wykonuje on 
najczęściej anegdotyczne sceny, będące humory-
stycznym i karykaturalnym komentarzem współcze-
snych wydarzeń na gruncie społeczno-politycznym, 
czyniąc bohaterami swoich prac ludzi, ujmowanych 
zwykle jako postacie puszyste, z nieproporcjonalnie 
małymi głowami.
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Bez tytułu, 2018
olej, płyta, 98 × 79 cm, sygn. i dat. na odwrocie: MAGNUSKI 2018

Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Warsza-
wie. W 1978 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie w roku 1978. Równie dobrze czuje się w malarstwie tradycyjnym 
jak i surrealistycznym. Wybrane wystawy: 1980 – wystawa zbiorowa 
w Sztokholmie, 1984 – wystawa zbiorowa w Wiedniu, 1985 – wystawa 

zbiorowa w Darmstadt, 1985 – wystawa indywidualna w Warszawie, 
1986 – wystawa zbiorowa w Utrechtcie, 1987 – wystawa indywidualna 
w Tokio, 2004 – wystawa zbiorowa w siedzibie TVN. Obrazy Bogdana 
Magnuskiego zdobią kolekcje w wielu miejscach na świecie: w Anglii, 
Niemczech, Szwecji, USA, Australii, Japonii i Afryce Południowej.

cena wywoławcza: 20 000 zł •  estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Bogdan Magnuski (ur. 1952)29
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Performance
olej, akryl, płótno, 110 × 130 cm, sygn. p.d.: T. Sętowski, sygn., dat. i opisany na odwrocie: Performance |studium akrylowo-olejne |110 cm 
x 130 cm |Tomek Setowski

Dołączony certyfikat autorski.

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 amerykańskim. 
W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie 
jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, 
Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA 
m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego (obrazy, rysunki 
oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na 
rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie 
zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych wydawnictw. 
Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.

cena wywoławcza: 50 000 zł •  estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)30

„Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszuki-
waniem skarbów, którymi chciałabym się podzielić. 
Umysł jest swoistą fabryką snów uruchamianą na 
czas tworzenia. Wymyślanie monumentalnych kom-
pozycji jest próbą zaistnienia w świecie wyobraźni, 
z dala od codzienności. Wybór jakiego dokonałem 
w życiu, wydaje mi się trafny, malowanie przycho-
dzi mi łatwo, lecz z trudem rozstaję się z obrazem. 
Podróże artystyczne, które odbyłem w swoim życiu, 
spowodowane były zamiłowaniem do malarstwa. 
Oprócz tego, że maluję, interesuję się sztuką sze-
roko pojętą. Zainteresowania te naprowadziły mnie 
na trop własnego stylu, którego staję się powoli 
niewolnikiem. Tworząc swoje ostatnie prace, mia-
łem na tyle czasu, aby oswoić się z myślą, że obra-
zy te będę utracone na czas wystawy, aż w końcu 
znajdą się w różnych kolekcjach. Ale taki jest los 
obrazu, podróżować i zmieniać właściciela”.

Tomasz Sętowski
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Kraków, 2008
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. p.d.: KOSTECKI

Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. W ra-
mach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swoje 
prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii, Austrii 
i Niemczech. W latach 1989 – 1991 artysta współpracował z Natio-
nal Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kaliforni. W 1998 
roku artysta przygotował i wystawił cykl obrazów dotyczący historii 
odkryć portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. W latach 2000 – 2002 
Muzeum Würth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji sześć prac 
artysty. Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2018 – wystawa 
zbiorowa „Ogród Nadziei”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 2017 – 
wystawa zbiorowa „Ziarno Sztuki”, Muzeum Narodowe w Warszawie; 
2017 – Glaza Art Gallery, Gdańsk; 2016–2018 – ArtGalle, Szczecin; 
2016 – Galeria ART 1, Warszawa; 2016 – Galeria Quantum, Warszawa; 

2014–2016 – Sammer Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 – Gal-
lery Zozimus, Dublin (Irlandia); 2013–2016 – Galleria Ca d’Oro, Rzym, 
Włochy, Nowy Jork, Miami (USA); 2003 – Galerie Supper, Pforzheim 
(Niemcy); 2002–2018 – stała wystawa w Galerii Walentowski, Berlin, 
Hamburg, Drezno; 2002 – wystawa zbiorowa „Fantastyczny realizm 
Szkoły Wiedeńskiej”, Baden (Austria); 1998 – Galeria de Arte do Casino 
do Estoril, Estoril (Portugalia); 1996–2005 – Raum und Kunst – Inter-
nationale Galerie, Hamburg (Niemcy); 1994 – Galerie Karin Spano-
vic, Baden-Baden (Niemcy); 1992 – Galerie des Beaux Artes, Kolonia 
(Niemcy); 1990 – National Heritage Gallery of Fine Art, Beverly Hills, 
Kalifornia (USA); 1989 – Gordon Atelier, Palm Springs, Kalifornia (USA); 
1988 – Kunstkabinett Schomaker, Bielefeld (Niemcy).

cena wywoławcza: 20 000 zł •  estymacja: 30 000 – 50 000 zł

Tomasz Kostecki (ur. 1964)31

„Szacunek Kosteckiego do perfekcji i do dobrego rzemio-
sła, zaowocował wypracowaniem własnego, niezawodne-
go, arsenału malarskich środków wyrazu, które najtrafniej 
służą artykulacji przepięknie wyśnionych przez autora wizji 
malarskich.”

 – Dr Wojciech Plewako, Prorektor Europejskiej Akademii Sztuk, w Warszawie.
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Ocean Ognia, 2017
olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. i dat. l.d.: Levi|2017

Dołączony certyfikat autorski.

Żyje i tworzy na Warmii. W zaciszu swojej pracowni maluje obrazy, których tematyka 
nierzadko wykracza daleko poza granice ludzkiego umysłu. Na płótno przelewa swoje 
wizje i odczucia, gra światłem, przestrzenią, kontrastem. Prace pełne są symboli i skła-
niających do refleksji szczegółów, które każdy odbiorca ma okazję interpretować na 
swój własny sposób – autor, poza nadaniem tytułu, nigdy nie tłumaczy swoich obrazów. 
W 2017 roku artysta podjął współpracę z zespołem metalowym Bell Witch – na okładkę 
ich płyty stworzył obraz pt. “Esencja wolności”. Rozpoczął tym samym nowy rozdział 
swojej twórczości – od tego momentu powstało już ponad trzydzieści okładek z obra-
zami Mariusza Lewandowskiego. Wśród wydawców płyt znalazły się takie firmy jak Sony 
Music Entertainment, 20 Buck Spin, Transcending Obscurity Records. Twórczość artysty 
stała się szerzej rozpoznawalna i doceniana poza granicami ojczyzny, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Brazylii czy Niemczech. Prace Lewandowskiego stały 
się również inspiracją dla twórcy legendarnej i renomowanej marki Zero Skateboards, 
Jamie’go Thomas’a. W 2021 roku wspólnie stworzyli limitowaną serię pięciu deskorolek, 
które szybko zyskały uznanie w środowisku miłośników tego sportu.

cena wywoławcza: 9 000 zł • 
  estymacja: 15 000 – 22 000 zł

Mariusz Lewandowski (ur. 1960)32
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Moje malarstwo jest niczym nieustanna podróż, 
po nieodkrytych światach. Jednak zamiast aparatu 
fotograficznego zbieram w nią farby, pędzle oraz 
płótno i maluje obrazy, lub jak ktoś woli, wstawiam 
okna. Dzięki tym oknom, inni ludzie, mogą prze-
nieść się tam na moment, do Światów Alternatyw-
nych naszych wyobraźni.

Jarosław Jaśnikowski

Zegar wulkaniczny, 2021
olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn i dat l.d.: JJ2021

Jarosław Jaśnikowski jest absolwentem Głogowskiego Studium Sztuk 
Plastycznych gdzie we wrześniu 2001 roku bronił dyplom z malarstwa 
pod kierunkiem Telemacha Pilitsidisa. Ma na koncie trzy wystawy indy-
widualne i wiele zbiorowych. Jest laureatem nagrody Prezydenta Miasta 

Legnica za osiągnięcia artystyczne. Jaśnikowski poza malarstwem surre-
alistycznym ma również w swoim dorobku szereg obrazów o tematyce 
Science Fiction i Fantasy. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

cena wywoławcza: 18 000 zł  estymacja: 28 000 – 40 000 zł

Jarosław Jaśnikowski (ur. 1976 Legnica)33
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Peter Pan Forever, 2021
akryl, olej, płótno, 85 × 115 cm, sygn. l.d.: Olbiński

Dołaczony certyfikat autorski.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako zna-
komity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School of 
Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, 
projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie 
na całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na 

łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym 
dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich 
oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, 
Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia Don Gio-
vanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wysta-
wach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

cena wywoławcza: 80 000 zł  estymacja: 150 000 – 200 000 zł

Rafał Olbiński (ur. 1943 r. Kielce)34

„(...) tworzę metaforyczne, symboliczne obrazy, któ-
re dają wyobraźni duże pole do popisu. Najbardziej 
męczą mnie pytania o to, co miałem na myśli, ma-
lując to czy tamto. Odpowiadam wtedy zwykle, że 
sztuka powstaje w głowie odbiorcy, a nie autora”.

Rafał Olbiński
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Kentucky Derby, dyptyk, 2015
akryl, płótno, 2 × 120 × 130 cm, opisany na odwrocie: KENUCKY DERBY BREWKA

Urodzony w 1980 r. w Kaliszu, współzałożyciel warszawskiej galerii of-
ficyna art & design oraz Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI. Jest też 
pomysłodawcą Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrek-

torem programowym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przeni-
kania. Chętnie angażuje się w rozmaite akcje charytatywne, wspierające 
zarówno osoby, jak i zwierzęta, które znalazły się w potrzebie.

cena wywoławcza: 25 000 zł •  estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Wojciech Brewka (ur. 1980)35



8180

Ga31817, 2017
olej, płótno, 150 × 110 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: A. Bakalarz |2017 |GA31817 |150 × 110

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów młode-
go pokolenia. Swoją wszechstronność ukazuje zajmując się jednocze-
śnie malarstwem, grafiką warsztatową i rzeźbą. Absolwent Grafiki na 
Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Głównym motywem w jego twórczości 
są figury ludzkie, przekształcone i technicznie zsyntezowane. Łączy 
organiczność kształtów z architektoniczno-rzeźbiarską formą dodając 
im ładunku emocjonalnego i intymnej bliskości wykonywanych czyn-
ności. Swoje figury często ukazuje w silnym związku z fauną i florą, 
a odczucie ich więzi potęguje umieszczenie ich na płaskiej jednobarw-
nej powierzchni z lekko zarysowanym kubikiem niewielkiego wnętrza. 
Bogusław Deptuła trafnie podsumowuje jego twórczość w krótkim 
słowach „Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi...”. Jego prace znajdują się 
w wielu Polskich i zagranicznych kolekcjach. Wybrane wystawy: 2020 
– wystawa zbiorowa „Laboratorium Rzeźby” Centrum Praskie Koneser, 
Warszawa; 2019 – wystawa indywidualna „Geometria biologiczna”, 
Salon BoConcept, Gdańsk; 2019 – wystawa indywidualna „Geometria 
biologiczna”, Centrum Praskie Koneser, Galeria ToTuart, Warszawa; 
2019 – targi sztuki „Warszawskie targi sztuki”, Artinfo.pl, Warszawa; 
2019 – między narodowe targi sztuki „Stockholm Art Fair”, Sztokholm, 

Szwecja; 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Affordable Art Fair”, 
Londyn, Wielka Brytania; 2019 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, 
Muzeum Narodowe w Krakowie (Gmach główny), Kraków; 2018 – wy-
stawa indywidualna „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe 
w Krakowie (Kamienica Szołayskich), Kraków; 2017 – wystawa zbio-
rowa „Art Boca Raton”, Boca Raton (USA); 2017 – wystawa zbioro-
wa „Dyplomy”, Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbiorowa 
„MOTION”, Galeria Grüning, Kraków; 2016 – międzynarodowe targi 
sztuki „Contemporary Art Fair”, Hotel PULSE, Miami (USA); 2016 – 
międzynarodowe targi sztuki „ART MIAMI CONTEXT”, Miami (USA); 
2016 – wystawa zbiorowa, Bal Fundacji TVN, Warszawa; 2016 – mię-
dzynarodowe targi sztuki „Art Connection”, Fort Lauderdale, Floryda 
(USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH Warszawa; 2016 
– międzynarodowe targi sztuki „CONTEXT ART NEW YORK” [wyróż-
nienie „Work of the Day”], Miami (USA); 2016 – wystawa zbiorowa 
„Grafika Roku”, Galeria Messier42, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa 
„Endorfina”, Galeria Grüning, Kraków”

cena wywoławcza: 12 000 zł •  estymacja: 22 000 – 30 000 zł

Adam Bakalarz (ur. 1989)36

Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi... Chyba oba te 
stwierdzenia są prawdziwe, ale zarazem niewystar-
czające. Adam Bakalarz tworzy w obu tych dziedzi-
nach, powołując do życia równoległy do naszego, 
świat sztuki, zaludniany wyłącznie przez twory o ar-
tystycznym rodowodzie. Kiedyś, w sztuce przełomu 
XIX i XX wieku, na obrazach zjawiały się lalki, ma-
rionetki, manekiny, było ich wiele; nowość pomysłu 
Bakalarza polega na wprowadzeniu w świat obra-
zów figur o i wyłącznie rzeźbiarskim rodowodzie. 

Bogusław Deptuła
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K18, 2017
brąz, 34 × 44 × 11 cm, opisany na podstawie od spodu: A. Bakalarz 2018 „K18” 5/8

Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i rzeźbą. Absolwent Gra-
fiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Dyplom 2016 pod kierunkiem dr. 
Stanisława Cholewy w pracowni wklęsłodruku. Jego prace znajdują się 
w kolekcjach w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy: 2018 – wysta-
wa indywidualna „Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe 
w Krakowie (Kamienica Szołayskich); 2017 – wystawa zbiorowa „Art 
Boca Raton”, Boca Raton (USA); 2017 – wystawa zbiorowa „Dyplomy”, 
Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria 
Grüning, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa Contemporary Art Fair, 

Hotel PULSE, Miami (USA); 2016 – międzynarodowe targi sztuki ART 
MIAMI CONTEXT, Miami (USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Bal Fundacji 
TVN, Warszawa; 2016 – Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 
2016 – Art Connection, Fort Lauderdale, Floryda (USA); 2016 – wy-
stawa zbiorowa, Kancelaria PATH Warszawa; 2106 – międzynarodowe 
targi sztuki CONTEXT ART NEW YORK [wyróżnienie „Work of the Day”]; 
2016 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Messier42, Kraków; 
2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, Galeria Grüning, Kraków; 2015 
– wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria Lamelli, Kraków.

cena wywoławcza: 13 000 zł •  estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Adam Bakalarz (ur. 1989)37
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Twarz
szkło, Daum France, 7 × 8 × 5 cm, na szkle wyryte: Daum France |MITORAJ |0725 |2000 oraz papierowa nalepka: Daum France

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował 
malarstwo w ASP w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 
1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski do Paryża, gdzie kontynuował 
studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo na rzecz 
rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac 
rzeźbiarskich artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości arty-

sta nawiązywał do kanonów sztuki antycznej, wykorzystując postaci 
mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj ukazywał 
wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając 
motywy bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem 
a współczesnością. Jego monumentalne kompozycje można spotkać 
w największych miastach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

cena wywoławcza: 3 500 zł • estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Igor Mitoraj (1944 Oederan – 2014 Paryż)38

Nocne motyle, 2017
akryl, płótno, 160 × 160 cm, sygn. p.d.: JWK, sygn., opisany i dat. na odwrocie: JANINA WIERUSZ KOWALSKA/NOCNE MOTYLE/AKRYL/
PŁÓTNO/160X160 cm. ROK WYK. 2017

Janina Wierusz Kowalska pochodzi z rodziny o tradycjach artystycz-
nych. Wśród jej przodków był Alfred Jan Wierusz Kowalski, uczeń 
Józefa Brandta, wybitny polski malarz, przedstawiciel tzw. Szkoły 
monachijskiej i honorowy profesor Akademii Monachijskiej. Studio-
wała na Wydziale Wzornictwa oraz Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorką „Szkoły Sztuki Wizualnej”, 
dla której napisała autorskie programy. Łączyła w nich sokratejską 
ideę twórczego dialogu z uniwersalnym kształceniem interdyscypli-
narnym, w oparciu o wzory Bauhausu. Od wielu lat prowadzi kursy 
pod nazwą Warsztaty Artystyczne, które przygotowują kompleksowo 
młodzież licealną do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne 
i wydziały architektury. Wykłada geometryczne podstawy rysunku, 
rysunek studyjny, malarstwo, podstawy projektowania. Jest autorką 
licznych opracowań z dziedziny historii sztuki i teorii designu. Uprawia 

malarstwo, rysunek, tkaninę przestrzenną. Zajmuje się również spora-
dycznie i wybiórczo projektowaniem wnętrz, traktując każdą realizację 
jako unikalne i niepowtarzalne dzieło. Współpracuje z Towarzystwem 
„Amici di Tworki”, którego działania zostały włączone do Światowego 
Programu „Schizophrenia - Open the Doors”. Uczestniczy w wysta-
wach połączonych z aukcjami charytatywnymi organizowanymi przez 
Towarzystwo, między innymi w Instytucie Polskim w Paryżu (2000.), 
w Galerii Zapiecek w Warszawie (2002, 2005). Należy do A.P.A.J.T.E., 
Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy z siedzibą 
w Paryżu. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Buenos Aires, Brukseli, w Warszawie, Krakowie, Biel-
sku-Białej, na Starym Zamku w Żywcu. Jej prace znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych.

cena wywoławcza: 18 000 zł •  estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Janina Wierusz-Kowalska (ur. 1949 r. Częstochowa)39
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Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, 81 × 65 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Anna Szprynger 2020

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazi-
mierzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lu-
blinie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów 
Tomasza Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 roku 
obroniła pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
pod kierunkiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw indywi-

dualnych, m.in. w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Muzeum Naro-
dowym 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: 18 000 zł  estymacja: 26 000 – 30 000 zł

Anna Szprynger (ur. 1982)40

Jej ręka myśli, tak to lubię sobie wyobrażać, a jesz-
cze bardziej wyobrażać sobie, a może po prostu 
dostrzegać, że wszystkie te kreseczki (przewody, 
smużki, linie, nitki, pręciki, wiązki) są tej ręki myśla-
mi. Tysiącami myśli; ale ten, kto chciałby je nazwać, 
określić, ujawnić ich treść, z czymś je skojarzyć 
(z deszczem, z kratą, z nocą, z zimą, z kosmosem, 
z horyzontem, z czymkolwiek), wybrałby nie tę dro-
gę; przyszedłby tu zanadto objuczony. Taki wojażer 
myliłby się (jak sądzę) nie z tego powodu, że szuka 
znaczeń, lecz dlatego, że szuka ich za wszelką cenę 
i na swoją doświadczoną modłę, łapiąc kreseczki 
Anny w siatkę już znanego. Już znanego jednak 
tutaj nie ma, tak jak nie ma tytułów, bo nie może 
być tytułów w świecie bez nazw. W szekpsirow-
skim „Śnie nocy letniej” poeta „zwiewne nicości 
przyszpila nazwą do miejsca w przestrzeni”; Anna 
Szprynger swoje kreseczki-zwiewności wypuszcza 
samopas, nie zadaje im bólu żadną imienną szpilką.

Marek Bieńczyk „Kreseczki Anny” [w:] „Bez tytułu. Anna Szprynger” 
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Zielone Smoki, 2021
olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn p.d.: EWA |PELLO

W latach 1983-89 studiowała na wydziale Grafiki krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Dyplom obroniła w 1989 roku w pracowni prof. 
Zbysława Maciejewskiego. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in.: 
na Ogólnopolskim Biennale Pasteli, Nowy Sącz (I nagroda, 1994), 
Ogólnopolskim Biennale Pasteli, Nowy Sącz (wyróżnienie, 1996), Fe-

stiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (wyróżnienie, 
1998), II Ogólnopolskim Biennale Pasteli (II nagroda, 2000). Artystka 
mistrzowsko operuje światłem w obrazach, potęguje ono klimat tajem-
nicy i niedopowiedzenia. Obrazy artystki znajdują się w wielu kolekcjach 
w Polsce i za granicą.

cena wywoławcza: 15 000 zł  estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Ewa Pello (ur. 1964)41
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Crystal Silence, 2019
olej, płótno, 90 × 60 cm, opisany na odwrocie: Anna Tomicka 2019 |AT

W wieku 9 lat artystka przeniosła się z rodziną do Włoch, gdzie za-
częła malować – z początku mangę, potem zafascynował ją realizm. 
W czasach szkolnych malowała za pomocą olejnych farb, które od 
tamtej pory stały się jej ulubiona techniką. Uczęszczała do Akademii 
Sztuk Pięknych w Wenecji, następnie, po przeprowadzce do Toskanii, 
ukończyła florencką Akademię Sztuk Pięknych. Brała udział również 
w kursie na Akademii Digital Arts NEMO NT, gdzie otrzymała tytuł 

najlepszej studentki roku. Artystka inspiruje się malarstwem renesanso-
wym i barokiem. Fascynuje ją sztuka Zdzisława Beksińskiego. Wybrane 
wystawy indywidualnie: OMEN – Modern Eden Gallery, San Francisco 
2019, SEED OF MEMORY – Arch Enemy Arts, Philadelphia 2017, CHA-
OS/KOSMOS – with Erica Calardo, Berlin 2014, „IRON-Y” – Mondo 
Bizzarro, Rome 2013

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

Anna Tomicka (ur. 1985)42
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Zatracenie, 2021
olej, płótno, 150 × 120 cm, sygn. i dat. na odwrocie: M. Konopka 2021

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: 3 000 zł  estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Magdalena Konopka (ur. 1990)43
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Bez tytułu, 2018
olej, płótno, 195 × 195 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Tomasz 
Milanowski | 2018 | olej / płótno

Profesor Tomasz Milanowski jest absolwentem Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1998 roku. 
Studiował w pracowniach Stefana Gierowskiego i Jarosława Modze-
lewskiego, dyplom nagrodzony wyróżnieniem rektorskim zrealizował 
pod kierunkiem Krzysztofa Wachowiaka. Po ukończeniu studiów 
związał się z macierzystym wydziałem. Prowadzi własną pracownię 
malarstwa, a od 2016 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Malar-
stwa. Jest autorem blisko 50 wystaw indywidualnych i wielu wystaw 
zbiorowych, także o zasięgu międzynarodowym. Jest stypendystą Fun-
dacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku (2013) oraz członkiem kapituły 
Fundacji Staraków.

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

Tomasz Milanowski  
(ur. 1982 r.)44

Zmysłowa namiętność do materii malarskiej. 
Dominują ogniste żółcie i oranże, uderzenia 
czerwieni i zieleni. Barwy jasne kontrasto-
wane są czerniami i ciemnymi fioletami. 
Obrazy Milanowskiego powstają w procesie 
monotypii sterowanej przez autora. Powsta-
ją metodami kierowanego przypadku. Płót-
no pokryte farbami jest odciskane o drugie 
płótno. Liczy się ilość, kolejność i rozlew-
ność nałożonych farb.  Siłę doświadczenia 
malarza poznajemy po opanowaniu skali 
i jakości nasyceń barw. Tłuste, gęste impa-
sty, swobodne, celne plamy, gesty malarskie 
zapisujące gwałtowność ruchu od dłuższe-
go już czasu tworzą główny ton tego ma-
larstwa. Któż z nas malarzy nie lubi farby? 
Lecz w tym przypadku mamy do czynienia 
z czymś więcej: z jej apoteozą. To nie jest 
zwykłe upodobanie – to kult lub obsesja.

O malarstwie Tomasza Milanowskiego:  
„Teatr materii malarskiej” Jan Mioduszewski
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Be Happy, 2017
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. i dat. na odwrocie: BREWKA BE HAPPY WARSZAWA 2017

Urodzony w 1980 r. w Kaliszu, współzałożyciel warszawskiej galerii of-
ficyna art & design oraz Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI. Jest też 
pomysłodawcą Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrek-

torem programowym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przeni-
kania. Chętnie angażuje się w rozmaite akcje charytatywne, wspierające 
zarówno osoby, jak i zwierzęta, które znalazły się w potrzebie.

cena wywoławcza: 10 000 zł •  estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Wojciech Brewka (ur. 1980)45

Maluję już od ponad 20 lat. Patrząc z per-
spektywy czasu, widzę w mojej twórczości 
ewolucję, ale na pewno nie rewolucję. Mój 
styl rozwija się powoli, małymi krokami. Nie 
ma w mojej działalności artystycznej takiego 
momentu, w którym można by zauważyć 
całkowite odrzucenie poprzednich koncep-
cji i rozwiązań malarskich i otwarcie nowych 
drzwi. Jest to raczej systematyczne dodawa-
nie elementów do całej tej układanki, jaką 
jest sztuka by Brewka. W swoich obrazach 
operuję bryłami, niezależnie od tego czy ta 
bryła to człowiek, przedmiot czy zwierzę. 
Zawsze staram się przepracować główny 
temat obrazu po swojemu. Taka koncep-
cja tworzenia towarzyszy mi od pierwszych 
nieudanych szkiców w zeszytach szkolnych. 
Kolorystyka moich prac to efekt ciągłych 
eksperymentów. Kiedyś uważałem, że im 
bliższe rzeczywistości kolory obrazu, tym le-
piej. Dziś uwielbiam kontrasty, zestawienia 
neonowych barw. Może za kilka lat będę 
potrzebował wyciszenia, stonowania. Na 
chwilę obecną jednak moje prace to melanż 
kolorów i ogólne wariactwo.

„Nocą Farba pachnie inaczej” rozmowa  
z Wojciechem Brewką dostępna na www.rynekisztuka.pl
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Porzuciłem moją pracę, 2021
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: PILA|TOWICZ

Malarz czynnie działający w  Austrii. Od zawsze żył sztuką i muzy-
ką. Najpierw jako muzyk (folkowy, latynoski, jazzowy) wyprodukował 
cztery płyty w Austrii, a następnie jako malarz od 1995 roku oferuje 
bardzo obszerny program - od malarstwa, rysunku i kreskówek po 
murale i ciekawą sztukę cyfrową. Nie wyznacza granic między stylami 

i materiałami, łączy je, tworzy innowacje i wyrusza w intensywne po-
dróże myślowe, by wyostrzyć swoją ekspresję. Jego wszechstronność 
w połączeniu z bogatym doświadczeniem czyni go wyjątkowym. Choć 
jego zainteresowania malarstwem są bardzo zróżnicowane, zawsze 
lubi powracać do surrealizmu.

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

Bogdan Pilatowicz (ur. 1957)46
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The gray dogs caffee, 202
akryl, płótno, 50 × 100 cm, sygn. p.d.: J.Stokfisz-Delarue

Dołaczony certyfikat autorski.

W latach 1969–1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, następnie w latach 1972–74 na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na macierzystej uczelni w charak-
terze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji, gdzie 
tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach 
we Francji, ale również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996 – 
2007 stała wystawa w Galerie Clorinde Martin, Paryż; 1996 – Galerie 

California, Paryż; 1995 – Galerie Colette Dubois, Paryż; 1994 – Entree 
des Artistes, Barbizon; 1993 – Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 
– Mike Porter Gallery, Anglia; 1988 – Les Ateliers, Paryż. Jego prace 
znajduja sie w kolekcjach prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum 
Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal Fiume Dante w Bolonii oraz 
kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und Taxis, 
Clinton i wielu innych.

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

Jan Stokfisz-Delarue (ur. 1950)47
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Ikar, 1984 
olej, płyta, 80 × 70 cm, sygnowany i datowany p.d.: SĘTOWSKI 84

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Tomek Sętowski | „IKAR” | olej, płyta 1984’

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 amerykańskim. 
W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie 
jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, 
Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA 
m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego (obrazy, rysunki 
oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na 
rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie 
zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych wydawnictw. 
Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.

cena wywoławcza: 36 000 zł •  estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)48

„Fabryką snów, którą uruchamiam podczas 
tworzenia, jest mój umysł. Uważam, że 
prawdą jest określenie, że artystą się bywa 
– ja też czasem bywam artystą”. 

Tomasz Sętowski
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Fortuna
druk autorski, papier, 43,5 × 54,5 cm, sygn. flamastrem p.d.: W. SIUDMAK, opisany l.d.: Fortuna

Dołączony certyfikat autorski.

Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w latach 1956–
1961, a następnie  studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
1961–1966. W 1966 wyruszył do  Francji, aby kontynuować studia w 
École des Beaux-Arts w Paryżu w latach 1967–1968. Do dziś mieszka 
i tworzy we Francji. Siudmak uważany jest za jednego z czołowych 
reprezentantów realizmu fantastycznego (jak M. C. Escher, M. Klin-
ger, L. Fini i inni). On sam określa się „hiperrealistą fantastycznym”, 
podkreślając swoją oryginalność. Realizm fantastyczny, łączący nadre-
alną wizję ze sztuka naturalistyczną, ma swe korzenie w surrealizmie 
reprezentowanym przez S. Dali, R. Magritte, P. Delvaux. Siudmaka 

łączy z Dali wirtuozeria w oddawaniu trójwymiarowego złudzenia 
przestrzeni, poczucie światła i cienia. Do tych tradycyjnych środków 
wyrazu Siudmak dodaje elementy czysto realistyczne i bardzo osobi-
ste, gdzie perfekcja techniczna jest na usługach oryginalnej i bujnej 
wyobraźni. Jego obrazy rozpowszechniane na całym świecie, często 
używane są jako plakaty przez kino, teatr, festiwale i muzea (Festiwal 
Filmowy w Cannes, Festiwal Filmowy w Montrealu, etc.). Zdobią także 
okładki książek, płyt. Odnaleźć można je również w prestiżowych 
kolekcjach  sztuki słynnych aktorów, reżyserów i muzyków.

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

Wojtek Siudmak (ur. 1942)50

Ikona czasu
print z sygnaturą autora, płótno, 70 × 100 cm, opisany i sygn. na odwrocie: IKONA CZASU/GICLEE A/E/Tomek Sętowski

Dołączony certyfikat autorski.

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie 
nazywanym „realizmem magicznym”. Jego malarstwo, prace gra-
ficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni. 
Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 

z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego 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.

cena wywoławcza: 8 000 zł •  estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)49
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Bez tytułu, 2016
olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. i dat. l.d.: ŁP 2016

Dołączony certyfikat autora.

Mieszka i tworzy w miejscowości Wronki położonej na skraju Puszczy 
Noteckiej, w województwie Wielkopolskim. Z wykształcenia jest logi-
stykiem, jednak na co dzień realizuje i rozwija swoją największą pasję, 
czyli malarstwo olejne. Stosuje czasochłonna technikę laserunkową, 
dzięki której stara się uzyskać efekt głębi i tajemniczości. Najlepiej czuje 

się w tematyce surrealistyczno-fantazyjnej. Prace jego to wyciągnięte 
niczym z książek fantasy obrazy z odległych światów, które mają na 
celu pobudzić w odbiorcy emocje. Obrazy tego artysty znajdują się 
między innymi w USA, Niemczech, Norwegii, Republice Czeskiej oraz 
w wielu miastach Polski.

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

Łukasz Prządka (ur. 1979)51

107
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Mnisi drzew II, 1977
akwarela, technika własna, papier, 58 × 86 cm, sygn. i dat. R. Tomczyk 97

Reprodukowana:

katalog Neues Aquarell, Internationale Biennale Neues Aquarell, Bonn, 1999”

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Malarz, 
teatrolog, krytyk kultury. Od 1976 roku należał do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. W latach 1980-87 pełnił funkcję dyrektora Galerii 

EL. Od 1953 związany z miastem Elbląg, jest założycielem i preze-
sem  Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Autor ponad 30 książek 
literackich, stale współpracował z licznymi czasopismami literackimi.

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

Ryszard Tomczyk (1931–2020)53Folwark zwierzęcy, 2004
gwasz, papier, 70 × 100 cm, sygn. i dat. p.d.: Iwan Kulik |2004

Urodzony 29 kwietnia 1959 r., Leszcziwka (Ukraina). W latach 
1983–1989 studiował na wydziałach Architektury Wnętrz oraz Malar-
stwa Monumentalnego Instytutu Przemysłowo-Artystycznego w Char-
kowie. Zajmował się także rzeźbą, freskiem, mozaiką i witrażem. Po 
jego ukończeniu mieszkał i pracował w Petersburgu (Leningradzie) 
i Moskwie. W Moskwie w 1990 roku odbyła się jego pierwsza wystawa 
indywidualna – „Na Krymskim Wału”. W tym samym roku wyjechał 
do Polski (Warszawa, Łódź). Rok później zaprezentował swą pierwszą 
wystawę indywidualną w Polsce – w Salach Sejmu RP.  Dominującą 
część jego twórczości stanowią obrazy olejne, które łączą się w cy-
kle tematyczne. Najważniejsze z nich to cykle inspirowane wielkimi 

postaciami historii i sztuki, nastrojem miejsc oraz portrety. Swoistym 
wkładem polskim w twórczość Iwana Kulika jest postać Stańczyka, 
któremu poświecił znakomitą część swoich obrazów. Iwan Kulik jest 
twórcą ilustracji do książek: „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa 
(Muza, 2003, 2004) – seria 90 gwaszy, „Pokłon Mistrzowi złożyłem” 
Adama Kowalczewskiego (2003). W tym samym roku rozpoczął cykl 
prac stanowiących ilustracje do „Don Kichota” Cervantesa oraz „Fol-
warku zwierzęcego” Orwella. Dwa lata wcześniej artysta zaprojekto-
wał etykietę dla jednego z win winnicy Cormons we Włoszech – Vino 
Della Pace (Wino Pokoju), dzięki czemu znalazł się w towarzystwie 
takich nazwisk jak: Fini, Dario Fo, Nagasawa, Yoko Ono.

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

Iwan Kulik (ur. 1959 Leszczówka/Ukraina)52
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Walka centaurów, dyptyk, 2018
akryl, papier, 2 × 120 × 130 cm, sygn. i dat. l.d.: WOJCIECH PELC |2018

W 2011 roku otrzymał dyplom z grafiki na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. E. Delekty. Jest 
absolwentem PLSP w Krośnie (2004). W twórczości korzysta z takich 
dziedzin jak: rysunek, grafika, video art, fotografia i rzeźba. Brał udział 
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych: retrospekcyjny prze-
gląd filmów autorskich w „Dziupli” w Czechach w 2011 roku, pokon-
kursowa wystawa grafiki w galerii MOKIS w Oleśnicy w 2011roku, 
udział w licytacji charytatywnej na rzecz hospicjum w ramach Fashion 
Art Silesia w Galerii Szyb Wilson w Katowicach w 2011 roku, przegląd 
multimedialny „Kręgi Sztuki” w Galerii Szara w Cieszynie w 2010 roku, 
retrospekcyjna wystawa w bunkrze „Anlage-Sud” w Stępinie-Cieszynie 
w 2008 roku, trzykrotna wystawa wyróżnionych studentów Wydziału 

Artystycznego UŚ w cieszyńskim Zamku Sztuki w 2007-2009 roku, 
wystawa „(S)chroń sztukę” w Collegium Minus Uniwersytetu Opol-
skiego w 2008 roku, wystawa „Kondycje-koncepcje” w Galerii Szara 
w Cieszynie w 2008 roku, wystawa rysunku studentów UŚ w Galerii 
Epicentrum w Jastrzębiu Zdroju w 2007 roku. Nagrody: 2 miejsce 
w Przeglądzie Krótkich Form Filmowych w Białymstoku w 2012 roku, 
wyróżnienie w 8. Edycji Festiwalu Filmów Niezależnych kilOFF w Ka-
towicach w 2012 roku, 1 nagroda za najlepszy film eksperymentalny 
w X Rybnickim Przeglądzie Filmu Niezależnego RePeFeNe 2011 w Ryb-
niku, 3 miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Grafiki im. Meidnera 
w Oleśnicy w 2011 roku, wyróżnienie w triennale „Granice rysunku” 
w Rzeszowie w 2009 roku.

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

Wojciech Pelc (ur. 1984 r.)54
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Summer, 2020
olej, płótno, 100 × 140 cm, opisany na odwrocie: Kabanowich Angelina „Summer” 2020

Autorka ukończyła Uniwersytet Sztuk Pięknych imienia A. Glebo-
wa. Obecnie studiuje na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki. 
W 2015 r. Otrzymała dyplom III stopnia na Młodzieżowych Igrzy-
skach Delfickich państw członkowskich WNP. Autorka jest laureata 
specjalnego funduszu Prezydenta Republiki Białorusi na wsparcie 

utalentowanej młodzieży. 2019 – uczestnik republikańskiej wystawy 
„Triennale młodych artystów”. 2019 – uczestnik jesiennego salonu 
z Belgazprombanku. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach 
w Europie.

cena wywoławcza: 8 000 zł •  estymacja: 10 000 – 11 000 zł

Angelina Kabanowicz (1931–2020)55
Powidoki, 2014
olej, płótno, 100 × 130 cm, opisany datowany i sygnowany nablejtramie: POWIDOKI 2014 / M.RYBIŃSKI

W latach 2002–2007 studiował grafikę warsztatową na ASP w Po-
znaniu, w pracowni litografii prof. S. Ficnera,  X pracowni malarstwa 
prof. P. C. Kowalskiego i w II pracowni malarstwa D. Lejmana. Dyplom 

z grafiki w pracowni prof. Stefana Ficnera w zakresie litografii (2007). 
Brał również udział w krajowych i zagranicznych wystawach. Od 2008 
mieszka i pracuje w Łodzi.

cena wywoławcza: 2 500 zł •  estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Michał Rybiński (ur. 1982 Częstochowa)56
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Carnaval, 2021
akryl, płótno, 110 cm x 150 cm, sygn. p.d.: Michalina Czurakowska

Absolwentka Wydziale Grafiki ASP Kraków w Pracowni Projektowania Książki. Absolwentka Malarstwa i Projektowania Mody na tej samej 
uczelni. Jej pasją jest sztuka i muzyka.

cena wywoławcza: 1 000 zł  estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Michalina Czurakowska (ur. 1986)58
Forma Fizyczna- Równowaga, 2021
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn. l.d.: K. HopE

Absolwentka Wzornictwa na Politechnice Łódzkiej. Od lat związana z fotografia. Od 2017 roku czynnie maluje i tworzy obrazy abstrakcyjne 
techniką akryl pod pseudonimem Kate HopE.

cena wywoławcza: 1 500 zł  estymacja: 5 000 – 9 000 zł

Katarzyna Chmiel Kate HopE (ur. 1988)57
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W drodze, 2021
akryl, płótno, 150 × 80 cm, sygn. i dat. p.d.: Andrzej Wroński/2021

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Tomek Sętowski | „IKAR” | olej, płyta 1984’

Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1968 r. 
Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wysta-
wiane były na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju 
i za granicą, między innymi w Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech 

i Belgii. W latach 80-tych i 90-tych tworzył w nurcie realizmu fan-
tastycznego. Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika 
Fantastyka oraz Nowa Fantastyka w latach 1987-90.

cena wywoławcza: 2 000 zł  estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Andrzej Wroński (ur. 1942 r. Chrzanów))59
Aqua, 2007
gips alabastrowy, farby akrylowe, drewno, wys. 80 cm, podstawa: 24 × 34 cm, sygn. na odwrocie: Raft

Artysta wszechstronny- fotograf, grafik, rzeźbiarz. Urodzony we 
Wrocławiu. W 1986 roku przeprowadził się do szwedzkiego Lund. 
Absolwent szkoły projektowania graficznego w Lund. W 2006 roku 
powrócił do Polski, by studiować rzeźbę w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w pracowni prof. Piotra Gawrona. Prace artysty pre-

zentowane są na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce 
oraz za granicą. Rafał Tarnawski w umiejętny sposób przekazuje cha-
rakter portretowanych postaci, posługując się szeroką gamą mate-
riałów i technik. Sztuka jest dla niego formą komunikacji, swoistym 
rodzajem narracji, eteryczną substancją, podstawą wszechświata.

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

Rafał Oriraf Tarnawski (ur. 1953 Wrocław)60



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 na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.

/// 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 



–  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 dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji 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.

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 opublikowa-
nego 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;



z L e c e n I e  L I c y tac j I
AukcjA ZE ZbIORóW kOLEkcjONERA

WARSZAWA, 22 WRZEŚNIA 2021 R., gODZ. 19.00
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: 
Santander Bank Polska SA: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

imię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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 lub pocztą: 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. droit 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

AukcjA VARIA® (44)

Kotek z piłką, Pacyków, ok. 1920 r, 
fajans, wys. 14,5 cm

6 października 2021
 
W GaLerii SOpOCkieGO dOMU aUkCYJneGO

WarSzaWa, UL. nOWY ŚWiaT 54/56  



AukcjA jESIENNA
16 października 2021
 
W Siedzibie SOpOCkieGO dOMU aUkCYJneGO

SOpOT, UL. bOH. MOnTe CaSSinO 43

Tamara Łempicka (1898–1980), Kobieta z mandoliną
akwatinta, papier, 62 39,5 cm (odcisk płyty), sygn. i opisany ołówkiem l. d.: „72/100 T. de Łempicka”

Jarosław Szewczyk, Warszawa Powiśle, 
akryl, płótno, 100 × 150 cm, 2021

25 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 20 pAźdZIErnIKA 2021 • godZ. 19 
SopoCKI dom AUKCyJny • gALErIA WArSZAWA
UL. noWy ŚWIAT 54/56 • WArSZAWA

AUKCJA KoLEKCJonErSKA



AukcjA mAp pOLSkI
23 października 2021

W GaLerii SOpOCkieGO dOMU aUkCYJneGO

GdaŃSk, UL. dŁUGa 2/3

Z PRYWATNEJ KOLEKCJI, CZ. 1 

Claes Janszoon Visscher, Haec Tabula nova Poloniae et Silesiae, Amsterdam przed 1630, stan pierwszy

30 października (SObOTa) 2021
 
W Siedzibie SOpOCkieGO dOMU aUkCYJneGO

SOpOT, UL. bOH. MOnTe CaSSinO 43

AukcjA SZTukI WSpóŁcZESNEj

Henryk Stażewski (1894 Warszawa – 1988 tamże), Bez tytułu, 1983, akryl, relief, płyta pilśniowa, 44 × 44 cm
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Bogdan Pilatowicz
Porzuciłem moją pracę, 2021
poz. 46



Magdalena abakanowicz
Para rzeźb – SelF POrTraiT, 1990
poz. 11
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