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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



54

Wyspa nadziei, 2022
olej, płótno, 90 × 70 cm, sygn. p.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: 9 000 – 11 000 zł

Bogdan Pilatowicz (ur. 1957)01
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Damaszek, 1989
akryl, karton, 40 × 25 cm, sygn. l.d.: OLBIŃSKI 

Do obrazu dołączono certyfikat autorski, numer katalogowy obrazu: 2145.

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

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

cena wywoławcza: 55 000 zł • estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Rafał Olbiński (ur. 1943 Kielce)02
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Incarnatio series, 2014
olej, płyta, 80 × 100 cm, sygn. i dat. na odwrocie: M. Novak.Zempliński/2014

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 szta-
lugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjonistycznym 

i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji 
dla jego prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malar-
stwa Salvadora Dali, Giorgio de Chirico, Rene Magritte’a, Maxa Ernsta 
czy Zdzisława Beksińskiego.

cena wywoławcza: 40 000 zł • estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Maksymilian Novák-Zempliński (ur. 1974 Warszawa)03
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Upadłe Motyle, 2008
olej, płótno, 85 × 85 cm, sygn. i dat. l.d.: JJ 2008 oraz opisany na odwrocie: JJ |JAROSŁAW |JAŚNIKOWSKI |”UPADŁE MOTYLE” |LEGNICA 
21.02.2008 |NR – 368

Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

Wystawiany: 2011 – Nasza pamięć – Lwówek Śląski – Muzeum Miejskie

Od 1991 roku zajmuje się malarstwem, które prze lata ewoluowało ze 
sztuki pozostającej w nurcie science-fiction, przez sztukę surrealistyczną 
do stylistyki steampunkowej. Częstymi motywami, które pojawiają się 
na obrazach artysty są różnego rodzaju maszyny – parowozy, latające 
kolory oraz architektura (często nawiązująca do gotyku). Artysta na 

swoich płótnach kreuje zupełnie nowe światy, w których znane nam 
zasady nauki nie muszą obowiązywać. Prace Jaśnikowskiego znajdują 
się w kolekcjach prywatnych w kraju i na świecie. Jest autorem kilku-
nastu wystaw indywidualnych (m.in. Toruń, Legnica, Gdańsk, Szczecin, 
Wrocław) oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

cena wywoławcza: 40 000 zł • estymacja: 65 000 – 85 000 zł

Jarosław Jaśnikowski (ur. 1976 Legnica)04
Źródło: archiwum artysty.
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Niewinna, 2015
olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. i dat. l.d.: MP MICHAŁ/POWAŁKA/2015

W latach 2004–2009 studiował na wydziale Grafiki katowickiej ASP. Dyplom zrealizował w pracowni w pra-
cowni Ilustracji i rysunku użytkowego prof. Tomasza Jury (aneks w pracowni malarskiej prof. Zbigniewa 
Blukacza). W latach 2003–2004 uczęszczał na zajęcia na wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projek-
towania w Łodzi. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Malarstwo Michała i Krzysztofa Powałki”, Radio 
Katowice; 2017 – „Próba sił”, Galeria Elektrownia, Czeladź; 2017 – „Oś czasu”, Galeria Officyna, Warszawa; 
2017 – cykl wystaw zbiorowych „Metamorfoza”: Galeria Miejsca we Wrocławiu, Galeria Sztuki Współczesnej 
w Kołobrzegu; Galeria ZSP im. Józefa Brandta w Radomiu, Centrum Kultury Browar, Włocławek

cena wywoławcza: 10 000 zł • estymacja: 14 000 – 20 000 zł

Michał Powałka (ur. 1984)05
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Grójec, 2008
olej, płótno, 81 × 65 cm, sygn. i dat. p. d.: 2008/GRÓJEC E. DWURNIK, na odwrocie: 2008/E. DWURNIK/”GRÓJEC”/NR: [IX] -1403-/3899

Wystawiany: 
– „75 × 75 Dwurnik”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 14.04.2018–17.06.2018 r. 
– „75 × 75 Dwurnik”, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, 03.07.2018– 30.09.2018 r. 
– „75 × 75 Dwurnik”, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – Zamek Królewski, 08.11.2018–06.01.2019 r.

Reprodukowany: 
–  Bogusław Deptuła, „75 × 75 Dwurnik”, Sopot 2018, s. 65

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w War-
szawie. W 1965 r. rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 
1966 r. obrazów olejnych „Podróże autostopem” – charakterystyczne 
widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 1970 r. powstało 
kilkanaście innych cykli malarskich, m. in., w latach 1972–1978, „Spor-
towcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności 
czasów PRL-u. Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie 
poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: w „Dro-

dze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, 
a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego 
w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” 
(lata 80-te), „Niech żyje wojna!” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 
1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od 1996). Brał udział 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował 
swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w war-
szawskiej Zachęcie.

cena wywoławcza: 55 000 zł • estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Edward Dwurnik (1943 Radzymin – 2018 Warszawa)06
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Zwierciadło
brąz patynowany, wys. 43 cm, sygn. na podstawie: „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 amerykańskim. 
W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie 
jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, 
Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA 
m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym 

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

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

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)07



Architektoniczna Wenus
akryl, kredka, płótno, 120 × 90 cm, sygn. T. Sętowski

Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia 
im. Jana Długosza). Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „reali-
zmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. 
W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie 
jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, 
Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA 
m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym 

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

cena wywoławcza: 38 000 zł • estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Tomasz Sętowski (ur. 1961 Częstochowa)08
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Femme bleue a la Guitare
serigrafia barwna, papier, 97 × 60 cm (zadruk), sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA, numerowana l.d.: 157/195, p.d.: PUBLISCHED BY 
DK ART. PUBLISCHING INC. / PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC.

Dołączony certyfikat Kitzette de Łempickiej.

Wybitna artystka polskiego pochodzenia, jedna z najznamienitszych 
przedstawicielek malarstwa Art Déco. Pochodziła z zamożnej rodziny 
– jej ojcem był Borys Gurwik-Gorski, rosyjski Żyd, a matką Malwina 
z domu Dekler. Jako kilkuletnia dziewczynka Tamara była wychowywa-
na przez matkę i dziadków Deklerów. Mieszkała wtedy w Warszawie 
i obracała się w doborowym towarzystwie – jej dziadowie przyjaźnili się 
między innymi z Ignacym Janem Paderewskim i Arturem Rubinsteinem. 
Podróżowała, między innymi do Włoch, gdzie podziwiała malarstwo 
renesansowych mistrzów, co stało się przyczynkiem do jej późniejszej 
kariery malarskiej. W 1911 roku artystka wyjechała do Petersburga, 
gdzie zamieszkała u swoich krewnych Stefy i Maurycego Stiferów. Tutaj 
Tamara żywo uczestniczyła w życiu kulturalnym i towarzyskim. Zaczęła 
uczęszczać do Akademii Sztuk Pięknych na kursy rysunku. Tutaj też 
poznała swojego przyszłego męża, młodego prawnika – Tadeusza Łem-
pickiego. Ślub odbył się w 1916 roku i też w tym samym roku młodzi 
małżonkowie powitali na świecie swoją córkę Marię Krystynę, nazywa-
ną Kizette. W czasie rewolucji w 1917 roku Tadeusz został aresztowany 
przez bolszewików. Tamara z pomocą szwedzkiego konsula uwolniła 
męża, a następnie razem wyjechali kolejno do Kopenhagi, Londynu 
i w końcu do Paryża, gdzie rodzina Łempickich znalazła bezpieczne 
schronienie. Tutaj artystka podjęła studia artystyczne w Académie de 
la Grande Chaumiere i w Académie Ranson u Maurice’a Denisa i Andre 
Lothe’a, który miał największy wpływ na twórczość artystki. Łempicka 
w swojej twórczości malowała przede wszystkim akty, portrety znanych 

osobistości ze świata arystokracji, kultury, martwe natury, wnętrza. Jej 
obrazy odznaczały się ukazaniem prezentowanych postaci, obiektów 
w charakterystycznym, ciasnym kadrze. Artystka wypracowała swój 
indywidualny język, łączący ówczesny styl artystyczny z klasycznymi 
tradycjami malarstwa akademickiego. Jej obrazy to swoista symfo-
nia. Artystka tworząc w postkubistycznej stylistyce swoje kompozycje 
budowała poprzez wykorzystanie uproszczonych, bryłowatych form 
odznaczających się dokładnym rysunkiem i nasyconej, czystej, jarzącej 
się palecie barw, nadając swym modelom niemalże posągowego cha-
rakteru. Bohaterami jej obrazów najczęściej stawały się silne, niezależne 
pełne erotyzmu kobiety, świadome swej siły, urody. Jej obrazy zyskiwały 
coraz to większą popularność, głównie wśród towarzystwa z wyższych 
kręgów. Ale nie tylko ze względu na swoją twórczość Tamara zyskiwała 
uwagę wśród szerszej publiczności. Stała się symbolem kobiety wyzwo-
lonej, znanej z bogatego życia towarzyskiego. Swoje prace artystka 
wystawiała we Francji, Włoszech, Polsce, a także i w Stanach Zjedno-
czonych, dokąd pod koniec lat 30-tych Tamara wyjechała ze swoim 
drugim mężem baronem Roulem Kuffner’em. Tam też w dalszym ciągu 
była cenioną i rozchwytywaną malarką, uwieczniającą postaci ze świata 
Hollywoodu, elit towarzyskich i finansowych. Z czasem w sztuce nastą-
pił zwrot ku abstrakcji i surrealizmu i choć artystka próbowała swych 
sił w tych stylistykach nie zyskiwała tak wielkiej uwagi i poklasku jak 
we wcześniejszych latach.

cena wywoławcza: 30 000 zł • estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Tamara Łempicka (1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)09
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Kapliczka, ok. 1967
tektura, papier zadrukowany, szkło, papierowe ozdoby trumienne, folia srebrna, nadpalona świeczka, collage, assamblage, 
70 × 3 × 45,2 × 7 cm

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny Żakiewicz.

Malarz, scenograf, pedagog i przede wszystkim rzeźbiarz. Artysta stu-
diował w latach 1952–58 w warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby, pod 
kierunkiem Mariana Wnuka. W 1959 roku, po otrzymaniu stypendium 
francuskiego Ministerstwa Kultury, wyjechał do Paryża, gdzie swoje 
rzeźbiarskie studia uzupełniał w pracowni francuskiego rzeźbiarza Ossi-
pa Zadkine. W latach 1957–68 był nauczycielem w Szkole Kenara w Za-
kopanem. Pracował również jako scenograf we wrocławskim Teatrze 
Polskim w latach 1970–1971. Był członkiem artystycznego ugrupowa-
nia Phases. Hasior na artystycznej arenie międzynarodowej zasłynął jako 

twórca metaforycznych assamblaży. Swoje rzeźbiarskie kompozycje 
konstruował z przedmiotów gotowych, często znajdowanych na jar-
markach, odpustach. Nadając im wtedy nowe znaczenie, odgrywały 
one w jego pracach rolę znaków i symboli. Hasior był również autorem 
pomników. Związany był z Zakopanem, gdzie mieszkał i tworzył. Tam 
też mieściła się jego autorska galeria. Artysta uczestniczył w Biennale 
w Sao Paulo w 1965 i 1971 roku oraz w Biennale w Wenecji w 1970 
roku. Poza tym swoje prace pokazywał również w Paryżu, Sztokholmie, 
Rzymie, Brukseli, Moskwie.

cena wywoławcza: 30 000 zł • estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Władysław Hasior (1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)10

Assemblage-Kapliczka należy do wczesnego okre-
su twórczości Hasiora, kiedy od płaskich collage 
stopniowo przechodził do form trójwymiarowych-
-assemblages. Główną częścią dzieła jest collage 
składający się z tła gęsto zadrukowanego szwa-
bachą, na które artysta nakleił wyciętą z repro-
dukcji głowę kobiety oraz jej ręce, a tors zastąpił 
nieregularną formą z pogniecionego „sreberka” 
po czekoladzie. Szarobrązowa podstawa przed-
stawienia jest rozjaśniona w części centralnej i sta-
nowi tło dla przymocowanego do niej fragmentu 
znicza z nadpaloną świeczką. Po obu stronach są 
przyklejone wycięte z reprodukcji postacie-rene-
sansowego kondotiera po lewej oraz figura świę-
tej po prawej. Są one znacznie mniejsze od posta-
ci kobiecej w centrum kompozycji. (…)

Całość nawiązuje zarówno do kultu świętych 
obrazów, powszechnego w religii katolickiej, jak 
i prawosławnej oraz do popularnych kapliczek 
przydrożnych czy podwórkowych.

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz)
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Autoportret, 1983
kolaż, papier, 60 × 73 cm, sygn. i dat. p.d.: Szajna 83

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przed-
stawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 
podczas Biennale Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym 
z pięciu największych artystów XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresz-
towany, był więźniem w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwal-
dzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. 
uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również w zakresie scenografii 
w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako pedagog 
w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych 
polach: w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również 
dyrektorem, kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej 
Hucie. Józef Szajna już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerię z te-
atrem, awangardowe działania plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym 
miejscu. Współpracował także ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim 
w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym czy warszawskim Teatrem 
Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w warszawskim Centrum 
Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale w Wenecji 
(1970 i 1990) oraz Biennale w Sao Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces odniósł 
jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za 
swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.

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

Józef Szajna  
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

11
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Events, 1988
akryl, płyta, 49 × 49 cm, sygn. i dat. p.d.: winiarski’88, opisany, dat. i sygn. na odwrocie: 2356 events/2356 zdarzeń/winiarski 88

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

sześcianach. Winiarski pracował także jako scenograf w warszawskim 
Teatrze Polskim. Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa z 1996 roku. 
Brał udział w wielu prestiżowych wystawach, między innymi: Biennale 
w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus w Norymberdze 
(1969 i 1971), „Konstrukcja w procesie”, w Lodzi (1981) i Monachium 
(1985), „Reductivismus”, w Wiedniu (1992). Uczestniczył też w ruchu 
neokonstruktywistycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. Prace Ryszarda 
Winiarskiego znajdują się w wielu muzeach w Polsce, między inny-
mi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a także i w zagranicznych – 
w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych. W 2017 roku odbyła się 
wystawa prac Ryszarda Winiarskiego, „Event – Information – Image”, 
która była jednym z wydarzeń towarzyszących 57. Biennale w Wenecji.

cena wywoławcza: 64 000 zł • estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Ryszard Winiarski (1936 Lwów – 2006 Warszawa)12

Przyszedłem do sztuki z określonego miejsca, mając 
za sobą myślenie politechniczne, po zainteresowa-
niach automatyką czy informatyką. Zastanawiałem 
się, co mógłbym zrobić w sztuce, co by było ważne 
i dla niej i dla mnie jako moje dokonania, wiedzia-
łem bowiem, że w obrębie techniki czy technolo-
gii istniało wiele spraw, które mogłyby do niej tra-
fić. Myślałem, aby w obręb zdarzeń artystycznych 
wprowadzić świat odkryć technicznych: teorii gier 
czy teorii informacji. [...] Podstawowym elementem 
mógł być jedynie kwadrat – tylko te figury geome-
tryczne w pełni wyłączają się wzajemnie. Nie mają 
takich własności ani trójkąty ani koła – pozosta-
wiające nieoznaczoną powierzchnię. A ja chciałem 
mieć powierzchnię obrazu opanowaną do końca 
i zbudować go przy użyciu zaledwie dwóch zna-
ków. Z podobnych względów wybrałem czerń i biel 
– bardzo rzadko ośmielałem się stosować inny kolor. 
I nikt mi nie zadawał pytania, której czerni czy bieli, 
używam...

Ryszard Winiarski w rozmowie za Zbigniewem Taranienką,  
Dialogi o sztuce, Warszawa 2004
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Zgodnie z koncepcją artysty, jego obrazy stanowiły re-
zultat połączonych ze sobą czynników przypadku i za-
programowania. Program przewidywał np. dwie alter-
natywne wielkości kwadratów, na które podzielona ma 
być powierzchnia płótna, ale o ostatecznym wyborze tej 
wielkości decydował przypadek, wyzwalany przez rzut 
monetą lub kostką do gry. Podobnie losowany był na-
rożnik obrazu, od którego miało się rozpocząć wypeł-
nianie kolejnych kwadracików kolorem. Rzut monetą 
rozstrzygał również, czy losowane pole kwadraciku ma 
przyjąć barwę czerni czy też pozostać białe. Intencją ar-
tysty było odrzucenie przestarzałych norm i tradycyjnej 
estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych 
w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regu-
łami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych 
i światłocieniowych.

Bożena Kowalska, cyt. za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974,  
pod red. Józefa Grabskiego, IRSA, Kraków 2002
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Łódka, z cyklu „Łódki z trzciny”, 1997–2006
blacha aluminiowa, 17,2 × 48 cm

Rzeźba stanowiła część instalacji „Łódki z trzciny”, którą Koji Kamoji zaprezentował na wystawie „Łódki z trzciny i inne prace 1963–1997 
w CSW Zamek Ujazdowski w 1997 r. Następnie rzeźba została ponownie wystawiona w 2006 r. na ekspozycji „Wieczór – łódki z trzciny” 
w galerii Starmach.

Japoński malarz, autor obiektów i instalacji artystycznych. Od końca 
lat 50. Na stałe związany z Polską. Jest absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych Musashino w Tokio, do której uczęszczał w latach 1953–1958. 
Do Polski przybył w 1959 roku, rozpoczął studia na warszawskiej ASP 
w pracowni Artura Nachta-Samborskiego. Od 1967 współpracuje 
z warszawską Galerią Foksal. Wybór Polski na nowe miejsce pobytu 
i do pracy wiązał się z wcześniejszymi, rodzinnymi doświadczeniami 
(stryj artysty zajmował się tłumaczeniem polskiej literatury na język ja-
poński). Pierwsze prace artysty charakteryzowała silna ekspresja i mocny 
kolor, z czasem jednak jego formy ulegały uproszczeniu i wyciszeniu. 
Ponadto zaczęły być bardziej przestrzenne i artysty konsekwentnie 

zmierzał w kierunku tworzenia obrazów-obiektów. Zmieniały się one 
z czasem w przestrzenne instalacje, które widz mógł nie tylko oglądać, 
ale również w nie „wejść”. Twórczość Kamojiego i jego specyficzny 
sposób myślenia o sztuce wyróżnia go na tle innych artystów tworzą-
cych w Polsce po II wojnie światowej. Jego sztuka prezentowana była 
na wielu wystawach w Polsce i zagranicą. Swoją sztukę prezentował 
m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta (Warszawa); Galerii Foksal 
(Warszawa); Galeria Muzalewskiej (Poznań); Galerii AT (Poznań); An-
dzelm Gallery (Lublin); Galerii Sektor 1 (Katowice); Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa); Muzeum Sztuki (Łódź).

cena wywoławcza: 18 000 zł • estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Koji Kamoji (ur. 1935 Tokio)13

Źródło: galeria starmach.
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Bez tytułu, 2020
akryl, płótno, 50 × 60 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Anna Szprynger | 2020

Studiowała grafikę i malarstwo w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimie-
rzu Dolnym i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała pod kierunkiem profesorów Tomasza 
Zawadzkiego i Grzegorza Dobiesława Mazurka. W 2014 roku obroniła 
pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierun-
kiem profesor Doroty Grynczel. Miała 20 wystaw indywidualnych, m.in. 

w Galerie Lindner w Wiedniu (2017), Muzeum Narodowym w Gdańsku 
(2014), Galerii EL w Elblągu (2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopo-
cie (2012). Brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych. W 2013 
została laureatem Prix Marin na paryskim Salon Réalités Nouvelles 
a w 2015 otrzymała Nagrodę Arteonu za 2014 rok.

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

Anna Szprynger (ur. 1982)14
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Paw, 2022
akwarela, gwasz, papier, 39,5 × 29,5 cm, sygn. i dat. p.d.: JWilkoń/11.IV. 2022

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 stu-
dia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. 
Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie 
studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 

wyjechał z Krakowa do Warszawy. Artysta należy do najwybitniejszych 
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 Bogucice)15
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Kontrabasista, 2017
akryl, płótno, 18 × 13 cm, sygn. i dat. u góry.: 2017 E.Dwurnik, sygn. i dat. na odwrocie: 2017 | E.DWURNIK

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w War-
szawie. W 1965 r. rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 
1966 r. obrazów olejnych „Podróże autostopem” – charakterystyczne 
widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 1970 r. powstało 
kilkanaście innych cykli malarskich, m.in., w latach 1972–1978, „Spor-
towcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności 
czasów PRL-u. Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie 
poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: w „Dro-

dze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, 
a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego 
w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” 
(lata 80-te), „Niech żyje wojna!” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 
1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od 1996). Brał udział 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował 
swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w war-
szawskiej Zachęcie.

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

Edward Dwurnik (1943 Radzymin – 2018 Warszawa)16
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Regaty, 2021
akwarela, papier, 36 × 48 cm, sygn. i dat. p.d.: Kostecki 2021

Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

Artysta malarz. Uczęszczał do PLSP im. Kenara w Zakopanem. W ra-
mach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swoje 
prace w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii, Austrii 
i Niemczech. W latach 1989 – 1991 artysta współpracował z National 
Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kaliforni. W 1998 roku 
artysta przygotował i wystawił cykl obrazów dotyczący historii odkryć 
portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. W latach 2000 – 2002 Muzeum 
Würth w Niemczech zakupiło do swojej kolekcji sześć prac artysty. 
Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe: 2017 – Glaza Art Gallery, 
Gdańsk; 2016–2018 – ArtGalle, Szczecin; 2016 – Galeria ART 1, War-
szawa; 2016 – Galeria Quantum, Warszawa; 2014–2016 – Sammer 
Gallery, Marbella (Hiszpania); 2013–2018 – Gallery Zozimus, Dublin 

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

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

Tomasz Kostecki (ur. 1964)17



4342

Bez tytułu 2012
technika mieszana, płótno, 60 × 146 cm, sygn. i dat. p.d.: Józef Czerniawski 12

Studia w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w 1977 r. w Pracowni Malar-
stwa prof. Kazimierza Śramkiewicza. W latach 1978–1979 pracował w 
Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi jako II scenograf. Od 1980 do 
1990 roku był nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni Orłowie. Od 1999 roku jest adiunktem w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Pracował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego. 
Zajmował  się projektowaniem wnętrz, plakatów, ścian (m.in. na gdań-

skiej Zaspie), elewacji reklamowych i instalacji. Był również filmowcem, 
scenografem, muzykiem akordeonistą (zespoły Biafra i Chlupot Mó-
zgu), aktorem (występował w wielu klipach), wytwórcą teledysków 
Kazika, Elektrycznych Gitar i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
współpracownikiem Kacpra Orłowskiego przy kręceniu filmów, współ-
założycielem grupy artystycznej Cox. Artysta był członkiem Fundacji 
SFINKS (Sopockiego Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki). Laureat 
licznych konkursów malarskich

cena wywoławcza: 8 000 zł • estymacja: 11 000 – 15 000 zł

Józef Czerniawski (ur. 1954 – zm. 2021)18
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Brda, 2020
akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. i dat. p.d.: Fogtt 20, opisany na odwrocie: Fogtt/BRDA/2020/akryl

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

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

cena wywoławcza: 30 000 zł estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Andrzej Fogtt (ur. 1950)19
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Go/61, 1960
olej, płótno, 80 × 27 cm, sygn. i dat. p.d.: Kajetan 960, sygn., dat. i opisany na odwrocie: GO/61/KAJETAN/SOSNOWSKI/1960/81 x 27/
Warszawa/

Studiował w latach 1935–39 w warszawskiej ASP na Wydziale Malar-
stwa, w pracowniach Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzę-
bowskiego. Po wojnie związał się z Łodzią, gdzie brał czynny udział 
w kształtowaniu się tamtejszego życia artystycznego. Współpracował 
z tygodnikiem „Kuźnica”. Należał do Grupy 55, której był również 
współzałożycielem wraz z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłuba-
kiem. Pierwsze prace artysty, pochodzące jeszcze z okresu okupacji w 
swej stylistyce nawiązywały do malarstwa postimpresjonistów. W po-

łowie lat 50. zwrócił się ku formom abstrakcyjnym. Z tego też czasu 
pochodzą pierwsze przedstawienia „Obrazów białych”. Następnie w la-
tach 1961–62 powstają tzw. „Obrazy puste”, w których artysta zawierał 
swą fascynację istotą światła. Kolejnych inspiracji dostarczały artyście 
zagadnienia z dziedzin nauk ścisłych. Jego prace były pokazywane na 
wielu zbiorowych wystawach krajowych oraz zagranicznych. Artysta 
miał również wiele indywid ualnych wystaw. W 1969 roku został lau-
reatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida.

cena wywoławcza: 25 000 zł • estymacja: 30 000 – 45 000 zł

Kajetan Sosnowski (1913 Warszawa – 1987 Wilno)20

„Len i bawełna to bezpośrednie produkty przemiany materii zacho-
dzącej w roślinie, jej wymiany między ziemią a słońcem, przy której 
powstaje tlen, tak niezbędny dla naszej egzystencji. ‘Katalipome-
ny’ stały się hołdem dla doskonałości natury – ku uwadze i refleksji 
widza”. 

Kajetan Sosnowski
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Bez tytułu
olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. na odwrocie, na blejtramie: H. Płóciennik

Malarz i grafik samouk. Zdobył wysoką pozycję jako grafik, pracu-
jący głównie w technikach linorytu i autocynkografii. Był autorem 
fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym opracowa-
niu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. 
Wielokrotnie wystawiał w kraju i za granicą, zdobywając liczne na-
grody. Jego twórczość jest reprezentowana w czołowych zbiorach 

muzealnych, jak Muzeum Sztuki w Łodzi, liczne muzea narodowe 
i okręgowe, Biblioteka Jagiellońska i in. W 2004 w Łodzi powstała 
Fundacja „Arkadia” jego imienia, której celem jest zebranie, opra-
cowanie i popularyzacja twórczości artysty. Artysta był miłośnikiem 
i kolekcjonerem nagrań muzyki jazzowej

cena wywoławcza: 11 000 zł • estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Henryk Płóciennik (1933 Łódź – 2020)22
Kompozycja architektoniczna z owocami, 1990
olej, płótno, 49 × 59,5 cm, sygn. i dat. p.d: Trojan 1990

W 1968 r. ukończył łódzkie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. 
W latach 1968–74 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi na Wydziale Projektowania Ubioru i Tkaniny. Dy-
plom obronił w pracowni malarstwa prof. Romana Modzelewskiego 
i w pracowni projektowania druku na tkaninie prof. Marii Zielińskiej. 
Obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania i Grafiki 
na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej. Wielokrotnie nagradzany 

(m. in. Nagrodą Główną im. Jacka Malczewskiego w 1982 r. na XXXVI 
Ogólnopolskim Salonie Zimowym Plastyki w Radomiu, Grand Prix za 
I i III Ogólnopolski Konkurs Malarski „Triennale z martwa naturą” 
w 1997 i 2003 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2005 r.) brał udział 
w kilkudziesięciu wystawach malarstwa w kraju i za granicą, w tym 
także indywidualnych.

cena wywoławcza: 1 900 zł • estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Jan Trojan (ur. 1949)21
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Muza B. instynkty pierwotne, 1985
akwarela, papier, 98 × 60 cm, sygn. i dat. p.d.: Lipniewski 1985

Malarz, grafik, poeta, muzyk i wokalista, pionier gdańskiego i pol-
skiego big-beatu lat 60. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Gdyni, w którym w latach 1981–1993 pracował jako 
nauczyciel. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w Studium 

Wychowania Plastycznego przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych (ASP) w Gdańsku w pracowni prof. Barbary Massalskiej. 
Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach: 1984, 1985, 1989. 
W 1985 r. wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

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

Andrzej Lipniewski (1945 Białystok – 2019 Gdańsk)24
Pejzaż górski 
akwarela, papier, 23 × 28 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: BROLL

Urodziła się w 1930 w Katowicach; skończyła filię krakowskiej ASP w 
Katowicach. Współtworzyła grupę St-53. W latach 50-tych inspirowa-
ła się sztuką W. Strzemińskiego i P. Mondriana; jej późniejsza sztuka 

ukonstytuowała się w kontakcie z filozofią buddyzmu i zen. Należała 
wraz z H. Wańkiem i A. Urbanowiczem do grupy Oneiron. Jej sztuka 
nawiązuje wyraźnie do tradycji dalekowschodniej.

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

Urszula Broll (1930 Katowice – 2020 w Przesiece)23
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Panna Dziewanna III, 2015
akryl, płótno, 90 × 100 cm, sygn. p.d.: DPielucha

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując w 1985 
roku dyplom na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 2018 roku, a więc 
w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował go 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Rodzaj uprawianego przez 
artystę malarstwa sztalugowego jest nazywany „Nadrealizmem Pol-
skim”. Malarz w swym dziele, wzorem wielkich poprzedników, szuka 
cech świadczących o odrębności naszej kultury. Z wielkim szacunkiem 
dla warsztatu i historii malarstwa polskiego podkreśla jej wyjątkowy 
charakter. Inspirację znajduje w odchodzącym pejzażu naszej prowincji, 

w związku z czym regularnie uczestniczy w najważniejszych plenerach 
sztuki figuratywnej. Ludowość wsi polskiej, wierzenia i obyczaje to 
sceneria wizji malarskich, w których autor wyraża swój stosunek do 
współczesnego świata i egzystencji drugiego człowieka. Twórczość 
swoją malarz prezentował na wystawach indywidualnych w Arłamo-
wie, Chorzowie, Czeladzi, Częstochowie, Gdańsku, Głogówku, Gnieź-
nie, Gorlicach, Iławie, Katowicach, Lublinie, Oświęcimiu, Rzeszowie, 
Sieradzu, Szczyrku, Warszawie, Wieluniu i Zielonej Górze. Reprezen-
tował również polską sztukę na zbiorowych wystawach w Astanie, 
Berlinie, Meksyku, Nowym Jorku, Stambule i Sztokholmie.

cena wywoławcza: 17 000 zł • estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Daniel Pielucha (ur. 1959 Wieluń)25
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All roads lead to paradise, 2021
olej, płyta, 70 × 50 w świetle oprawy, sygn. i dat. l.d.: JALI 02/21/No 175

Absowlent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1976 roku obronił 
dyplom na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. 
W pierwszych latach swojej działalności artystycznej interesował się 
przede wszystkim rysunkiem – wziął udział w kilku wystawach rysunku 
na śląsku. Podczas pracy w zespole Kazimierza Kutza, jako asystent 
scenografa, zetknął się pracami i projektami scenograficznymi Andrzeja 
Kreutza – Majewskiego. Bajkowe dzieła tego twórcy mocno wpłynęły 
na kształtowanie się twórczości wyobraźni malarskiej artysty. W 1981 
roku Lipowczan wyemigrował z Polski – początkowo mieszkał w Szwe-
cji, później w Australii. W Sydney, w amerykańskim studio Filmów Ry-
sunkowych Hanna Barbera projektował sceny do filmów animowanych. 
Również na Antypodach zainteresował się malarstwem dawnych mi-

strzów – Hieronima Boscha, Petera Bruegela, Hansa Holbeina. Na pod-
stawie ich poetyki zaczął tworzyć własne, pełne szyderstwa i krytycznej 
analizy współczesności światy, które rozwijał przez lata pracy twórczej. 
Po przeprowadzce do Niemiec artysta zaczął pracę grafika, dyrektora 
artystycznego i ilustratora w wydawnictwach i agencjach reklamowych. 
W 2004 roku zdecydował się zająć wyłącznie malarstwem – określa 
swój styl jako „realizm surrealistyczno – fantastyczny”. Swoje prace 
prezentował m.in. na wystawach w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niem-
czech, Austrii, Polsce, Francji, Włoszech, Danii i USA. Jest członkiem 
Society of Art of Imagination w Londynie, Bundesverband Bildender 
Künstler Köln e.V oraz Syrlin Kunstverein International e.V Stuttgart.

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

Jacek Lipowczan (ur. 1951 Istebna)26
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Winner, 2016
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. l.g.: BREWKA, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: BREWKA/THE WINNER/WARSZWA 2016

Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii 
Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum, w klu-
bie osiedlowym. Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze było 
przeprowadzenie się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył swoją 
pierwszą małą pracownię. Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych dzia-
łań 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 wyko-
rzystywanych przez artystów działających na ulicy. 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: 18 000 zł • estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Wojciech Brewka (ur. 1980)27

Maluję już od ponad 20 lat. Patrząc z perspektywy 
czasu, widzę w mojej twórczości ewolucję, ale na 
pewno nie rewolucję. Mój styl rozwija się powo-
li, małymi krokami. Nie ma w mojej działalności 
artystycznej takiego momentu, w którym można 
by zauważyć całkowite odrzucenie poprzednich 
koncepcji i rozwiązań malarskich i otwarcie no-
wych drzwi. Jest to raczej systematyczne doda-
wanie elementów do całej tej układanki, jaką jest 
sztuka by Brewka. W swoich obrazach operuję 
bryłami, niezależnie od tego czy ta bryła to czło-
wiek, przedmiot czy zwierzę. Zawsze staram się 
przepracować główny temat obrazu po swojemu. 
Taka koncepcja tworzenia towarzyszy mi od pierw-
szych nieudanych szkiców w zeszytach szkolnych. 
Kolorystyka moich prac to efekt ciągłych ekspery-
mentów. Kiedyś uważałem, że im bliższe rzeczy-
wistości kolory obrazu, tym lepiej. Dziś uwielbiam 
kontrasty, zestawienia neonowych barw. Może za 
kilka lat będę potrzebował wyciszenia, stonowa-
nia. Na chwilę obecną jednak moje prace to me-
lanż kolorów i ogólne wariactwo. 

„Nocą Farba pachnie inaczej” rozmowa z Wojciechem Brewką 
dostępna na www.rynekisztuka.pl
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Viva la Vida z maską meksykańską, 2020
akryl, płótno, 60 × 50 cm, sygn i dat. l.d.: Kat. Karpowicz 20 opisany na odwrocie: Katarzyna Karpowicz / „Viva la vida z meksykańską 
maską” 60 x 50 / akryl x płótno / 2020

W latach 2005 – 2010 studiowała na ASP w Krakowie w pracowni 
profesora Grzegorza Bednarskiego oraz w pracowni profesora Leszka 
Misiaka. Wcześniej uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Krakowie. Jedna z najbardziej cenionych artystek młodego 
pokolenia. W 2017 i 2018 roku zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim 
rankingu Kompas Sztuki Młodych. Autorka kilkunastu wystaw indywi-
dualnych i uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za-
granicą. Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Niebieskie szkiełko”, 
Galeria Art, Warszawa; 2017 – „Do widzenia, do jutra”, Galeria Triada, 
Gdańsk; 2016 – „Ludzkie historie”, Galeria Promocyjna, Warszawa; 
2016 – „Genius Loci”, Galeria Artemis, Kraków; 2015 – „Harold and 
Ernest”, Kościół św. Bartolomeusza, Lower Basildon, Wielka Brytania; 
2014 – „Życie obrazu”, Szép Mühely Gallery, Budapeszt, Węgry; 2014 
– „W drodze”, Galeria Platon, Wrocław; 2013 – „Katarzyna Karpowicz 
– malarstwo”, Klub Adwokatów, Kraków; 2013 – „Człowiek i zwierzę”, 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – Galeria Elektor, Warszawa; 

2011 – „Przyśniło mi się”, Galeria Art, Warszawa; 2011 – „Przemiany”, 
Galeria BWA, Zamość. Wybrane wystawy zbiorowe: 2019 – „Młode 
Polskie Malarstwo”, Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku; 
2018 – „Realizm, dwa spojrzenia”, BWA, Bydgoszcz; 2017 – „Leszek 
Misiak i uczniowie”, Nowohuckie Centrum Kultury, Galeria ASP, Kra-
ków; 2017 – „Konfiguracje”, Krakowskie Spotkania Artystyczne, ZPAP, 
Bunkier Sztuki, Kraków; 2017 – „Mały format”, wystawa ZPAP Okręgu 
Krakowskiego, Galeria Raven, Kraków; 2016 – „Espacios, ciudades, 
arquitecturas, gente…”, Montsequi Galeria, Madryt, Hiszpania; 2016 
– „8 kobiet”, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Kon-
duktorownia, Częstochowa; 2015 – „Abstrakcja, figuracja, współczesne 
malarstwo krakowskie”, Galeria MANK, Szentendre, Węgry; 2015 – 
„Ćwiczenia”, Galeria Platan, Budapeszt; 2014 – „4 x Karpowicz”, Ga-
leria Raven, Kraków. Obrazy Katarzyny Karpowicz znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, a także w kolekcji Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Gdańsku.

cena wywoławcza: 28 000 zł • estymacja: 38 000 – 45 000 zł

Katarzyna Karpowicz (ur. 1985 Kraków)28



6160

Fluorite, 2014
akryl, płótno, 100 × 150 cm, opisany na odwrocie: 
Bartosz Świątecki |„Fluorite” |2014

W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem Malarstwo Sztalu-
gowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
w pracowni prof. Lecha Wolskiego. Od 2008 roku pracuje 
jako nauczyciel mianowany i prowadzi pracownię Malar-
stwa i Rysunku w Państwowym Liceum Plastycznym im. 
Erica Mendelsohna w Olsztynie. Od 1996 roku współtwo-
rzył polską scenę Graffiti, a od 2000 roku współuczestni-
czył w działaniach polskiej sceny street-artowej. W 2015 
r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2014 
r. był nominowany do olsztyńskiej nagrody artystycznej 
im. Hieronima Skurpskiego. W 2013 r. otrzymał stypen-
dium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko 
Mazurskiego. Wybrane wystawy: 2015 – „NOCTURNES” – 
wystawa indywidualna, 886Geary Gallery, San Francisco, 
USA; 2015 – „G40 Art Summit” – wystawa zbiorowa, 
Artwhino Gallery, Washington, USA; 2015 – „Cosmo-
gramma” – wystawa indywidualna, Inoperable Gallery, 
Vienna; 2015 – „A Major Minority” – wystawa zbiorowa, 
1AM Gallery, San Francisco, USA; 2015 – „Graffuturism 
5 Year Anniversary” – wystawa zbiorowa, 886Geary Gal-
lery, San Francisco, USA; 2015 -? 1AM Revolution? – wy-
stawa zbiorowa, 1AM Gallery, San Francisco, USA; 2014 
– „Polish Urban Art” – wystawa zbiorowa, Europejska 
Fundacja Kultury Miejskiej, Paryż – Berlin – Batumi – Lwów 
– Kijów – Mińsk – Lublin? Sztockholm; 2014 – „Jedna-
kowo/Różni” – wystawa zbiorowa, The Outsiders Gallery, 
Newcastle, UK; 2014 – „Arturbain” – wystawa zbiorowa, 
dom aukcyjny Tajan, Paryż; 2014 – „Cieślak/Syruć/Świątec-
ki” – wystawa zbiorowa, galeria Kuratorium, Warszawa; 
2014 – „Urbstractions” – wystawa zbiorowa, PrettyPor-
tal Gallery, Duseldorf; 2014 – „PropaStuff” – wystawa 
zbiorowa, Downstairs at Mother Gallery, Londyn; 2014 
– „Spring art collection” wystawa zbiorowa, 1AM gallery, 
San Francisco, USA; 2014 – „Major Minority” – wystawa 
zbiorowa, 1AM gallery, San Francisco, USA; 2014 – „PL 
group show” – wystawa zbiorowa, 44309 Gallery, Do-
rtmund; 2013 – „Graffuturism” – wystawa zbiorowa, 
OpenSpace Galery, Paryż; 2012 – „Polski Street-art” – 
wystawa zbiorowa, dom aukcyjny Rempex, Warszawa.

cena wywoławcza: 3 600 zł •  
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Bartosz Świątecki 
(ur. 1981)

29
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Last Selfie 51, 2016
akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. l.g.: BREWKA, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: BREWKA |LAST SELFIE |WARSZAWA 2016

Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii 
Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum, w klu-
bie osiedlowym. Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze było 
przeprowadzenie się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył swoją 
pierwszą małą pracownię. Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych dzia-
łań 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 wyko-
rzystywanych przez artystów działających na ulicy. 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: 15 000 zł • estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Wojciech Brewka (ur. 1980)30
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Refletions
forma przestrzenna, technika własna, 54 × 54 cm, sygn. i dat. p.d.: David Kracov 49/100

Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

Urodzony w Bostonie, studiował w prestiżowej Rhode Island School of 
Design. Swoją karierę rozpoczynał od animacji. Współpracował m.in. ze 
studiem Disney Animation, Don Bluth Animation, Rich Animation. Jako 
ilustrator eksperymentował z różnego rodzaju tworzywami plastycz-
nymi, rzeźbiąc postacie, które animował. Stworzył zestawy szachów 

dla Warner Bros. i Disney Studios. Jego rzeźby naścienne wyróżniają 
się wibrującymi kolorami i są tworzone w niewielkich limitowanych 
nakładach, wynoszących 55 sztuk. Każda rzeźba, poprzedzona setkami 
szkiców, jest wycinana ręcznie z jednego kawałka stali i pokrywana 
polimerowymi farbami akrylowymi.

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

David Kracov (ur. 1968 USA)31
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Mgła, 2015
akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: Sabina Maria 
Grzyb, opisany, syg. i dat. na odwrocie: Mgła 2015

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na 
wydziale Malarstwa i Rzeźby. Tytuł magistra sztuki obro-
niła w marcu 2017. W malarstwie skupia się głównie na 
kompozycji i statycznych formach skalnych. Wplata realne 
motywy i przeżycia w oniryczne przestrzenie. Balansuje na 
granicach abstrakcji, fantastyki i realizmu zachowując przy 
tym własną, charakterystyczną i osobliwą formę.

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

Sabina Maria 
Grzyb (ur. 1988)

32
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Antropomorfizacja, 2014
olej, tempera (technika mieszana), blacha aluminiowa, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: EWA SKAPER „ANTROPOMORFIZACJA” 
|100 × 100 cm |2014 r. |tempera, olej, blacha alum. |E. skaper

Studiowała w latach 1975–1980 w PWSSP w Gdańsku uzyskując 
dyplom w pracowni prof. J. Zabłockiego. Zafascynowana malarstwem 
późnego średniowiecza i wczesnego renesansu włoskiego, zwłaszcza 
twórczością Piero Della Francesca tworzy obrazy, których temat po-
zostaje sprawą drugorzędną. Jest pretekstem do pracy nad zadaniem 

czysto malarskim? do budowania koloru, kontrastów form i struktur, 
poszukiwania napięć. Artystka w oparciu o gruntowną znajomość 
technik dawnych mistrzów osiąga w swoich obrazach niezwykłą 
głębię i świetlistość.

cena wywoławcza: 32 000 zł • estymacja: 35 000 – 38 000 zł

Ewa Skaper (ur. 1954 Olsztyn)34
Motyw z małpkami w koronach
ceramika szkliwiona, 24 × 18,5 cm

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Dyplom (1981) w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Uprawia 
malarstwo, rysunek, rzeźbę. Kilkadziesiąt wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą (w Niemczech, USA, Belgii, Luksemburgu) i liczne 

wystawy zbiorowe. Ważniejsze realizacje: witraże, około 500 m kw, 
rzeźby w kościele w Gdańsku-Przymorzu; stacje drogi krzyżowej w ko-
ściele w Straszynie. W dorobku artysty jest udział w 50 wystawach 
indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i zagranicą.

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

Kazimierz Kalkowski (ur. 1954 Gdańsk)33
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Białe czaple, 2022
akryl, płótno, tryptyk: 3 × 130 × 90 cm, opisany na odwrocie: P.K.Mikulska 2022

Ur. 1973 r. w Lublinie. Absolwentka I i II stopnia Wydziału Artystyczne-
go UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugowe. Zajmuje się 
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: 8 000 – 12 000 zł

Patrycja Kruszyńska-Mikulska (ur. 1973, Lublin)35
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Przed startem
brąz, szkło, 21 × 14 cm, NR III/XII

Absolwent krakowskiej ASP (dyplom w 1987 roku w pracowni prof. Ste-
fana Borzęckiego). W 1990 roku stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. 
Autor rzeźb symbolicznych, takich jak „Źródło”, „Pomost dziejów”, 
„Troj” (Koń Trojański), „Lawa”, „Serce”, „Świątynia”, „Formowanie”. 

Jest również autorem rzeźby „Piłkarze ręczni”, która znajduje się przed 
Areną Kalisz. Jego dziełem jest także rzeźba plenerowa „Zapaśnicy”, 
która eksponowana jest przed siedzibą PKOl w Warszawie. Prace artysty 
prezentowane były w galeriach Polski, Niemiec, Szwecji i Holandii.

cena wywoławcza: 14 000 zł estymacja: 19 000 – 22 000 zł

Zbigniew Wojkowski (ur. 1962)36
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„Jumps”

Energy flows

Greens

And the creature

In the distance

Steps. Dance.

Oasis. Calm.

„Skoki”

Energia płynie

W zieleni

I stworzonek

W oddali

 Kroki. Taniec.

Oaza. Spokój.

Michalina Czurakowska

Jumps, 2022
technika mieszana, płótno, 99,5 × 129,5 cm, sygn. p.d.: Michalina Czurakowska

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
w 2014 roku jej dyplom otrzymał ocenę celującą z wyróżnieniem. Prace 
dyplomowe inspirowane trzymiesięczną podróżą do Australii zostały 
zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze Dyplomy 
2014” w Gdańsku. Tworzy obrazy, tkaniny, ilustracje oraz projekty 

graficzne i scenograficzne. Pasjonuje się jogą i sztuką surrealistyczną. 
Od 2009 bierze udział w działaniach charytatywnych Biura Młodych 
– Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i wolontariatów w Krakowie 
i Warszawie. Jest autorką kilku wystaw indywidualnych oraz uczest-
niczką kilkunastu wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą.

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Michalina Czurakowska (ur. 1986)37
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Podróż, 2022
akryl, płótno, 140 × 80 cm, sygn. p.d.: 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 świa-
ty mają oczywiste odniesienie do naszej ludzkiej kondycji, ale nie są 
łatwo interpretowalne. Obrazy artysty są swego rodzaju małymi ma-
larskimi traktatami filozoficznymi. Przywiązuje dużą wagę do kompo-
zycji i formy obrazu. Zajmuje się także portretowaniem. Jest członkiem 
Związku Artystów Plastyków Republiki Białoruskiej i członkiem Związ-

ku 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, Niemczech, Holandii, 
Belgii, Austrii, Hiszpanii, Czechosłowacji, USA i Kanady. W 2005 roku 
został zakwalifikowany do finałowej setki konkursu OBRAZ ROKU, or-
ganizowanego przez Art & Business.

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

Władysław Kufko (ur. w 1955 w Brześć)38
Bez tytułu, 1993
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. p. d.: I. Kulik, na odwrociu: Iwan Kulik 1993

Urodzony 29 kwietnia 1959 r., Leszcziwka (Ukraina). W latach 
1983–1989 studiował na wydziałach Architektury Wnętrz oraz Ma-
larstwa Monumentalnego Instytutu Przemysłowo-Artystycznego w 
Charkowie. Zajmował się także rzeźbą, freskiem, mozaiką i witrażem. 
Po jego ukończeniu mieszkał i pracował w Petersburgu (Leningradzie) 
i Moskwie. W Moskwie w 1990 roku odbyła się jego pierwsza wystawa 
indywidualna – „Na Krymskim Wału”. W tym samym roku wyjechał 

do Polski (Warszawa, Łódź). Rok później zaprezentował swą pierwszą 
wystawę indywidualną w Polsce – w Salach Sejmu RP. Dominującą 
część jego twórczości stanowią obrazy olejne, które łączą się w cy-
kle tematyczne. Najważniejsze z nich to cykle inspirowane wielkimi 
postaciami historii i sztuki, nastrojem miejsc oraz portrety. Swoistym 
wkładem polskim w twórczość Iwana Kulika jest postać Stańczyka, 
któremu poświecił znakomitą część swoich obrazów.

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

Iwan Kulik (ur. 1959 Leszczówka/Ukraina)39
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Zielnik czerwcowy, 2021
olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: Martyna Kliszewska/Zielnik czerwcowy/2021

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

wej 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 CARRA-
RA GARDENS. To autorski projekt inspirowany pięknem marmuru kar-
raryjskiego. 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 Zjednoczonych oraz w kilku 
prywatnych kolekcjach Polskiej Sztuki Współczesnej.

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

Martyna Kliszewska (ur. 1974)40

Albufeira, 2022
olej, płótno, 140 × 90 cm, sygn. i dat. p.d.: Julia Reiter rok powstania 2022

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

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

Julia Reiter41
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Tryptyk, z cyklu Gorsety
olej, płótno, tryptyk 3 × 70 × 50 cm, sygn. l.d.: M.Z. Maćkowiak [każda]

Studiowała na Wydziale malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, dyplom z wyróżnieniem obroniła w 1982 r. w pracowni Jana 
Szancenbacha. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, brała udział 
w licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za 
granicą (w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Francji, Słowenii, Ukrainie, 
USA, Wielkiej Brytanii i Japonii). W latach 1992–95 stworzyła na Flo-

rydzie w Stanach Zjednoczonych serię monumentalnych, iluzorycznych 
obrazów we współpracy z galerią Glorii Gales Boca Raton. Jest także 
autorką projektów zrealizowanych w przestrzeni miejskiej na terenie 
Polski, Ukrainy i Czech. Artystka reprezentowała Polskę w międzynaro-
dowym projekcie artystycznym Art-camp In Toyama w Japonii w 2012 r.

cena wywoławcza: 7 000 zł • estymacja: 8 500 – 9 500 zł

Małgorzata Zofia Maćkowiak (ur. 1958)42
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Akt
ceramika, wys. 22,5 cm, sygn. na podstawie: KARCZEWSKA

Malarka, graficzka, rzeźbiarka, ceramiczka. Ukończyła Liceum sztuk 
plastycznych w Gdyni. W latach 1952–69 studiowała w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie, a później w Gdańsku, 
w pracowni malarstwa prof. Piotra Potworowskiego, w której obro-
niła dyplom z wyróżnieniem w 1959 r. Aneks z ceramiki zrealizowa-
ła w pracowni prof. Hanny Żuławskiej, a z grafiki u prof. Zygmunta 
Karolaka. Tworzyła cykle tematyczne poświęcone muzyce, baletowi, 
egzotycznej faunie oraz morskiej florze. W 1970 r. zdobyła I nagrodę 
de L’association Français d’Action Artistique, któremu przewodniczył 

Pablo Picasso. Artystka brała udział w licznych wystawach w kraju 
i za granicą (m. in. We Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoszech, 
Austrii, Rosji). Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych oraz 
prywatnych, a także w przestrzeniach miejskich europejskich aglo-
meracji Szwecji i Niemiec. Tworzyła także we współpracy z mężem, 
rzeźbiarzem i ceramikiem, Stanisławem Koniecznym. Wspólnie wyko-
nali ceramiczne kompozycje architektoniczne znajdujące się w hotelu 
Heweliusz i w Domu Technika w Gdańsku, w Pałacu Ślubów w Elblągu 
oraz w Kaplicy Ludzi Morza w Gdańskiej Bazylice Mariackiej.

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

Janina Karczewska-Konieczna (ur. 1934 Gdynia)44

Lew, 1990
ceramika, śr. 36–39 cm, sygn. z tyłu: KONIECZNA 1990

Artystka tworząca przede wszystkim prace ceramiczne. Brała udział 
w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą (Cze-
chy, Niemcy, Francja). Nagrodzona na IV i V Biennale Ceramiki Arty-

stycznej w Wałbrzychu. Jej prace znajdują się w zbiorach publicznych 
i prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

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

Katarzyna Konieczna-Kałużna (ur. 1961 Gdańsk)43
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Szatka wschodnia 
kolaż: papier, farba, nici, folia, wieszak metalowy, 69 × 48 cm, opisany p.d.: Wschodnia | A. Buczkowska 200(?) 

W latach 1965-71 studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, m. in. w pracowni Eugeniusza Eibischa. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w katedrze tkaniny. Artystka zaj-
muje się malarstwem, rysunkiem, kolażem i tkaniną artystyczną. Brała 
udział w licznych krajowych i międzynarodowych wystawach (m. in. 

w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Belgii) oraz konkursach, na których 
zdobywała liczne nagrody (m.in. I Nagrodę na Olimpijskim Konkursie 
Sztuki w Warszawie w 1986 r., Grand Prix Królowej Fabioli VI Między-
narodowego Biennale Koronki w Brukseli w 1994 r.). Jej prace znajdują 
się w kolekcjach w kraju i za granicą.

cena wywoławcza: 2 400 zł • estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Anna Buczkowska (ur. 1943)45
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Wzruszająco fałszujący grajek, 2019
olej, płótno, 50 × 50 cm, sygn. i dat. śr.d.: D.Miliński 2019

Malarz, scenograf, twórca plakatów, poeta, aktor, animator kultury. 
Z zawodu artysta plastyk (uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki 
zdobył w 1980 r.). Jest autorem ponad 250 wystaw indywidualnych, 
uczestniczył w około 100 zbiorowych pokazach sztuki w Polsce oraz 
za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwo-

wych w kraju i zagranicą. Autor plakatów do filmów Edi i Mój Nikifor. 
Brał udział w kilkudziesięciu happeningach artystycznych i plenerach. 
Jest założycielem Grupy Plastycznej „Pławna 9” i autorem spektakli 
ulicznych. Mieszka i pracuje w stworzonej przez siebie wiosce arty-
stycznej u podnóża Gór Izerskich.

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

Dariusz Miliński (ur. 1957)47Koty, 2007 
olej, płótno, 73 × 54 cm, sygn. p. d.: 07, opisany na odwrocie: M. MALESZA-2007/73 × 54, OLEJ

Ur. w 1954 r. w Krynkach. Malarz, scenograf. Studiował na warszaw-
skiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom z wyróżnieniem 
otrzymał w 1979. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, a także 
uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach malarstwa polskiego w kraju 
i za granicą, m.in.: w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Cze-
chosłowacji, Włoszech, Austrii, USA, Japonii. Jest laureatem wielu na- 
gród i wyróżnień, m.in. II nagrodę na XXXVII Ogólnopolskim Salonie 
Zimowym Plastyki (Radom, 1984) i III nagrodę na XII Ogólnopolskim 

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

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

Mikołaj Malesza (ur. 1954 Krynki)46
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Zielona Wyspa, 2021
akryl, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie: Zielona Wyspa |100 × 80 |Alkio-Płótno |2021 |Andrzej Wroński

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: 5 000 zł estymacja: 6 500 – 8 000 zł

Andrzej Wroński (ur. 1942 Chrzanów)49
Bez tytułu
olej, płyta, 69 × 49 cm, sygn. monogramem p.d.: WT, sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ TERECHOWICZ/WT

Wystawiany i reprodukowany w katalogu wystawy: Włodzimierz Terechowicz, Malarstwo, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, 2009 r.

Studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie w 1969 r. z wyróżnieniem obronił dyplom w pracowni plakatu 
prof. Henryka Tomaszewskiego. Studiował także malarstwo i rysunek 
u Wojciecha Fangora. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za 

granicą m. in. w Lahti i Bratysławie. Prace Włodzimierza Terechowicza 
tworzą kolekcje znajdujące się w galeriach i prywatnych zbiorach 
w Polsce i na świecie (m. in we Francji, Niemczech, Norwegii, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Australii).

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

Włodzimierz Terechowicz (1933–2021)48
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W parku, 2014
olej, płótno, 90 × 100 cm, sygn. l.d.: MIRAANDRE 2014, sygn. na odwrocie: MIRA/ANDRZEJEWSKA/KALKOWSKA

Studiowała na Wydziale Rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w pracowni prof. Alfreda Wiśniewskiego, gdzie w 1980 r. obroniła 
dyplom. Brala udział w wystawach indywidualnych w kraju i za gra-
nicą (Niemcy). W początkowym okresie twórczości zajmowała się 

głównie rzeźbą, od lat 90. zainteresowała się także malarstwem. 
Obecnie oprócz malowania obrazów, zajmuje się także tworzeniem 
niewielkich form rzeźbiarskich.

cena wywoławcza: 12 000 zł • estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Mira Andrzejewska-Kalkowska (ur. 1954)51
Grupa artystyczna z lekkim repertuarem, 2018
akryl, technika własna, płótno, 100 x 100 cm, opisany, sygn. i dat. na odwrocie: GRUPA artystyczna / z lekkim repertuarem / 2018 / Mirella 
Stern

Ukończyła Wydział Sztuki Krakowskiej Akademii Pedagogicznej 
(dyplom z malarstwa w pracowni dr Aleksandra Pieńka). W latach 
2000–2010 brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju. 

Obecnie kontynuuje indywidualna pracę twórczą oddając się głównie 
malarstwu oraz okazjonalnie, projektowaniu scenografii do przed-
stawień teatralnych.

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

Mirella Stern (ur. 1971)50
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True lovers
olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn i dat.: Adam Kołakowski Opinogóra 2022

Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W czasie studiów jego edukacja 
obejmowała grafikę, ilustrację, plakat, malarstwo i rzeźbę. Był laboran-
tem w pracowni drzeworytniczej. Wyjechał na stypendium naukowe 
na Uniwersytet w Knoxville do Stanów Zjednoczonych. Jego prace były 
pokazywane publiczności w kraju i za granicą, szczególną popular-
ność zdobywając wśród amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii. Działania 

twórcze artysty dążą do ukazania tego, co prawdziwe. Najgłębsze 
piękno Kołakowski odnajduje w prostocie oraz w tych detalach życia, 
które bywają niezauważane, zapomniane i spychane na dalszy plan. 
W jego twórczości nie spotkamy wielkomiejskiego zgiełku i gonitwy. 
Przestrzeń artystyczna Kołakowskiego to obszar idylliczny i sielski, 
pełen marzeń sennych i sentymentalizmu.

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

Adam Kołakowski (ur. 1981)53Fidelina i jej towarzysz pośród dzikich monster, 2022
olej, płótno, 85 × 63 cm, sygn. i dat. p.d.: IG III 2022

Ur. w 1984 roku, jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z Projektowania Ubioru i Ubioru 
Dzianego oraz z Malarstwa obroniła w czerwcu 2009 roku. Wcześniej 
uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, gdzie 
zdobyła wiedzę na temat projektowania graficznego na specjali-
zacji Form Użytkowych w zakresie specjalności Grafika Użytkowa. 
W latach 2009–2017 pracowała w charakterze projektanta ubioru 
męskiego, a potem jako główny projektant jednej z linii dla znanej 
polskiej marki, by w 2017 roku powrócić do malarstwa. W 2014 
roku brała udział w zbiorowej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi, 
oraz wystawie Pierwszego Niezależnego Salonu Łódzkich Młodych 
Twórców, a także w plenerze Barwy Wschowy zwieńczonego wysta-

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

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

Izabela Gałązka (ur. 1984 Janów)52
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Witchcraft, 2021
akryl, tusz metaliczny, płótno, opisany na odwrocie: ADRIANA ZAWADZKA – WITCHCRAFT.

Graficzka i ilustratorka, obecnie mieszkająca we Wrocławiu. Maluje 
głównie minimalistyczne obrazy przedstawiające kobiety. Poprzez 
swoje obrazy, chce pokazać delikatność i piękno kobiecego ciała, 

jednocześnie pokazując ich wewnętrzną siłę oraz skryte fantazje. 
Inspiruje ją głównie współczesna fotografia, muzyka elektroniczna 
oraz życie nocne.

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

Adrianna Zawadzka (ur. 1991)55Lis, 2018
olej, płótno, 30 × 21 cm, opisany na odwrocie: Marta Julia Piórko |„Lis” |olej na płótnie |30 × 21 cm 2018

Absolwentka wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku. Dyplom 
z malarstwa w 2007 r. w pracowni prof. M. Świeszewskiego. Zajmuje 
się malarstwem olejnym. W swoich obrazach łączy realistyczną tech-
nikę z pop surrealistyczną narracją. Jej obrazy charakteryzuje aura 
mistycyzmu, erotyzmu oraz melancholii. Prace publikowane były 
w amerykańskich i polskich magazynach takich jak: Fillgree, Catapuilt, 
Artysta i Sztuka, Art&Business. Wybrane wystawy: 2014 – „Zagad-

kowe niewyjaśnienia”, wystawa prac Grażyny i Marty Julii Piórko, Art 
Affairs, Gdańsk; 2014 – Wystawa zbiorowa „Strange Stories”, Galeria 
Stalowa, Warszawa; 2014 – Wystawa zbiorowa Art Zoo współczesny 
bestiariusz, Adi Art, Łódź; 2013 – Wystawa zbiorowa „Sekrety wy-
obraźni”, DAP1, Warszawa; 2012 – Wystawa indywidualna „Koniec 
Niewinności”, Galeria 8Plus, Warszawa; 2011 – Wystawa indywidu-
alna „Marta Piórko – Malarstwo”, LOFT, Gdańsk.

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

Marta Piórko (ur. 1981)54
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Z profilu, 1997
inkografia, papier, 19 × 21 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. na płycie p.d.: YERKA 97, sygn. pod płytą ołówkiem p.d.: Yerk, opisany 
l.d.: A.E. II, śr. d.: Z PROFILU

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

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

cena wywoławcza: 1 700 zł • estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Jacek Yerka (ur. 1952 Toruń)56 AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej

25 czerwca (SOBOTa) 2022
 

SOPOcKI DOM aUKcYJNY | GaLerIa MODerN

SOPOT, UL. BOh. MONTe caSSINO 43



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

II DefInIcje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota 
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III sPrzeDaż aukcyjna

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

/// zLECENiE LiCytACji z LimitEm i LiCytACjA tELEfONiCzNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt 
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. 
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, 
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji 
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może 
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie 
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony 
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LiCytACjA ONLiNE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji 
przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za 
pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych 
na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

/// OdpOwiedziALnOść LiCytUjąCegO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

b. przebieg Aukcji

/// pRzyjmOwAnie OfeRt Od LiCytUjąCyCh
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// Ceny gwARAnCyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LiCytACjA w językU AngieLSkim
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być 
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być 
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których 
Obiektów dotyczą.

/// tAbeLA pOStąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

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

3. płAtnOśCi

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



–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV InforMacje oGóLne

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

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

3. wARUnki pOtwieRdzeniA AUtentyCznOśCi
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a)  kolejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

d)  Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

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

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

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

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

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

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

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

6. ObOwiązUjąCe pRzepiSy pRAwA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V PostanowIenIa końcowe
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

b. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie 
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. 
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, 
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

d. płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODbiór zAKupu

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

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

b. transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
 Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel 
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowied-
nich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

d. zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. bRAk płAtnOśCi
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;



z L e c e n I e  L I c y tac j I
aukcja ze zbiOrów kOLekcjOnera

warSzawa, 8 czerwca 2022 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: warszawa@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

Mariusz Waras, Hotel. spray, szablon, 
płótno, 140 x 100 cm, 2022

28 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU 
28 mAJA 2022 • godZ. 17 
SopoCKI dom AUKCyJny • gALERIA modERn
UL. BoHATERÓW monTE CASSIno 43 • SopoT

AUKCJA KoLEKCJonERSKA
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w GaLerII SOPOcKIeGO DOMU aUKcYJNeGO

warSzawa, UL. NOwY ŚwIaT 54/56
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aukcja Varia® (47)
25 czerwca 2022
 
w SIeDzIBIe SOPOcKIeGO DOMU aUKcYJNeGO

SOPOT, UL. BOh. MONTe caSSINO 43

Broszka w formie kwiatu, XX w. 
platyna pr. 0,950, m. 18,12 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,10 ct, J-K/SI1, 5 szt. łącznie ok. 5,00 ct, K-L/VS-SI2,  
159 szt. łącznie ok. 4,00 ct, J-K/ VS-SI, perły: 7 szt., słodkowodne
estymacja: 140 000 – 180 000 zł
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Andrzejewska Mira ---------------------51

Brewka Wojciech --------------------27, 30

Broll Urszula -------------------------------23

Buczkowska Anna -----------------------45

Czerniawski Józef ------------------------18

Czurakowska Michalina ----------------37

Dwurnik Edward --------------------- 6, 16

Fogtt Andrzej -----------------------------19

Gałązka Izabela ---------------------------52

Grzyb Sabina Maria ----------------------32

Hasior Władysław ------------------------10

Jaśnikowski Jarosław -------------------- 4

Kalkowski Kazimierz --------------------33

Kamoji Koji --------------------------------13

Karczewska-Konieczna Janina -------44

Karpowicz Katarzyna --------------------28

Kisling Mojżesz ---------------------------67

Kliszewska Martyna ---------------------40

Kołakowski Adam -----------------------53

Konieczna-Kałużna Katarzyna --------43

Kostecki Tomasz --------------------------17

Kracov David ------------------------------31

Kruszyńska-Mikulska Patrycja --------35

Kufko Władysław -------------------------38

Kulik Iwan ----------------------------------39

Lipniewski Andrzej ----------------------24

Lipowczan Jacek -------------------------26

Łempicka Tamara ------------------------- 9

Maćkowiak Małgorzata Zofia ---------42

Malesza Mikołaj --------------------------46

Michalik Borys ----------------------------18

Miliński Dariusz ---------------------------47

Novák-Zempliński Maksymilian ------- 3

Olbiński Rafał --------------------------- 2, 6

Pielucha Daniel ---------------------------25

Pilatowicz Bogdan ------------------------ 1

Piórko Marta ------------------------------54

Płóciennik Henryk------------------------22

Powałka Michał --------------------------- 5

Reiter Julia ---------------------------------41

Sętowski Tomasz ----------------------- 7, 8

Skaper Ewa --------------------------------34

Sosnowski Kajetan ----------------------20

Stern Mirella -------------------------------50

Szajna Józef -------------------------------11

Szprynger Anna --------------------------14

Świątecki Bartosz ------------------------29

Terechowicz Włodzimierz --------------48

Trojan Jan ----------------------------------21

Wilkoń Józef -------------------------------15

Winiarski Ryszard ------------------------12

Wojkowski Zbigniew --------------------36

Wójcik Jarosław Adam ------------------37

Wroński Andrzej --------------------------49

Yerka Jacek---------------------------------56

Zawadzka Adrianna ---------------------55

INDEKS ARTYSTÓW

OPRACOWANIE I REDAKCJA KATALOGU: Aleksandra Kalina

  PRZYGOTOWANIE AUKCJI: Aleksandra Kalina, Iwona Kozicka

KOREKTA: Olga Murawska, Aleksandra Pawlikowska, Ewa Tokarzewska   ZDJęCIA: Robert Wancerz  

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

SOPOT

GALERIA  

SZTUKI DAWNEJ

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 550 16 05

sopot@sda.pl

SOPOT

GALERIA  

MODERN

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

tel. 58 551 22 89

modern@sda.pl

GALERIA  

WARSZAWA

ul. Nowy Świat 54|56

00-363 Warszawa

tel. 22 828 96 98

warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  

GDAŃSK

ul. Długa 2|3

80-827 Gdańsk

tel. 58 301 05 54

gdansk@sda.pl

GALERIA  

BYDGOSZCZ

ul. Jagiellońska 47, 

85-097 Bydgoszcz

tel. 602 593 826

bydgoszcz@sda.pl

PRZYJMUJEMY DZIEŁA SZTUKI (W TYM PRACE NA PAPIERZE)  
I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE NA AUKCJE W 2022 R.

informacje telefonicznie: 22 828 96 98



Maja Borowicz
wybrzeże, 2014

poz. 20
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Rafał Olbiński
Viens sur la mer, jeune fille, Sois sans effroi – Le Bateau – Alfred de Vigny, 2022
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