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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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Na Boże Narodzenie, 2016
olej, płótno, 40 × 80 cm, sygn. l.d.: W. Sporski, opisany na odwrocie: W Sporski |Na Boże Narodzenie |В. Спорспий |На Рождество

Absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych im. A.K. Glebowa 
w Mińsku. Mieszka w Grodnie. Jest członkiem Towarzystwa Plastyków 
Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Debiut wystawienniczy ar-
tysty miał miejsce w 1983 roku, od tego momentu malarz wielokrotnie 
wystawiał swoje prace na ekspozycjach zbiorowych i indywidualnych 
w Polsce, na Białorusi, w Holandii czy Japonii. W swojej twórczości 
Wacław Sporski podejmuje bardzo różną tematykę, maluje sceny rodza-

jowe, martwe natury, portrety, akty, pejzaże, a nawet przedstawienia 
o charakterze fantastycznym. Wypracował swój balansujący na granicy 
surrealizmu, baśniowy, indywidualny styl, co sprawia, że jego dzieła są 
łatwo rozpoznawalne mimo tak szerokiego wachlarza obrazowanych 
motywów. Charakterystyczne dla jego sztuki jest operowanie plamą 
barwną i żywą paletą kolorów, upraszczanie szczegółów oraz bogata 
faktura malarska osiągana przy wykorzystaniu szpachli.

cena wywoławcza: 2 500 zł • estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Wacław Sporski (ur. 1960)01
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Uroczy świat Amelii, 2021
olej, płótno 100 × 80 cm, sygn. l.d.: PILA|TOWICZ

Malarz czynnie działający w Austrii. Od zawsze żył sztuką i muzyką. 
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: 5 500 zł estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Bogdan Pilatowicz (ur. 1957 r.)02
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Bez tytułu, 2011
olej, płyta, 73 × 57 cm, sygn. l.d.: Heksel K. na odwrociu certyfikat autorski

Polski malarz, pochodzący z Wałbrzycha. Jego twórczość można wpi-
sać w nurt surrealizmu. Zainteresował się sztuką już jako dziecko, ale 
dopiero pod wpływem ojca, który również tworzył, zaczął rozwijać 
swój talent. W krótkim czasie został doceniony przez odbiorców i ko-
lekcjonerów sztuki na tyle, by zająć się swoją twórczością zawodowo. 
Od 2015 roku członek Związku Artystów Plastyków. Styl oraz technika, 
w której obecnie maluje, dojrzewała przez lata prób i doświadczeń 
z różnymi materiałami i podłożami malarskimi. Obrazy Krzysztofa 
Heksla powstają na płytach, malowane olejami, wymagającą techniką 
laserunku – najlepiej oddającą głębię i efekty barwne światów, które 
przedstawia autor. Tematyka prac skupia się głównie wokół entropii, 
przemijania, śmierci, marzeń sennych. Inspiracją dla artysty jest świat, 
który go otacza oraz jego zainteresowania: kosmos, astronomia, filo-
zofia i szeroko pojęte poszukiwanie sensu istnienia. Wybrane wystawy: 
2019 – „OCHORÓWICZÓWKA”, Muzeum Magicznego Realizmu, Wisła; 
2017 – „One Night One Art”, Art-Passion, Piaseczno; 2017 – „Impre-

sje”, Muzeum Porcelany, Wałbrzych; 2017 – cykl wystaw zbiorowych 
„Metamorfoza”: Galeria Miejsca we Wrocławiu, Galeria Sztuki Współ-
czesnej w Kołobrzegu; Galeria ZSP im. Józefa Brandta w Radomiu, 
Centrum Kultury Browar, Włocławek; 2016 – „Flux Exhibition”, The Old 
Truman Brewery, Londyn; 2016 – Malarstwo, Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia, Wałbrzych; 2016 – „Surrealistyczne światy Krzysztofa 
Heksla”, Hala Stulecia, Wrocław; 2016 – wystawa Zbiorowa Artystów 
Dolnośląskiego Oddziału ZPAP, Zamek Książ, Wałbrzych; 2015 – Galeria 
Impart, Wrocław; 2015 – wystawa Zbiorowa Artystów Dolnośląskiego 
Oddziału ZPAP, Biblioteka „Pod Atlantami”, Wałbrzych; 2015 – „Na po-
graniczu światów…”, Parter KCKSIR, Kłodzko; 2014 – „Na pograniczu 
światów...”, Centrum Kulturalno – Kongresowym „Witold”, Boguszów 
Gorce; 2014 – „Na pograniczu światów...”, Galeria Rotunda, Ząbkowice 
Śląskie; 2014 – „Magiczne światy”, Galeria Centrum Kultury – MBP, 
Głuszyca; 2013 – „Inspiracje”, Galeria na Piętrze, Wałbrzych

cena wywoławcza: 12 000 zł • estymacja: 18 000 – 24 000 zł

Krzysztof Heksel03
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Dworek pod aniołem
olej, płótno, 80 × 120 cm, sygn. p.d.: 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 po-
łowie lat 90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym zawo-

dowozajmuje 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 kilkudzie-
sięciu ekspozycjach zbiorowych, wśród nich m.in. Surrealiści Polscy 
(Warszawa 2008), ART.-EXPO (Nowy York, Las Vegas 2008), Primavera 
(Rotterdam, Holandia 2008 i 2009), Czar kobiet. Urok kwiatów (Sopot 
2009), Magical Dreams (Włocławek 2011), Art Revolution Taipei (Taj-
pej, Tajwan 2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym, Włochy 2012), Magical 
Dreams II (Szczyrk 2013)

cena wywoławcza: 30 000 zł • estymacja: 42 000 – 50 000 zł

Karol Bąk (ur. 1961 Koło)04
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Nietoperze, 2016
technika mieszana, kora brzozowa, 30 × 33 cm, sygn. p.d.: JWilkoń

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 
1930 r. w Bogucicach koło Wieliczki. W latach 1947–1949 uczył się 
w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W roku 1950 rozpoczął 
studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocze-
śnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 

1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy. Artysta należy do najwybit-
niejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku 
lat 90. Artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla 
niego równie ważną dziedziną jak ilustracja. Prace Wilkonia znajdują 
się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą

cena wywoławcza: 10 000 zł • estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Józef Wilkoń (ur. 1930)05
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Connect, 2015
akryl, płótno, 100 × 180 cm, sygn. l.g.: monogram artysty

Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii 
Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum, two-
rząc rysunki na ścianach pokoju w domu rodzinnym. Po jakimś czasie 
przeniósł swoją twórczość do klubu osiedlowego, a następnie na ulicę. 
Ten etap twórczości to malowanie, robienie vlepek, tagowanie murów. 
Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze było przeprowadzenie 
się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył swoją pierwszą małą pra-
cownię. W Łodzi pierwszy raz spotkał się z malarstwem wielkoforma-
towym ? muralami, które ukształtowały jego sposób widzenia sztuki. 
Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych działań i scena Urban Art jest 
mu bardzo bliska, to jednak nie uważa się już za jej członka. Wybrał 

inną drogę, koncentrując się na malarstwie sztalugowym. Stara się 
opracować rozpoznawalny warsztat, w ramach którego korzysta z kla-
sycznych narzędzi malarskich, ale też i tych wykorzystywanych przez 
artystów działających na ulicy. Chcąc przybliżyć swoją twórczość ma-
sowemu odbiorcy, wykonuje kopie prac w formie vlepek, które rozkleja 
w przestrzenie miejskiej. W twórczości zależy mu przede wszystkim 
na kontakcie z odbiorcą. Dialog w sztuce jest dla niego priorytetem. 
W latach 2010–2015 brał udział w około 40 wystawach zbiorowych. 
Wystawy indywidualne: 2014 - Galeria Chłodna 31, Winosfera, War-
szawa; 2013 – Klub Sens Nonsensu, Warszawa.

cena wywoławcza: 20 000 zł • estymacja: 32 000 – 38 000 zł

Wojciech Brewka06
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Bez tytułu
pastel, papier, 48,5 × 64 cm, sygn. l.d.: B. MICHALIK

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: 4 500 zł • estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Borys Michalik (1969 Częstochowa – 2018 tamże)07
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Monolit I
olej, płótno, 120 × 180 cm, opisany na odwrocie: 180 × 120 |Mariusz Krawczyk |Monolit I

Ukończył wydział malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w 1994 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. L. Ząb-
kowskiego. Fascynują go mroczne, otwarte przestrzenie na pograniczu 
abstrakcji. Pracując w technice olejnej tworzy wielowarstwową tkankę 
malarską, gęstą materię złożoną z faktury, laserunków, linii i plam, 
dużych jednolitych powierzchni i delikatnych detali, które przenika-

jąc się tworzą wielowymiarowe, atmosferyczne pejzaże. Jest autorem 
wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brał udział w wystawach 
zbiorowych między innymi w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Brukseli, 
Birmingham, Strasburgu, Seulu, Frankfurcie. Zdobył III nagrodę w kon-
kursie Bielska Jesień 1995 r. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach 
w Europie, USA, Kanadzie i Azji.

cena wywoławcza: 22 000 zł estymacja: 28 000 – 32 000 zł

Mariusz Krawczyk (ur. 1967)08
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Facie, 2021
olej, płyta, opisany na odwrocie: „Facie” | Maksymilian Novák-Zempliński | 2021

Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w War-
szawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach prof. 
A. Fałata i prof. A. Sadowskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym 
w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjonistycznym i spora-
dycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji dla 

jego prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa 
Salvadora Dali, Giorgio de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy 
Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach 
w kraju i za granicą.

cena wywoławcza: 15 000 zł estymacja: 20 000 – 28 000 zł

Maksymilian Novák-Zempliński (ur. 1974 Warszawa)09
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Pejzaż, 1988
pastel, papier, 42 × 62 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.: Michalik 88

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: 3 000 zł • estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Borys Michalik (1969 Częstochowa – 2018 tamże)10
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Forma Fizyczna – Małgorzata, 2021
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. l.d.: K. HopE

bio: 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: 1 000 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Katarzyna Chmiel Kate HopE11
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Hope, 2021
akryl, 120 × 150 cm, opisany na odwrocie: Michalina Czurakowska 2021 
|Hope |21.10.2021

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

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 3 500 – 6 500 zł

Michalina Czurakowska 
(ur. 1986)

12
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Zimowy amarylis, 2021
olej, akryl, 80 × 60 cm, sygn p.d.: Joanna Misztal

Absolwenta wrocławskiej ASP na wydziale ceramiki i szkła. Malarstwo 
studiowała w pracowni prof. K.Jarodzkiego.W jej każdej pracy widać 
umiłowanie do materii przestrzennej (ceramiki). Bardzo wyraźna i zróż-
nicowana faktura oraz często używane różne odcienie złota nadają 

specyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym obrazom. Jej prace 
znajdują się w kolekcjach różnego rodzaju instytucji, a także osób 
prywatnych w kraju jak i za granicą.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Joanna Misztal13
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Green paradise VII, 2021
akryl, płótno, 140 × 90 cm, 2 × 130 × 60 cm, sygn. i dat. na odwrocie: P.K.Mikulska2021

Ur. 1973 r. w Lublinie. Absolwentka I i II stopnia Wydziału Artystyczne-
go UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmujesię 
malarstwem olejnym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowa-

niem na porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzego Staraka 
i Anny Woźniak -Starak w projekcie do „Witkiewiczówki” w Zakopa-
nem. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Patrycja Kruszyńska-Mikulska14
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Z wiatrem, 2021
olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: Andrzej Wroński |2021

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

Andrzej Wroński (ur. 1942 Chrzanów)15
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Pipa pipa Sen Dławigada, 2021
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: A. Kot 2021

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

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

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Adelajda Kot17
Bez tytułu, 20217
technika mieszana, papier, 63 × 46 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.: JHK 2017

Artystka ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu 
– kierunek tkanina. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku – dyplom w 1986 roku w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. 
W latach 1985-1992 pracowała jako pedagog w Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Gdyni-Orłowie. Początkowo zajmowała się tkaniną arty-

styczną tworząc duże gobeliny o trójwymiarowej strukturze, później 
jej głównym środkiem wyrazu stał się pastel. Od lat współpracuje z 
galerią Triada w Sopocie, gdzie  w 2007 roku miała swoją indywidu-
alną wystawę pasteli.

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

Hanna Kubicz-Treblińska16
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„Skull” Be happy, 2016
akryl, płótno, 130 × 100, sygn. l.d.: monogram artysty, opisany na odwrocie: monogram artysty, „Skull” Be happy :) Warszawa 2016

Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii 
Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum, two-
rząc rysunki na ścianach pokoju w domu rodzinnym. Po jakimś czasie 
przeniósł swoją twórczość do klubu osiedlowego, a następnie na ulicę. 
Ten etap twórczości to malowanie, robienie vlepek, tagowanie murów. 
Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze było przeprowadzenie się 
do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył swoją pierwszą małą pracow-
nię. W Łodzi pierwszy raz spotkał się z malarstwem wielkoformatowym 
? muralami, które ukształtowały jego sposób widzenia sztuki. Mimo, iż 
nie zrezygnował z ulicznych działań i scena Urban Art jest mu bardzo 
bliska, to jednak nie uważa się już za jej członka. Wybrał inną drogę, 

koncentrując się na malarstwie sztalugowym. Stara się opracować 
rozpoznawalny warsztat, w ramach którego korzysta z klasycznych 
narzędzi malarskich, ale też i tych wykorzystywanych przez artystów 
działających na ulicy. Chcąc przybliżyć swoją twórczość masowemu 
odbiorcy, wykonuje kopie prac w formie vlepek, które rozkleja w prze-
strzenie miejskiej. W twórczości zależy mu przede wszystkim na kon-
takcie z odbiorcą. Dialog w sztuce jest dla niego priorytetem. W latach 
2010-2015 brał udział w około 40 wystawach zbiorowych. Wystawy 
indywidualne: 2014 - Galeria Chłodna 31, Winosfera, Warszawa; 2013 
- Klub Sens Nonsensu, Warszawa.

cena wywoławcza: 10 000 zł • estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Wojciech Brewka18
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Pokusa, 2021
olej, płótno, 100 × 150 cm, opisany 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: 4 000 zł estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Magdalena Konopka (ur. 1990 r.)19
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Lost, 2021
olej, płótno, 89 × 101 cm, opisana na odwrocie: „LOST” |Sen |02/2021 
|101 × 89 cm

Tugba Bahad r artystka urodzona w Niemczech. Absolwentka Studiów Me-
nadżerskich oraz Malarstwa. Uczestniczyła w wielu wystawach: 2003 r. 
Ardahan Group Art Exhibition, 2008 r. Urfa Group Art Exhibition, 2015 
Mersin Group Art Exhibiton, 2018 X.International Form Melita to Battalgazi 
to Caravanserai Meeting, 2018 Izmir Small Art Exhibition-9, 2018 Turgut 
Pura Foundation Art Exhibition.

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Tugba Bahadir20



46

Poranek wiosny, 2021
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: mlenartowicz oraz na odwrocie: mlenartowicz

Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyj-
-ną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej 

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

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

Magdalena Lenartowicz22Wenus, 2014
akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. p.d.: ‚MM |2014’ opisany na odwrociu: MARTA MARSZAŁŁ |100 × 70 |„WENUS” 2014 |AKRYL 
NA PŁÓTNIE

W 2016 ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
74 Weronika Kawecka realizując dyplom z malarstwa pod kierun-
kiem prof. Marka Zaborowskiego oraz dr Joanny Dudek na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Laureatka nagrody im. Ericha 

Lütkenhausa w XIII Konkursie Sztuk Plastycznych ARS UNIVERSITA-
TIS 2013, NAgrody Prezydenta Miasta Kalisza w XV Konkursie Sztuk 
Plastycznych ARS UNIVERSITATIS 2015 oraz stypendystka Nagrody 
Rektora dla najlepszych studentów

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

Marta Marszałł21

45
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Kolorowy wiatr, 2021
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: M.S

Urodziła się w 1995 r. w Lublińcu. W 2019 r. Uzyskała tytuł Magi – 
stra Sztuki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Licencjat obroniła w pracowni Profesora 
Mariana Jarzemskiego, natomiast tytuł magistra w pracowni Dr Bar – 

tosza Frączka. Pasjonuje się malarstwem, przyrodą oraz fotografią. Jej 
obrazy to impresjonistyczne pejzaże w klimacie bajkowości, fantastyki. 
Na swoim koncie mam kilka wystaw zbiorowych oraz indywidualne 
na terenie Polski.

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

Monika Siwiec24
Chorwacja, 2021
akryl, płótno, 90 × 70 cm, sygn. i dat. na środku: HUGI 2021

Ukończył Wydział Malarstwa gdańskiej ASP, gdzie w 2008 r. uzyskał 
dyplom w pracowni prof. J. Ostrogórskiego. Maluje odrealnione, su-
rowe w swej prostocie pejzaże i kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje 

się także witrażownictwem. Od 2010 r. jest członkiem kabaretu Limo. 
Obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą 
(m.in. w Kanadzie, Francji i Austrii).

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

Hugo Giza23
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Bez tytułu
akryl, płótno, 50 × 50, sygn. p.d.: Jacek Cyganek

Studiował w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Obronił dyplom 
wpracowni prof. Antoniego Starczewskiego. Uczestnik wielu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych min.: 2010 – wystawa galeria ZPAP War-
szawa; 2012 – Galeria Zapiecek Warszawa; 2013 – galeria Gologorski 

Kraków; 2013 – galeria „EM_Holland; 2014 – galeria Art Warszawa; 
2014 – wystawa portretów (rysunek) Centrum Kultury Izabelin; 2015 
– galeria Polakos Girona; 2015 – wystawa Galeria Art.

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

Jacek Cyganek26
Suzani
olej, płótno, 70 × 70, brak sygnowania

Urodziła się w 1957 roku w Rangunie w Birmie. Jest absolwentką 
Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
dyplom obroniła w pracowni Tadeusza Dominika. Stosuje własne, 
nieszablonowe techniki malarskie takie jak akryl na podkładzie gazet 
czy prace wykonane na kliszach rentgenowskich. Głównym tematem 
jej twórczości jest kobieta i jej codzienne zajęcia, w swoich pracach 
przedstawia też wschodnie kobierce o motywach prehistorycznych. 

Tworzy murale dla pracowni architektonicznych Bogusławski i Part-
nerzy, JEMS Architekci oraz dla architekta A. Wyszyńskiego. Brała 
udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce 
i za granicą, a jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Galerii Studio 
i Galerii Zachęta w Warszawie, Muzeum IIany Goor w Jafie oraz ko-
lekcji Marty Tarabuły w Krakowie.

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

Olga Wolniak (ur. 1957, Ranguan, Birma)25
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Zima, 2021
olej, płótno, 60 × 90 cm, sygn. i dat. l.d.: M.Kunikowska 2021 r.

Ur. w 1981 r. roku w Łodzi. W latach 2000–2005 studiowała na Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na 
Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2005 roku obroniła dyplom w za 
– kresie grafiki warsztatowej w Pracowni Technik Litograficznych pod 
kierunkiem prof. Witolda Warzywody. Inspiracji do swoich prac dyplo 
– mowych, a także późniejszej twórczości Marta Kunikowska-Mikulska 
szuka w polskich podaniach i wierzeniach ludowych. Tajemnicze istoty 

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

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

Marta Kunikowska-Mikulska27
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Para w kapeluszach, 2021
brąz patynowany i polerowany, patyna brązowa i zielona, 38 × 30 cm, sygn. u podstawy: Panufnik, podstawa z granitu opatrzona 
tabliczką autorską

Studiowała w pracowni Ivesa Mariena i Philippe’a Desomberga w Aka-
demii Sztuk Pięknych in Braine L’Alleud w Belgii.Debiut wystawienniczy 
rzeźbiarki miał miejsce w 2009 roku, od tego czasu artystka ekspo-
nowała swoje prace na licznych wystawach. W 2011 roku podczas 
Salon International des Artistes Contemporains władze miasta Saint 

Tropez we Francji przyznały Iwonie Bieli Panufnik pierwsze miejsce 
w kategorii rzeźby za całokształt twórczości. Artystka jest członkiem 
Low Countries Sculpture Society w Belgii oraz Société National des 
Artistes Animaliers we Francji.

cena wywoławcza: 5 500 zł estymacja: 6 500 – 7 500 zł

Iwona Biela Panufnik (ur. 1973 r.)29
Tchnienie, 2021
akryl, płótno, 120 × 100 cm, sygn i dat. na odwrocie: Natalia Diling-Czarnecka |2021

Absolwentka ASP we Wrocławiu, wydział Malarstwa i Rzeźby. Prace 
artystka prezentowała na wielu wystawach w kraju i za granicą. Wro-
cław - Galeria Miejska, Szczecin- Galeria Opery i Operetki Przykłado-
wo - Berlin, Eisenach-Niemcy, Limerick, Dublin- Irlandia, Falkenberg 
- Szwecja. Obecnie prowadzi własną Pracownie autorską oraz Szkółkę 

Artystyczną.  Prace Artystki są w kolekcjach na całym świecie Niemcy, 
Japonia, Polska, Stany Zjednoczone. Artystka inspiruje się głównie 
Naturą, ulotnością chwili...Cały czas poszukuje ciekawych technik, 
Używa naturalnych barwników i faktur z miejsc gdzie powstają obrazy.

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 500 – 2 200 zł

Natalia Czarnecka-Diling28
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Błękitna etiuda, 2021
olej, płótno, 120 × 100 cm, sygn. p.d.: Julia Reiter

Malarka z zamiłowania z zawodu dekoratorka wnętrz. Inspiruje się 
ludźmi. Stara się uchwycić ulotne chwile, zamykać je w kadrze i prze-

lewać na płótno. Uwielbia żywe barwy oraz grę świateł.

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

Julia Reiter31

Zielnik śródziemnomorski, 2021
olej, płótno, 130 × 90 cm, opisany na odwrocie: ZIELNIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI |Martyna Kliszewska |olej na płótnie |130 × 90 cm

Jest absolwentką wydziału aktorskiego PWST w Krakowie oraz wy-
działu malarstwa i grafiki ASP w Łodzi. Od lat z powodzeniem godzi 
pracę w teatrze z twórczą aktywnością malarską. Swoje obrazy pre-
zentowała podczas indywidualnych wystaw min. w Galerii Kuratorium 
w Warszawie, w galerii POSK w Londynie, w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w Częstochowie, podczas XX Festiwalu Gwiazd w Mię-
dzyzdrojach, a także w galerii TA3 podczas warszawskiej Nocy Muze-
ów. W latach 2005- 2007 zajmowała się sztuką użytkową. W 2005 
roku w Galerii RED w Krakowie wystawiła kilka unikatowych lamp 
według własnego projektu przyjętych z uznaniem przez krakowską 
krytykę. Rok później podjęła współpracę z warszawską Galerią Sztu-

ki Użytkowej OPERA, gdzie wystawiała kolejne obiekty świetlne. Od 
2009 roku powróciła do malarstwa. Jej obrazy wyróżnia zmysłowe 
i sensualne ujęcie a spontaniczność i charakterystyczna paleta to cechy 
spójne tej twórczości. W 2019 roku artystka zaczęła tworzyć malarski 
cykl CARRARA GARDENS. To autorski projekt inspirowany pięknem 
marmuru karraryjskiego. Obrazy z tego cyklu były prezentowane na 
indywidualnych wystawach malarki w Londynie oraz w Warszawie pod 
honorowym patronatem Włoskiego Instytutu Kultury. Prace Martyny 
Kliszewskiej znajdują się we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczo-
nych oraz w kilku prywatnych kolekcjach Polskiej Sztuki Współczesnej.

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

Martyna Kliszewska (ur. 1974 r.)30
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Badacz, 2021
akryl, płótno, 40 × 50 cm, sygn i dat. l.d.: Radziewicz 2021 opisany na odwrocie: „BADACZ” Grzegorz Radziewicz

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem: 
Haliny Pawlikowskiej (grafika), Pawła Jarodzkiego (malarstwo) i Eu-
geniusza Geta-Stankiewicza (rysunek). Wybrane wystawy: 2016 – 1. 
TKO International Miniprint Exhibition, Tokyo-Kyoto-Osaka (Japonia); 
2016 – 8. Internacional Printmaking Biennial Douro (Portugalia); 2016 

– „Reaktywacja”, Galeria Marchand, ZPAP Białystok; 2016 – wystawa 
indywidualna „Konstruktor” (malarstwo i grafika), Galeria „Spodki”, 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok; 2016 – „Art Fresh 
Festival 7”, Hotel Sheraton, Warszawa.

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

Grzegorz Radziewicz33Brama do raju, 2010
olej, płótno, 100 × 73 cm, sygn. p.g.: KUFKO

Władysław Kufko urodził się w 1955 roku w Brześciu. Ukończył Liceum 
Plastyczne w Mińsku a w 1981 r. studia wyższe w Kijowskim Instytucie 
Sztuki. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelę. W swoich obrazach 
kreuje świat fantastycznych postaci, sytuacji, ukrytych znaczeń. Te 
światy mają oczywiste odniesienie do naszej ludzkiej kondycji, ale 
nie są łatwo interpretowalne. Obrazy artysty są swego rodzaju mały-
mi malarskimi traktatami filozoficznymi. Przywiązuje dużą wagę do 
kompozycji i formy obrazu. Zajmuje się także portretowaniem. Jest 
członkiem Związku Artystów Plastyków Republiki Białoruskiej i człon-

kiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Wziął udział w dziesiątkach 
wystaw zbiorowych w Białorusi, Polsce, Rosji, Niemczech, Holandii, 
USA, miał wystawy indywidualne w Polsce i innych krajach.Jego prace 
znajdują się w zbiorach: Muzeum w Brześciu, Ministerstwa Kultury 
w Mińsku, Związku Plastyków ZSRR w Moskwie oraz w kolekcjach 
prywatnych w Republice Białoruskiej, Rosji, Armenii, Polsce, Niem-
czech, Holandii, Belgii, Austrii, Hiszpanii, Czechosłowacji, USA i Kana-
dy.W 2005 roku został zakwalifikowany do finałowej setki konkursu 
OBRAZ ROKU, organizowanego przez Art & Business.

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

Władysław Kufko32
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Toprock, 2021
olej, płótno, 45 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: ŁUKASZ KAMIŃSKI MMXXI

Artysta znany również jako „Kresopotomek Malowniś na diamento-
wym szlaku” zajmuje się działalnością o charakterze plastycznym odkąd 
pamięta.Rdzeniem jego twórczości jest malarstwo ścienne. Zajmuje 
się również rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Bezpośrednio po 

ukończeniu edukacji podjął pracę złotnika. W malarstwie sztalugowym 
rezprezentuje bezkompromisową odmianę surrealizmu symbolicznego, 
w życiu umiarkowany caravaggionizm.

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Łukasz Kamiński34
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Warszawa Centralna, 21
akryl, płótno, 80 × 80 cm, opisany na odwrocie: STRACHOVICH YULIYA

Urodziła się na Białorusi. Jest Absolwentką Europejskiego Uniwersy-
tetu Humanistycznego, na kierunku Teorie i praktyki w sztuce współ-
czesnej. Wystawiała swoje prace na wielu wystawach zarówno indy-

widualnych jak i zbiorowych m.in.: Nordic dreams w Grace Denker 
Gallery (Hamburg); About..., Verh w Mińsku; Young Talents of Belarus; 
I – Monet, I – Shishkin, I-Malevich, w Mińsku.

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

Yuliya Stratovich36Look deep, deep into nature, and then you will understand everything 
better..., 2021
olej, płótno, 198 × 80 cm, opisany na odwrocie: Bartosz Michał Hoppe-Sadowski |„ Look deep, deep into nature, |and then you will 
understand |everything better…” |2021 Oil on canvas

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Plastycznej. Studia odbył na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu pod kierunkiem prof. M. W. 
Kuczmy, prof. J. Jaroszewskiego, prof. J. Merkla. Uprawia malarstwo, 
rysunek, fotografię, assamblage. Uczestnik wielu wystaw i konkursów. 

Inspiruje się pejzażem, przyrodą i otoczeniem, które przetwarza na 
własny sposób. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i zagranicą.

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

Bartosz Hoppe-Sadowski35
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Chinese porcelain, 2021
akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Karifurava 2021

Ur. w 1992 roku w Brzegu w województwie Opolskim. Absolwent 
ASP we Wrocławiu na kierunku grafiki. Od młodości fascynowała go 
kultura i sztuka Azji. Pseudonim artystyczny pochodzi od pierwszego 
słowa jakiego nauczył się po Japońsku i oznacza kalafior. Kalafior 
jest symbolem zdrowia, szczęścia i pomyślności.Jest ilustratorem, 
malarzem i muzykiem. Swoje inspiracje czerpię często z japońskich 
drzeworytów a jego ulubionym artystą od zawsze był Toshio Saeki. 
Jako ilustrator ze swoimi pracami wystawiał się wiele razy w Polsce i za 

granicą. Na jego twórczość duży wpływ miało uczestnictwo w Picni-
cArt Festiwalu w Szanghaju gdzie poznał wielu artystów z Chin i Azji 
oraz miał okazję zwiedzić Szanghaj i zaczerpnąć tamtejszej kultury. 
Jako ilustrator projektuje przede wszystkim okładki dla magazynów 
oraz wzory na ubrania. Jednym z jego ciekawszych projektów była 
współpraca z Boiler Room – międzynarodową firmą z branży muzycz-
nej dla której projektował wzory t-shirtów.

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

Karifurava38
Princess of the garden, 2021
olej, płótno, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: K.Korytkowska, sygn. dat. i opisany na odwrocie: Princess of the Garden/2021/50 × 70 akryl płótno/K.
Korytkowska  
Dołączony certyfikat autorski.

Studiowała na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, będąc stypendystką przez całe studia. Uzyskała dy-
plom z malarstwa z wyróżnieniem w 2004 roku w pracowni profesora 
Wincentego Maszkowskiego. Doceniono przede wszystkim kolorysty-
kę jej obrazów. Przedmiotem jej twórczości, jest przede wszystkim 
malarstwo w technice mieszanej – głównie olejnej łączonej z akrylem 
i pastelami. Malarstwo jest dla niej próbą przecedzenia przez sito tego 
co dla niej najważniejsze i najbardziej fascynujące – chodzi o kon-
cepcję wypowiedzi malarskiej. Stara się w swoich pracach kolorem 

pokazać światło i światło zamienić na kolory, a żródło światła w jej 
pracach nie jest do końca jednoznaczne. Tu pozostawia miejsce dla 
odbiorcy. Początkowo poruszała się w obrębie wąskiej skali kolory-
stycznej. Obecnie coraz częściej posługuje się bardziej zdecydowanym 
kontrastem kolorystycznym, mając wciąż na uwadze wspólną tonację 
i mianownik kolorystyczny oraz płaszczyznę obrazu. Jej prace znajdują 
się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą. Mieszka 
i tworzy w Częstochowie.

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

Katarzyna Korytkowska (ur. 1979)37
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Moje Podlasie, 2021
olej, płótno, 60 × 70 cm, opisany na odwrocie: Daniel Gromadzki |Moje Podlasie |Zima 2021 |olej na płótnie 60 × 70

Urodzony w 1981 roku w Hajnówce. Ukończył Wydział Artystyczny 
i Wydział Humanistyczny UMSC w Lublinie oraz Lubelską Szkołę Sztuki 
i Projektowania na kierunku Techniki Malarskie i Pozłotnicze. Bierze 
udział w licznych wystawach i plenerach malarskich. Zajmuje się pracą 
twórczą i pedagogiczną. Największą malarską fascynacją Daniela Gro-

mackiego jest pejzaż, szczególnie podlaski. W jego obrazach można 
poczuć oddech Pierwotnej Puszczy, doświadczyć przestrzeni pól i łąk 
oraz zachwycić się drewnianą architekturą podlaskiej wsi. Najwięk-
szym atutem malarstwa artysty jest subtelne, bardzo wrażliwe dobie-
ranie barw tworzących zadziwiający świat widziany oczami kolorysty. 

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

Daniel Gromadzki40Dziewczynka z pomarańczami, 2019
olej, płótno, 65 × 52 cm, sygn. l.d.: W. Sporski, opisany na odwrocie: W. Sporski |Dziewczyna z |pomarańczami |p/o 52 × 65 |2019 r. 
|W. Sporski |В. Спорспий |Девочка с апельсинами

Absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych im. A.K. Glebowa 
w Mińsku. Mieszka w Grodnie. Jest członkiem Towarzystwa Plastyków 
Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. Debiut wystawienniczy ar-
tysty miał miejsce w 1983 roku, od tego momentu malarz wielokrotnie 
wystawiał swoje prace na ekspozycjach zbiorowych i indywidualnych 
w Polsce, na Białorusi, w Holandii czy Japonii. W swojej twórczości 
Wacław Sporski podejmuje bardzo różną tematykę, maluje sceny ro-

dzajowe, martwe natury, portrety, akty, pejzaże, a nawet przedsta-
wienia o charakterze fantastycznym. Wypracował swój balansujący na 
granicy surrealizmu, baśniowy, indywidualny styl, co sprawia, że jego 
dzieła są łatwo rozpoznawalne mimo tak szerokiego wachlarza obra-
zowanych motywów. Charakterystyczne dla jego sztuki jest operowa-
nie plamą barwną i żywą paletą kolorów, upraszczanie szczegółów 
oraz bogata faktura malarska osiągana przy wykorzystaniu szpachli.

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

Wacław Sporski (ur. 1960)39
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Samotność jest jak deszcz, 
2021
olej, płótno, 90 × 120 cm, opisany na odwrocie: 
Samotność jest jak deszcz 120 × 90 cm, olej na 
płótnie, 2021

W 2019 roku obronił Dyplom Licencjacki o tytule „Twarze 
sprzeciwu” (Galeria Sztuki Współczesnej BWA; Promotor: 
prof. dr hab. Józef Budka) w Pracowni Druku Płaskie-
go na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie 
kontynuuje studia na Wydziale Malarstwa w pracowni 
Prof. Zbigniewa Blukacza. Zajmuje się również realizacją 
filmów dokumentalnych, ostatni film pod tytułem „Idę do 
światła” nominowany był do nagrody głównej na festi-
walu filmowym Kameralne Lato. Brał udział w wystawie 
Studencki Obraz Roku ASP w Katowicach (Galeria Rondo 
Sztuki). Laureat Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu 
Malarskiego im. Wojciecha Fangora.

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Szymon Poloczek41
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Widok ofiar, 2013
olej, płótno, 160 × 110 cm, opisany na odwrocie: Bartłomiej Kownacki 2013 r. „Widok ofiar”

W latach 1998–2000 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK 
w Toruniu, a następnie w latach 2000–2005 na Wydziale Malarstwa 
na ASP w Warszawie (dyplom w pracowni prof. K. Wachowiaka). W 

2005 r. otrzymał Pierwszą Nagrodę w konkursie malarskim fundacji 
im. Franciszki Eibisch. W 2006 r. był finalistą konkursu malarskiego 
„Obraz roku 2005” organizowanego przez czasopismo Art & Business.

cena wywoławcza: 13 000 zł • estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Bartłomiej Kownacki (ur. 1979 r.)42
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Las I
akryl, płótno, 100 × 200 cm (tryptyk: 100 × 60 cm, 100 × 80 cm, 100 × 60 cm)

Artystka związana z wrocławską ASP. Zainspirowana naturą – zarówno 
tą wokół nas, jak i naszą wewnętrzną, ludzką prawdą. Malując, zadaje 

sobie pytania o to, co naprawdę kryje się pod widzialnymi przejawami 
rzeczywistości, do których zalicza również nasze ludzkie ciała i twarze.

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

Justyna Williams (ur. 1979 Wrocław)43



7473

Bez tytułu, 2019
promarker, papier, 40 × 30 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: K. Wysocka 2019

Malarstwem zajmuje się od 1992 roku – kierunek Art Naive. Maluje 
przede wszystkim obrazy olejne na płótnie. Od 2018 roku wykonuje 

również prace promarkerami na papierze. Udział w wystawach zbio-
rowych w Polsce, Danii, Francji.

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

Katarzyna Wysocka (ur. 1972 r.)45Kornik 2/5, 2020
brąz patynowany, 35 × 17 × 20 cm, sygnatura u boku podstawy: M. SCHREIBER

Absolwentka Wydział Rzeźby na warszawskiej ASP, w pracowni 
prof. Adama Myjaka (dyplom w 2003 r). Od tego czasu bierze udział 
w wystawach zbiorowych, ale dopiero w 2014 r. zdecydowała się 
na pierwszą wystawę indywidualną w galerii Autograf. Kolejne to 

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

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

Magda Schreiber (1976)44
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Szelest, 2021
akryl, płótno, 80 × 80 cm, sygn. p.d.: ŻCHS 2021

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

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

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

Żaneta Chłostowska-Szwaczka47Drzewo, 2020
akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: Niekrasowa

Ur. w 1987 r. w Switłowodsku na Ukrainie. Studia na Wydziale Ma-
larstwa Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuk 
Pięknych w l. 2006–2012. Od 2012 roku jest członkiem Narodowego 
Związku Artystów Ukrainy. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywat-
nych w Chinach, Francji, Holandii, Rosji i na Ukrainie. Wystawy indy-
widualne: 2009 – „Wędrówki landszaftami”, Kirowograd, Ukraina; 
2010 – Kremenczug, Ukraina; 2011 – Komsomolsk, Ukraina. Wybrane 
wystawy zbiorowe: 2008 – „Malownicza Ukraina”, Dniepropietrowsk, 

Ukraina; VII Biennale Akwareli Krymu, Simferopol, Ukraina; 2009 – 
165-lecie I.J. Riepina, Charków; „Jedno źródło – różne ruczaje”, Ki-
rowograd, Ukraina; 2010 – Wystawa zbiorowa, X Międzynarodow 
festiwal teatralny „Dobry teatr”, Energodar, Ukraina; 2011 – XIV 
Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Hercegowina; 
XXXI Międzynarodowa Wystawa Małych Form Graficznych, Cadaqu-
es i Barcelona, Hiszpania; 2012 – „Malownicza Ukraina”, Zaporoże.

cena wywoławcza: 1 200 zł estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Maria Niekrasowa46
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Portret dziewczynki, 2000
olej, płótno, 70 × 42 cm

Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Nowosielskiego 
w 1986 r. Stypendystka Ministra Kultury. Zorganizowała ponad 20 

wystaw indywidualnych w kraju i za granicą Uczestniczyła w około 
50 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach świata. Zajmuje 
się portretem, ikoną, a także pejzażem miejskim.

cena wywoławcza: 1 200 zł • estymacja: 2 500 – 4 000 zł

Marlena Nizio49
Ostatni dzień lata, 2021
akryl, płótno, 70 × 70 cm, opisany na odwrociu: z cyklu |ostatni dzień lata |Iwona Kobryń 2021

Ur. w 1966 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zrealizowała w pracowni 
prof. Stefana Gierowskiego. Przez lata łączyła malarstwo z działalno-
ścią projektową, głównie zajmując się grafiką prasową jako dyrektor 

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

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 2 500 – 4 000 zł

Iwona Kobryń48
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Grudzień dziewiąty, 2013
olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. na odwrocie: Anna Taut

W 2009 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów na Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Aneks w pra-
cowni malarstwa ściennego i witrażu pod kierunkiem dr hab. Jacka 
Zdybla. W 2010 roku otrzymała nagrodę w konkursie Gdynia Design 

Days 2010 „Poznaj dobry design”. W tym samym roku miała też 
indywidualną wystawę malarstwa pt. „Dusza Zobrazowana” w Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

cena wywoławcza: 3 500 zł • estymacja: 4 200 – 5 000 zł

Anna Taut51Apokalipsa III, 2013
olej, płótno, 60 × 120 cm, opisany na odwrocie: Agnieszka Cyranka-Pytlik 2013

Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Malarstwa ASP 
w Krakowie – dyplom z malarstwa w pracowni prof. Teresy Kotkow-
skiej-Rzepeckiej, aneks z rysunku w pracowni dr. Wojciecha Kubiaka 
(2013 r.) Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Arty-
stycznym Uniwersytetu Śląskiego – dyplom z fotografii w pracowni 
prof. Witolda Jacykowa (2010 r.) Absolwentka Studium Fotografii 
Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Politech-
nice Krakowskiej (2010 r.) W swojej twórczości koncentruje się na 
wzajemnych relacjach pomiędzy abstrakcją, geometrią, a elementami 
symbolicznymi, którymi najczęściej są ludzkie figury. W pracach istot-

ną rolę odgrywa kolor – intensywne, żywe barwy, w szczególności 
nasycona czerwień i czerń, a także mięsista faktura oraz silnie zary-
sowany kontur. Ukazane zostają liczne napięcia, bariery i niejasności, 
ale także ład powstający z powoli porządkującej się rzeczywistości. 
Równolegle do malarstwa, rodzą się fotografie szeroko rozumianej 
architektury miast i obiektów, ukazane z wypracowanej, indywidualnej 
perspektywy. Charakteryzują się one dużym kontrastem, graficznymi 
podziałami i świadomie kreowaną konstrukcją, zamkniętą w czarno-
-białych kadrach.

cena wywoławcza: 1 800 zł • estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Agnieszka Cyranka-Pytlik (ur. 1986 r.)50
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Ap-1, 2021
akryl, płótno, 80 × 70 cm

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

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

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

Konstantyn Płotnikow53
Bez tytułu, 2016
akryl, płótno, 80 × 80 cm, opisany na odwrocie: Halarewicz 2016

Ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych. Mieszka i two-
rzy w Warszawie.Współpracowała z najważniejszymi tytułami praso-

wymi w Polsce, m.in. magazynami Twój Styl, Elle, Harper’s Bazaar, Gla-
mour, InStyle, OOB Magazine, Conceptual Magazine czy Newsweek.

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

Anna Halarewicz52
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Most Gdański, 2018
olej, płótno, 110 × 150 cm, sygn. na odwrocie: na odwrocie pieczęć autorska

Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 2014 roku na Wydziale Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Wachowiaka (malarstwo sztalugowe) oraz prof. Edwarda 
Tarkowskiego (malarstwo ścienne). W roku 2011 w ramach stypen-
dium studiowała na Universitat Politècnica de València w Hiszpanii. 
W 2020 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa 
warszawskiej ASP.Wystawy indywidualne: 2013 – Galeria Apteka 
Sztuki w Warszawie, 2014 – Galeria Promocyjna w Warszawie, 2015 
– Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, 2015 – PROM Kultury Sa-

ska Kępa w Warszawie, 2017 – Galeria Apteka Sztuki w Warszawie, 
2017 – Puławska Galeria Sztuki w Puławach, 2018 – Galeria Sztuki 
Wystawa w Warszawie.Wystawy zbiorowe: 2013 – Galeria RAL 9010 
w Warszawie, 2014 – Galeria Studio w Warszawie, 2014 – Coming 
Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie, 2014 – Targi Sztuki Berliner 
Liste, Berlin, 2014 – Galeria Apteka Sztuki w Warszawie, 2015 – Ga-
leria BWA w Gorzowie Wielkopolskim, 2015 – Galeria Promocyjna 
w Warszawie.Strona 

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Magdalena Jędrzejczyk55

Bez tytułu
olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie:

Studiowała w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu na 
kierunku architektura wnętrz. Uprawia malarstwo, instalacje i per-
formance. W swojej ponad 10 letniej twórczości upodobała sobie 
szczególnie styl abstrakcyjny i wykorzystuje techniki mieszane. Już 
podczas studiów zasłynęła z odważnych projektów przedstawianych 
w Noce Muzeów w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jak również 

w Arenale oraz na Podwodnych Wrocławiach. Jej początkowe prace 
znalazły się na zbiorowym wernisażu w Holandii. Dzisiejszy wernisaż 
pt. „Konsekwencje” jest jednak pierwszym pokazem publicznym jej 
twórczości tu we Wrocławiu w pięknej scenerii hotelu Monopol pod-
czas inauguracji otwarcia Stowarzyszenia „Dystans”.

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

Katarzyna Polic-Patkowska54
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Walking, 2020
akryl, plótno, 70 × 100 cm, sygn. l.d.: Smorodin

Ur. w 1981 r. w Zaporożu na Ukrainie w rodzinie artysty. W l. 2002– 
2008 studia na Wydziale Grafiki Państwowej Akademii Projektowa-
nia i Sztuki w Charkowie. Od 2012 r. członek Narodowego Związku 
Artystów Ukrainy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych 
w Rosji, Szwajcarii, Australii, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie. Wystawy 
indywidualne: 2010 – Miejska Galeria Sztuki, Kremenczug, Ukraina; 
2011 – Sala Wystawowa Związku Artystów Fotografików, Zaporoże, 
Ukraina; 2014 – “Estampe”, Dom Norymbergi, Charków, Ukraina. 
Wybrane wystawy zbiorowe: 2006 – Triennale „Grafika – 2006”. 

Kijów, Ukraina; Biennale Akwareli Krymu, Simferopol; 2006, 2007, 
2008 i 2011 – XXVII Międzynarodowa Wystawa Małych Form Gra-
ficznych, Cadaques, Barcelona, Hiszpania; 2009 i 2013 – II Między-
narodowe Biennale Grafiki, Guanlan, Shenzhen, Chiny; 2010, 2011, 
2012, 2014 – I Międzynarodowe Biennale Akwareli, Belgrad, Serbia; 
2011 – XIV Międzynarodowe Biennale Portretu, Tuzla, Bośnia i Her-
cegowina; 2013 – IV Międzynarodowe Biennale Akwareli “Woda + 
farba”, Połock, Białoruś.

cena wywoławcza: 1 200 zł estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Artem Smorodin57

Bez tytułu, 2016
olej, płótno, 49 × 40 cm, sygn. na odwrocie: M. Mieszkowicz, 2016

Urodzony w Mielcu. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rze-
szowskiego – Sztuki Wizualne. Dyplom z wyróżnieniem w 2015 r. 
w pracowni malarstwa prof. zw. Stanisława Białogłowicza. Podczas 
studiów członek Studenckiego Koła Naukowo – Artystycznego „Ra-
zem”. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych oraz brał udział 
w kilkudziesięciu zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień m.in.: 

I nagroda w kategorii malarstwo – I Konkurs Miniatury Plastycznej,, 
W krainie industrii” (2012), Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowe-
go w Nowym Sączu – II Międzynarodowe Sympozjum Uczelni i Kie-
runków Artystycznych – Szymbark 2013 (2013). Uczestnik plenerów 
i konferencji artystycznych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz 
metaloplastyką.

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

Michał Mieszkowicz56
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Wyścig, 2018
olej, płótno, 100 × 80 cm × 2 (całość 100 × 160 cm), sygn. Na odwrocie

Urodzony w 1985 roku w Rzeszowie. Obecnie mieszka i tworzy w Bel-
gii. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na którym 
uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek oraz grafikę. Główną tematy-
kę jego obrazów stanowią portrety, które w sposób niejednoznaczny 
zestawia z różnymi elementami. Inspiracje czerpie z obserwacji ludzi, 
ich zachowań, problemów, marzeń oraz codzienności. Artysta w swo-
ich pracach łączy ze sobą mocne plamy oraz zdecydowane kształty. 
W malarstwie poszukuje prostoty i harmonii oraz indywidualnych 
wartości. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce 
oraz zagranicą.

Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 
2019, 2020 – „Washboard Art”, Jazz Cafe, Antwerpia, Belgia 
2018 – „Jasiński & Friends”, Teatr Narodowy, Warszawa 
2017 – „I Przegląd Sztuki Awangardowej”, Galeria Szyb Wilsona, 
            Katowice 
2015 – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gandawa, Belgia 
2015 – Lamber montmartre Musee, Antwerpia, Belgia 
2015 – Dom Polski w Brukseli, Belgia 
2014 – Cafe Foyer, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 
2013 – „: Cykl prac I”, Art Bar 25, Kraków 
2010 – „Wystawa dyplomów malarstwa”, Krasne 
2009 – MDK Rzeszów 
2008 – Poplenerowa wystawa, Biecz

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

Paweł Porada58
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Jesień w Kioto, 2020
olej, kolaż , płótno, 100 x 80 cm, opisany na odwrocie

Ur. w 1966 r. we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Malarstwa 
Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Dyplom obroniła z wyróżnieniem. Tworzy abstrakcyjne 
kompozycje inspirowane naturą, muzyką, pejzażem. Maluje także 

martwe natury i portrety. Posługuje się różnymi technikami, m.in. 
akwarelą i mozaiką szklaną. W swojej twórczości wykorzystuje do-
świadczenia dotyczące materii oraz struktury obrazu. Kolor, materia, 
kompozycja to podstawowe zagadnienia, którymi się zajmuje.

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

Inez White60Daydream, 2018
akryl, płótno, 90 x 100 cm, opisany na odwrocie: Anton Korvinov, Daydream

Anton Korvinov, urodzony w 1975 roku w Mińsku na Białorusi. Absol-
went Wydziału Architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu 
Technicznego. Dodatkowo ukończył kilka kursów plastycznych i ar-
tystycznych, takich jak kurs animacji w Pradze w Czechach itp. Przez 
wiele lat mieszkał i pracował jako artysta i animator w Pradze. Regu-
larnie uczestniczy w wystawach międzynarodowych (m.in. najnow-

szych „Festiwal Sztuk Sakralnych”, Senlis, Francja, 2019; „Wystawa 
Sztuki Współczesnej”, Galeria Spazio 40, Rzym, Włochy, 2019. Au-
tor w swojej twórczości się specjalizuje w nurtach neoprymitywizmu 
i neosurrealizmu. Dziela autora znajduja się w prywatnych kolekcjach 
na całym świecie, m.in. w Poslce, Czechach, USA, Francji, Włoszech.

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

Anton Kornikov59
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Sowa, 2021
tektura falista, 36 × 36 cm, sygn., dat. i opisana na odwrocie: SOWA/g. bartnik/2021

Tworzy grafikę techniką własną (m.in. offset, olej na płótnie i płycie), grafikę użytkową, reliefy, rzeźby, projektuje wnętrza i meble. Członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.

cena wywoławcza: 500 zł estymacja: 700 – 900 zł

Grażyna Bartnik (ur. 1952)61

Koty w Gizie, 2000
olej, złoto, płótno, 40 × 30 cm, sygn. i dat. u dołu: Borowski 2000

Studia na Wydziale Grafiki oraz na Wydziale Malarstwa ASP w pra-
cowni prof. Zbysława Maciejewskiego. Wystawy: Kolonia, Norymberga 
Dusseldorf, Soolingen, Jever, Tilburg, Sandomierz, Warszawa, Frank-
furt, Gandaw,, Rzeszów, Strasbourg, Mallorca, Nowy York, Bordeaux. 
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Pejzaż w malarstwie 
współczesnym”. Katarzyna Napiórkowska o twórczości Andrzeja Bo-
rowskiego: Jak napisał pół tysiąca lat temu Giorgio Vasari w swoich 
„Żywotach artystów”, malarze zawdzięczają Giotto Bondone tak samo 
wiele, jak naturze, która wciąż służy im jako model, a której najwspa-
nialsze aspekty artyści wciąż usiłują naśladować. Andrzej Borowski na-
leży do tych uprzywilejowanych twórców, którzy z całą świadomością 
sięgają do tradycji z fresków mistrza florenckiego. Oglądając dzieła 
wielkich toskańskich rewolucjonistów sztuki nauczył się, Borowski, po-

kory wobec rzeczywistości w jej najbardziej ponadczasowym aspekcie. 
Odniesienie do natury, obiektywne piękno i niezwykła harmonijność 
w obrazach Borowskiego to dziedzictwo, które artysta otrzymał od 
prekursorów renesansu, podobnie jak oni, setki lat wcześniej odnaleźli 
zapomniane wartości sztuki klasycznej. I oto wśród hałaśliwej i pełnej 
chaosu rzeczywistości w życiu i sztuce wyłania się to tak mocno za-
pisane w tradycji, lecz jakże świeże malarstwo emanujące pięknem. 
Złote, Giottowskie trzecie plany, ciepłe sieneńskie barwy połączone 
z secesyjną, dekoracyjną kreską stanowią o ciągłości w sztuce, która 
w niezwykły sposób wciąż na nowo, wciąż z wielką silą potrafi się 
odnawiać, rodzić na nowo, tak jak dzieje człowieka, w każdej epoce 
są historią wiecznego renesansu, odrodzenia.

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Andrzej Borowski62
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Efekt motyla, 2013
olej, płótno, 90 x 110 cm, opisany na odwrocie: 
Sylwester Stabryła | „Efekt motyla” | 90 x 110 cm | olej 
na płótnie | 2013 r.

Absolwent Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej (2002 r.) 
Dyplom z malarstwa – prof. Andrzej Gieraga, aneks z grafiki 
– prof. Krzysztof Wyzner. Zajmuje się malarstwem, grafi-
ką, rysunkiem i wieloma innymi niepotrzebnymi rzeczami. 
Nagrody i wyróżnienia: 2017 – finalista 43. Biennale Ma-
larstwa Bielska Jesień, Galeria BWA, Bielsko-Biała; 2017 – 
Grand Prix w konkursie  „Genius Saeculi – Duch naszego 
czasu…” w hołdzie Magdalenie Abakanowicz,  Galeria 
r_z / ORz ZPAP Rzeszów; 2015 – Nagroda specjalna na 
Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat 
SREBRNY „CZWOROKAT 2015”; 2012 – nominacja do 
nagrody, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego 
Szczecin; 2011 – Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie 
„Materia Medicinalis, Materia Artificialis” Muzeum Farmacji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków. 
Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Raj Utracony” 
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu; 
2017 – „Kamuflaż”, Miejskie Centrum Kultury w Bydgosz-
czy; 2016 – „Before the Storm”, Galerie Die Schöne, Wiedeń 
;2016 – „Przed Burzą”, Bohema Nowa Sztuka, Warszawa; 
2016 – „Historie Niezależne” BWA Krosno; 2016 – „Dom 
dla Kuracjuszek”, Galeria „ToTu”, Rzeszów; 2015 – „Partial 
Exposure”, POSK, Londyn; 2015 – „Searching for Reality”, 
„Die Schöne” , Vienna; 2014 – „Realizm Niemożliwy”, Ga-
leria Domus Aurea, Lublin; 2014 – „Stopklatki ”, SH Studio, 
Warszawa; 2014 – „Standbild und andere Geschichten”, 
“buch|bund”, Berlin; 2014 – „Nowy realizm”, ArtWay Fe-
stiwal ,Praga, Czechy; 2013 – „Kobiety” , Galeria Van Den 
Berg, Warszawa; 2012 – „Duzi Chłopcy”, Centrum Sztuki 
Współczesnej Solvay, Kraków; 2011 – „Duzi Chłopcy”, BWA 
galeria sanocka, Sanok.

cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Sylwester Stabryła63
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Mindfulness XX, 2021
akryl, olej, płótno, sygn. i dat. l. d.: Robotycka 21. oraz opisany na odwrocie: Mindfulness XX 2021r. Robotycka 130x100 cm

Od 2019 studiuje Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Przede 
wszystkim uprawia malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. W jej 
pracach znajdziemy odwołanie do malarstwa barwnych płaszczyzn, 
taszyzmu i malarstwa gestu. W swoich pracach często nakłada kolory 
prosto z tubki, które mają symbolizować na pozór proste emocje 
człowieka. Właśnie emocje, które odbiorca czuje patrząc na jej prace 

są dla niej kluczowe. W swoich obrazach stosuje techniki psychologii 
koloru, skupia się na nakładanych barwach, z zamiarem wywołania 
odczuć u widza, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Łączy or-
ganiczne oraz dynamiczne formy. W jej dziełach często pojawia się 
pozorny brak harmonii kolorów, co wiąże się ze sprzecznymi emocjami 
człowieka. W swoich pracach używa szpachli, dłoni, czasem pędzli. 

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

Paulina Robotycka65Abstract No. 80 - Purple Landscape, 2021
akryl, szlagmetal, płótno, 130 x 110 cm, sygn. i dat. l.d.: M. Wróbel’ 21. oraz opisany na odwrocie: Abstract No. 80 - Purple Landscape”, 
M. Wróbel 2021 r., N80/21

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracow-
ni prof. Andrzeja Śramkiewicza w 2018 roku. Uprawia malarstwo 
abstrakcyjne oraz tworzy instalacje z wykorzystaniem wody, światła i 
dźwięku. W swojej sztuce odwołuje się do malarstwa amerykańskiego 
minionego wieku oraz klasyków malarstwa europejskiego. Znaczący 
wpływ na jego sztukę wywarły szkoła nowojorska i popart. Intere-
suje go filozofia współczesna. Charakterystyczne dla jego sztuki jest 
ograniczenie się do użycia czarnej i białej farby, stanowiącej zapis 

uczuć na płótnie w wysublimowanych formach. Pracuje głownie farbą 
olejną oraz akrylową, a tradycyjny pędzle ustępują miejsca szpachlom 
i kształtownikom metalowym. Od zawsze główny aspekt malarstwa 
stanowi dla niego człowiek skonfliktowany z codziennością życia. 
Nieustannie próbuje zatrzeć granicę pomiędzy dziełem, a odbiorą 
tak, aby w momencie odbioru tworzyli jeden byt. Jego prace pokryte 
są zazwyczaj licznymi.

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

Michał Wróbel64
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TV_Noise 3, 2021 
olej, płótno, 90 × 120 cm, sygnowany na odwrocie: ’TV_Noise 
3 Katarzyna Piotrowicz-Prudlik 2021’ 

Absolwentka malarstwa na ASP w Katowicach. Dyplom z wyróż-
nieniem obroniła w pracowni malarstwa prof. Ireneusza Wal-
czaka. Wielokrotna Stypendystka Rektora ASP w Katowicach. 
Otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
Statuetkę Srebrna Ostroga oraz Nagrodę Kwartalnika Artystycz-
nego EXIT na 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych 
„PROMOCJE 2013” w Galerii Sztuki w Legnicy. Jeden z obrazów 
artystki został pokazany w centrum Katowic na billboardzie w ra-
mach projektu „O!braz”. Wybrane wystawy: 2014 – „Dywersyfi-
kacja Sztuki”, wystawa dyplomowa, Zamku Sielecki, Sosnowiec; 
2014 – 23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych, Galeria 
Sztuki w Legnicy; 2014 – wystawa zbiorowa malarstwa w ramach 
„Nocy Muzeów”, Art-galeria, Bytom; 2013 – „Najlepsze dyplo-
my malarskie”, ASP Gdańsk, Wielka Zbrojownia, Gdańsk;; 2013 
– „Rozmycie”, CINiBA, Katowice; 2013 – „Historie”, Muzeum 
Miejskie, Siemianowice Śląskie; 2013 – „Obszary rysunku”, Galeria 
u Jezuitów, Poznań; 2013 – wystawa indywidualna „Print_SCRE-
EN”, Galeria Aya, Katowice.

cena wywoławcza: 1 500 zł 
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Katarzyna Piotrowicz66
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Zwierciadło
brąz, wys. 42 cm, sygn. u dołu: Sętowski

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia 
im. Jana Długosza). Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „reali 
– zmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny na rynku amery-
kańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gal-
lery, 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: 9 000 zł • estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)68
Artysta przyszłości
inkografia, papier, 74 × 54 cm w świetle passe-partout, sygn. l.d.: t. Sętowski, opisana p.d.: 1/50, śr.d.: Artysta przyszłości

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: 6 000 zł • estymacja: 7 000 – 7 500 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)67
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Kobieta w czerwonych butach
inkografia, papier, 72 × 57 cm (zadruk), sygn. ołówkiem p.d.: Olbinski, opisana l.d.: 246/350

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

Rafał Olbiński (ur. 1943 Kielce)70
Magiczna przejrzystość czasu
inkografia, papier, 92 × 62 cm (zadruk), sygn. ołówkiem: Olbiński, opisana l.d.: 4/350

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczo-
nych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako 
znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malar-
stwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne 
uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się re-
gularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business 

Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym 
z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla 
amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera 
San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przed-
stawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane 
były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, 
Niemczech i w Polsce.

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

Rafał Olbiński (ur. 1943 Kielce)69
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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

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

Wojtek Siudmak (ur. 1942)72Bez tytułu
druk artystyczny, papier, 42 × 34 cm, sygn. p.d.: W. Siudmak

W latach 1956–1961 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w War-
szawie a następnie studiował w stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. 
We wrześniu 1966 r. wyjechał do Paryża i rozpoczął studia w Ecole 
des Beaux-Arts. Od prawie 50 lat mieszka i tworzy we Francji. Jest 
uważany za głównego przedstawiciela realizmu fantastycznego, który 

łączy nadrealną wizję ze sztuką naturalistyczną i ma swoje korzenie 
w surrealizmie reprezentowanym przez S. Dalego i R. Magritte’a. 
Świat artysty jest pełen osobistej symboliki, fantastycznych postaci 
i konstrukcji opartych na dziwnych i nieoczekiwanych splotach my-
ślowych.

cena wywoławcza: 1 200 zł estymacja: 1 800 – 2 400 zł

Wojtek Siudmak (ur. 1942)71
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Talerz dekoracyjny
fajans, ręcznie malowany podszkliwnie

sygn. znakiem wytwórni i opisany: Mar Konczalski / 2021

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

proj. Mariusz Konczlski (ur. 1961)73



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
 ŚWIąTECZNA AUKCJA SZTUKI NAJNOWSZEJ

WArSZAWA, 1 grUdNIA 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, aleksandra.kalina@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
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Bahadir Tugba ----------------------------20

Bartnik Grażyna --------------------------61

Bąk Karol ------------------------------------ 4

Biela Panufnik Iwona --------------------29

Borowski Andrzej ------------------------62

Brewka Wojciech -------------------------18

Brewka Wojciech -------------------------- 6

Chłostowska-Szwaczka Żaneta ------47

Cyganek Jacek ----------------------------26

Cyranka-Pytlik Agnieszka --------------50

Czarnecka - Diling Natalia --------------28

Czurakowska Michalina ----------------12

Giza Hugo ----------------------------------23

Gromadzki Daniel -----------------------40

Halarewicz Anna -------------------------52

Heksel Krzysztof --------------------------- 3

Hoppe - Sadowski Bartosz --------------35

Jędrzejczyk Magdalena -----------------55

Kamiński Łukasz --------------------------34

Karifurava ---------------------------------38

Kate HopE Chmiel Katarzyna ---------11

Kliszewska Martyna ---------------------30

Kobryń Iwona -----------------------------48

Konopka Magdalena --------------------19

Korytkowska Katarzyna ----------------37

Kot Adelajda -------------------------------17

Kownacki Bartłomiej --------------------42

Krovinov Anton --------------------------59

Kruszyńska-Mikulska Patrycja --------14

Kufko Władysław -------------------------32

Kunikowska  Mikulska Marta ---------27

Lenartowicz Magdalena ---------------22

Mariusz Krawczyk ------------------------- 8

Marszałł Marta ---------------------------21

Michalik Borys ------------------------ 7, 10

Mieszkowicz Michał --------------------56

Misztal Joanna ----------------------------13

Niekrasowa Maria -----------------------46

Nizio Marlena -----------------------------49

Novák-Zempliński Maksymilian ------- 9

Olbiński Rafał ------------------------69, 70

Pilatowicz Bogdan ------------------------ 2

Piotrowicz-Prudlik Katarzyna ---------66

Płotnikow Konstantyn ------------------53

Polic-Patkowska Katarzyna ------------54

Poloczek Szymon-------------------------41

Porada Paweł -----------------------------58

Radziewicz Grzegorz --------------------33

Reiter Julia ---------------------------------31

Robotycka Paulina -----------------------65

Schreiber Magda-------------------------44

Sętowski Tomasz --------------------67, 68

Siudmak Wojtek ---------------------71, 72

Siwiec Monika ----------------------------24

Smorodin Artem -------------------------57

Sporski Wacław --------------------------- 1

Sporski Wacław --------------------------39

Stabryła Sylwester -----------------------63

Stratovich Yuliya -------------------------36

Taut Anna ----------------------------------51

Treblińska-Kubicz Hanna --------------16

White Inez ---------------------------------60

Wilkoń Józef -------------------------------- 5

Williams Justyna --------------------------43

Wolniak Olga -----------------------------25

Wroński Andrzej --------------------------15

Wróbel Michał ----------------------------64

Wysocka Katarzyna ----------------------45
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