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Magdalena Abakanowicz
Para rzeźb – SELF PORTRAIT, 1990
poz. 11

Łukasz Patelczyk
Bardzo daleko, 2022
poz. 26
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Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
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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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Tamara Łempicka

(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)

Printemps
serigrafia barwna, papier, 42,5 × 32,5 cm (zadruk), sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA, numerowana l.d.: 155/175, p.d.: PUBLISCHED
BY DK ART. PUBLISCHING INC./PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC.
Do obiektu dołączony certyfikat Kizette 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 wychowywana 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 Łempickiego. 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

cena wywoławcza: 25 000 zł •

6

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. 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 charakteru. 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 wyzwolonej, znanej z bogatego życia
towarzyskiego. Swoje prace artystka wystawiała we Francji, Włoszech,
Polsce, a także i w Stanach Zjednoczonych, dokąd pod koniec lat 30tych 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.

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

7

Tomasz Sętowski jest artystą malarzem, który,
w szczególny sposób, łączy tradycje malarstwa fantastycznego z bardzo współczesną kreacją, bliską
– w swym zasadniczym sensie – cyfrowo realizowanej, wirtualnej rzeczywistości. Realność rzeczy i ludzi, którą wyobraża w obrazach, staje się w licznych
jego pracach ciągiem zdarzeń jakby niekończącej
się podróży – zbudowanej z wielości światów, zbliżonych do siebie sztuką swojego malarstwa. Sętowski tworzy tą różnorodnością światów konstrukcję,
swoją konstrukcję wielu przestrzeni w jednym przygotowując w ten sposób pewną postmodernistyczną inscenizację, pełną obrazowych cytatów, zmiennych i ułamkowych, jakby zatrzymanych pod naszymi powiekami. Wypełniając szczelnie obraz wizjami
o baśniowych cechach i tajemniczej atmosferze
uzyskuje niesamowitą gęstość zawartych w nim treści (...).
Panek M., Odyseja obrazów Tomasza Sętowskiego,
czyli malarski wehikuł czasu, w: Tomek Sętowski. Malarski teatr zdarzeń,
Częstochowa 1996, ss. 10-11.
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Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Et admonitus
olej, płótno na płycie, 40 × 30 cm, sygn. śr.: T.Sętowski, opisany na odwrocie:”Et admonitus””/40 × 30 olej, płótno/Tomek Sętowski
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
Artysta tworzący w nurcie „realizmu magicznego”. Posiada autorską
galerię w Częstochowie Muzeum Wyobraźni. Ukończył Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Częstochowie na wydziale plastyki. Brał udział w wystawach krajowych („Surrealiści polscy”, Triennale „Sacrum”) i zagranicznych (galerie w Nowym Jorku). Od 1998 roku jest obecny na rynku

cena wywoławcza: 44 000 zł •

8

amerykańskim. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek prasowych, kalendarzy. Laureat licznych nagród, odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2013
roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

estymacja: 50 000 – 70 000 zł

9
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Maksymilian Novák-Zempliński

(ur. 1974 Warszawa)

Eclipsis, 2021
akryl, płyta, 58 × 78 cm w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: Maksymilian Novak Zempliński 21, opisany na odwrocie: Eclipsis |Maksymilian
Novak-Zempliński |2021
Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach
prof. A. Fałata i prof. A. Sadowskiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjonistycznym
i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji

cena wywoławcza: 40 000 zł •

10

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

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

13

Świat przedstawiony przez Beksińskiego jest jakby teatrem w metaforycznym sensie. Nakreślony zostaje
tutaj swoisty dramat, w którym
dochodzi do gry z czytelnikiem-widzem, o szczerość i autentyczność samego artysty. Na obrazach
widać, że Beksiński stosuje zabiegi
wplatania teatralności, które odnoszą się do udawania, zacierania
śladów, mylenia tropów. Mowa
jest tutaj o ukazaniu prawdziwego
sedna obrazu, którego trudno się
doczytać.
[…] nie pragnie on [Beksiński]
przekazać jakiejś rzeczywistości
realnej, ponieważ krajobrazy są
abstrakcyjne, a ukazane piszczele i czaszki raczej nie służą po to,
by wzbudzać strach i upatrywać w
nich znaczeń biblijno-metafizycznych bądź wizji katastroficznych
o przesłaniu pacyfistycznym.
Daniel Zarymbski, Zdzisław Beksiński – malarz
apokaliptycznej wizji świata?, „Kultura – Media –
Teologia”, 2011, nr 6, s. 84

04

Zdzisław Beksiński

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1993
olej, płyta, 97 × 132 cm, sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI 93
Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką
komputerową. W latach 1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Beksińskiego można podzielić na
dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka pierwszych
lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej
sztuki, rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m. in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także
abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane
były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod
wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza
Sanok i przenosi się na stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych
odszedł od „anegdoty”, odciągającej uwagę od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych doświadczeń

cena wywoławcza: 480 000 zł •
14

z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną
formą. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych
ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało
na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję
dzieł artysty. Jesienią 2011 roku zorganizowano dużą retrospektywę
dwustu pięćdziesięciu prac z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich
w Domu Plastyka w Warszawie. W maju 2016 roku została otwarta
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie stała ekspozycja 30 obrazów
i 30 rysunków, natomiast jesienią 2016 roku odbyła się inauguracja
stałej wystawy 50 obrazów, 100 rysunków i 100 zdjęć artystycznych
w Nowohuckim Centrum Kultury także ze zbiorów Dmochowskich.
Ogromną wartością dla popularyzacji osoby Zdzisława Beksińskiego
miała publikacja książki Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret
podwójny” oraz powstanie filmu „Ostatnia rodzina” Jana A.P. Matuszyńskiego, za które otrzymał „Złote lwy” w 2016 roku.

estymacja: 600 000 – 800 000 zł
15

Hymn o Miłości
Miłość nigdy nie ustaje… –
Tęsknota za wieczną miłością
Niebo jest jak morze, pełne pereł…
Tam jest ukryte Słońce,
Pośrodku Duszy płonące,
Tam „Ja” i „Ty” wciąż rozbrzmiewa…
Miłość nigdy nie ustaje…
(wiersz Albert Jerka)
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Anastazja Markovych

(ur. 1979 Briczany)

Tęsknota za wieczną miłością
olej, płótno, 30 x 40 cm, sygn.. p.d.: A. MARKOVYCH opisany na odwrocie: Анастасия | Маркович | „Трусть за вечной любовю” Certyfikatem dla
| obrazu 30 × 40 cm | „Tęsknota za wieczną miłością” | jest moj podpis na jego odwrocie
Ukraińska malarka współczesna reprezentująca styl surrealistyczny. Absolwentka studiów artystycznych w szkole Plastycznej w Czerniowcach.
Ma już w dorobku kilka indywidualnych oraz zbiorowych wystaw m.in.

cena wywoławcza: 17 000 zł •
18

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

estymacja: 25 000 – 30 000 zł
19
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Rafał Olbiński

(ur. 1943 Kielce)

Patrouille ensoleilée, 2022
akryl, płótno, 55 × 110 cm, sygn. l.d.: olbinski
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako znakomity 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

cena wywoławcza: 70 000 zł
20

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 Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

estymacja: 130 000 – 180 000 zł
21

07

Jarosław Jaśnikowski

(ur. 1976 Legnica)

Eliptyczny Kontemplator Czasu, 2006
olej, płótno, 85 × 85 cm sygn i dat. l.d.: JJ 2006, opisany na odwrocie: JJ |JAROSŁAW |JAŚNIKOWSKI |„ELIPTYCZNY KONTEMPLATOR
CZASU” |WROCLAW 26.10.2006 |NR -335 |www.jjart.pl
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
Wystawiany:
2011 – Nasza pamięć – Lwówek Śląski – Muzeum Miejskie
Uprawia malarstwo od 1991 roku. Styl jego prac ewoluował przez
lata od 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

cena wywoławcza: 40 000 zł •
24

znane nam zasady nauki nie muszą obowiązywać. Prace Jaśnikowskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i na świecie.
Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in. Toruń, Legnica,
Gdańsk, Szczecin, Wrocław) oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

estymacja: 50 000 – 60 000 zł
25
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Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

W oczekiwaniu na dzieło, 2020
olej, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. p.d.: T. Sętowski, opisany na odwrocie: „W oczekiwaniu na dzieło” |100 × 70 cm olej, płótno
|Tomasz Sętowski
Artysta tworzący w nurcie „realizmu magicznego”. Posiada autorską
galerię w Częstochowie Muzeum Wyobraźni. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na wydziale plastyki. Brał udział
w wystawach krajowych („Surrealiści polscy”, Triennale „Sacrum”)
i zagranicznych (galerie w Nowym Jorku). Od 1998 roku jest obecny

cena wywoławcza: 80 000 zł •

26

na rynku amerykańskim. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw
muzycznych, okładek prasowych, kalendarzy. Laureat licznych nagród,
odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
w 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

estymacja: 100 000 – 130 000 zł

27

Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszukiwaniem skarbów, którymi chciałbym się
podzielić. Umysł jest swoistą fabryką snów
uruchamianą na czas tworzenia. Wymyślanie monumentalnych kompozycji jest próbą
zaistnienia w świecie wyobraźni, z dala od
codzienności. Wybór jakiego dokonałem
w życiu wydaje mi się trafny malowanie
przychodzi mi łatwo, lecz z trudem rozstaje się z obrazem. Podróże artystyczne, które
odbyłem w swoim życiu spowodowane były
zamiłowaniem do malarstwa. Oprócz tego,
że maluje interesuje się sztuką szeroko pojętą. Zainteresowania te naprowadziły mnie
na trop własnego stylu, którego staje się powoli niewolnikiem. Tworząc swoje ostatnie
prace, miałem na tyle czasu, aby oswoić się
z myślą, że obrazy te będą utracone na czas
wystaw, aż w końcu znajdą się w różnych
kolekcjach. Ale taki jest los obrazu, podróżować i zmieniać właściciela.
Tomasz Sętowski
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Wojciech Muda

(ur. 1981)

10

Wschód, 2021
olej, akryl, płótno, 40 × 30 cm, sygn. l.d.: Munke 2021, opisany na odwrocie: Munke |Wojciech Muda |„Wschód” |Kiełczów 2021 |nr 41
|2021

Pokora i pycha, 2022

Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: PILA|TOWICZ

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 2002 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby
wrocławskiej ASP, jednak studiów nie ukończył. Na kilka lat zarzucił
malowanie, jednak powrócił do twórczości realizując swój unikalny
i niepowtarzalny styl. Rezygnując z instytucjonalnych ram uprawiania

cena wywoławcza: 5 500 zł •
30

Bogdan Pilatowicz

sztuki, jako artysta wybrał indywidualną ścieżkę kariery. To przywiązanie do wolności objawia się także stosowaniem i łączeniem przez
Mudę różnorodnych technik oraz narzędzi. Prace artysty znajdują się
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

estymacja: 6 500 – 7 500 zł

(ur. 1957 r.)

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

cena wywoławcza: 6 000 zł

i materiałami, łączy je, tworzy innowacje i wyrusza w intensywne podróże 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.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł
31

11

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Fabryka snów, 2015
olej, płótno, 50 × 100 cm, sygn. l.d.: T. Sętowski opisany na odwrocie: Dla Zosi |”Fabryka snow” |olej płótno |Tomek Sętowski |2015
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
Artysta tworzący w nurcie „realizmu magicznego”. Posiada autorską
galerię w Częstochowie Muzeum Wyobraźni. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na wydziale plastyki. Brał udział
w wystawach krajowych („Surrealiści polscy”, Triennale „Sacrum”)
i zagranicznych (galerie w Nowym Jorku). Od 1998 roku jest obecny

cena wywoławcza: 60 000 zł •
32

na rynku amerykańskim. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw
muzycznych, okładek prasowych, kalendarzy. Laureat licznych nagród,
odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
w 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

estymacja: 80 000 – 90 000 zł
33

12

Edward Dwurnik

(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Dębno, 2015
olej, płótno, 27 × 33 cm, opisany: Dębno, sygn. i dat. p.d.: E. DWURNIK 2015 opisany na odwrocie: 2015 | E. DWURNIK | „DĘBNO” |
NR: IX: 1909 = 5331
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
W latach 1963–70 studiował malarstwo i grafikę w pracowni prof.
Krystyny Łady-Studnickiej oraz rzeźbę na ASP w Warszawie. Dyplom
obronił w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa, na który składał się
cykl „Dyplom”. W 1971 roku w Galerii Współczesnej w Warszawie
odbyła się debiutancka wystawa Dwurnika. Artysta przedstawił na
niej wczesne serie obrazów: „Dyplom”, „Gipsowy plener”, „Droga”,
„Rożne błękity” oraz rysunki. Momentem przełomowym w twórczości
Dwurnika był rok 1965, kiedy to zorganizowano wystawę prac Nikifora w Kielcach. Od wykonanego 13 czerwca 1965 roku pod wpływem
tej wystawy „Rysunku nr 1”, artysta datował swoją twórczość (na cały
dorobek Dwurnika składa się ponad 3,5 tysiąca obrazów oraz 10
tysięcy rysunków). W tym samym roku artysta rozpoczął prace nad
cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych, „Podróże
autostopem” (kontynuowany do dziś) – przedstawiające widoki miast
z lotu ptaka, w większości bez linii horyzontu, z charakterystycznym
nagromadzeniem motywów miejskich. Od 1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m. in. „Sportowcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. Artysta
stworzył tu katalog peerelowskich typów ludzkich – inżynierów, rol-

cena wywoławcza: 23 000 zł •
34

ników, pijaków. Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie
poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: w „Drodze
na Wschód” (1989–1991) powstałej pod wpływem lektur wspomnień
Polaków represjonowanych w Związku Radzieckim, Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994)
ofiary stanu wojennego, osoby zamordowane przez policję w latach
1981–89. Inne serie to m. in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy”
(lata 80-te), „Niech żyje wojna!” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od
1993) przedstawiające europejskie metropolie, takie jak Londyn, Paryż,
Stuttgart czy Barcelona, „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od
1996). Artysta brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Indywidualnie prezentował swoje prace na wystawach monograficznych m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie. Był laureatem licznych
nagród, m.in. nagrody krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (1981), nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarności”
(1983), nagrody Coutts Contemporary Art Foundation (1992). Został
odznaczony Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

estymacja: 28 000 – 34 000 zł

13

Edward Dwurnik

(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Kontrabasista, 2018
akryl, płótno, 18 × 13 cm, sygn. i dat. u góry: 2018 E. Dwurnik opisany na odwrocie: 2018 |E. DWURNIK

cena wywoławcza: 9 000 zł •

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
35

Maluję rekonstrukcje tego, co przemija, odchodzi, rozpada się; byłe ulice, stare kościółki, resztki
chałup, fragmenty pejzażu. Nie zauważam słupów
telefonicznych, sieci energetycznych, stacji benzynowych, reklam, neonów, asfaltu, współczesnych
domów, sakraliów i biurowców, bo są bezduszne
i brzydkie. Z podobnych powodów nie maluję aut,
samolotów, telewizorów, pralek i całego śmietnika
cywilizacji, która zapędzi człowieka z powrotem
na drzewa, jeśli jeszcze będą istniały. Maluję świat
umarły, świat niespełnionych marzeń, świat złożony
ze strzępów pamięci, obrazów, starych fotografii,
rozmów, tęsknoty, lęków, miłości, goryczy, złości
i ciepła.
Jerzy Duda Gracz, Duda Gracz. Obrazy prowincjonalno-gminne.
Kresy polskie 2000, Katowice 2000, s. 8
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Jerzy Duda-Gracz

(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Łagów – Stary Pejzaż, 1997
olej, płyta, 60 × 80, sygn. i dat. l.d.: DUDA GRACZ 2247/97, na odwrocie naklejka autorska: OBRAZ 2247/ŁAGÓW – STARY PEJZAŻ/
TECHNIKA olej/WYMIARY 60 × 80 ROK 1998 UWAGI 1 wernix IV 198
Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie.
Studia na Wydziale Grafiki w katowickiej filii krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych ukończył w 1968 roku. W latach 1976–82 nauczał
na macierzystym wydziale malarstwa i grafiki. W latach 1992–2001
prowadził zajęcia w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W późniejszym okresie, aż do śmierci, był pracownikiem Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jerzy
Duda-Gracz należy do najbardziej znanych współczesnych artystów
polskich, rozpoznawalnych także za granicą. Jego prace pokazywano
na całym świecie, gdzie budziły powszechne uznanie: m. in. w Stanach

cena wywoławcza: 100 000 zł •
36

Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Francji, Anglii, Austrii, Szwecji,
Rosji, Słowacji, Bułgarii, Japonii. W swoich pracach, które odznaczają
się doskonałym warsztatem, nawiązywał do tradycji XIX-wiecznego
malarstwa polskiego i twórczości takich artystów jak Józef Chełmoński,
czy Jacek Malczewski. Z prawdziwie satyrycznym zacięciem obnażał
przywary ludzkiej duszy i ciała. Bohaterami jego obrazów nierzadko
byli mieszkańcy niewielkich miasteczek i zapadłych wsi. Podejmowane
przez niego tematy zaczerpnięte z szarej rzeczywistości, rozgrywały się
jednak zwykle w otoczeniu pięknej, typowo polskiej przyrody.

estymacja: 140 000 – 160 000 zł
37

Przez lata pracowałem w takiej pożyteczności, która powoli zaczęła się rozjaśniać. Aż zobaczyłem, że
moje obrazy potrafią wyciągać kwintesencję, i to
nawet z małego zdjęcia jakiejś ulicy czy jakiegoś
pejzażu miejskiego, albo też pejzażu abstrakcyjnego. I ta kwintesencja pojawiła się nawet na małym
obrazu.
(Edward Dwurnik, Krótka historia mojego malarstwa,
[w:] Edward Dwurnik. Thanks Jackson, Kraków 2005.)
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Edward Dwurnik

(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Plac Zamkowy, 2017
akryl, płótno, 46 × 55 cm, sygn i dat p.d.: 2017 |E. DWURNIK, opisany na odwrocie: 2017 |E. DWURNIK |”PLAC ZAMKOWY”” |NR XI – 769
– 6756
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
W latach 1963–70 studiował malarstwo i grafikę w pracowni prof.
Krystyny Łady-Studnickiej oraz rzeźbę na ASP w Warszawie. Dyplom
obronił w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa, na który składał się cykl
„Dyplom”. W 1971 roku w Galerii Współczesnej w Warszawie odbyła
się debiutancka wystawa Dwurnika. Artysta przedstawił na niej wczesne
serie obrazów: „Dyplom”, „Gipsowy plener”, „Droga”, „Rożne błękity”
oraz rysunki. Momentem przełomowym w twórczości Dwurnika był rok
1965, kiedy to zorganizowano wystawę prac Nikifora w Kielcach. Od
wykonanego 13 czerwca 1965 roku pod wpływem tej wystawy „Rysunku nr 1”, artysta datował swoją twórczość (na cały dorobek Dwurnika
składa się ponad 3,5 tysiąca obrazów oraz 10 tysięcy rysunków). W tym
samym roku artysta rozpoczął prace nad cyklem rysunków i akwarel,
a od 1966 r. obrazów olejnych, „Podróże autostopem” (kontynuowany
do dziś) – przedstawiające widoki miast z lotu ptaka, w większości
bez linii horyzontu, z charakterystycznym nagromadzeniem motywów
miejskich. Od 1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich,
m. in. „Sportowcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów
codzienności czasów PRL-u. Artysta stworzył tu katalog peerelowskich

cena wywoławcza: 48 000 zł •

40

typów ludzkich – inżynierów, rolników, pijaków. Wśród kolejnych cykli
obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych w historię: w „Drodze na Wschód” (1989–1991) powstałej pod
wpływem lektur wspomnień Polaków represjonowanych w Związku
Radzieckim, Dwurnik upamiętnia ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do
Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego, osoby zamordowane
przez policję w latach 1981–89. Inne serie to m. in. „Portret” (od lat
70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna!” (1991–1993),
„Niebieskie miasta” (od 1993) przedstawiające europejskie metropolie,
takie jak Londyn, Paryż, Stuttgart czy Barcelona, „Diagonalne” (od
1996), „Wyliczanka” (od 1996). Artysta brał udział w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował swoje prace na
wystawach monograficznych m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
Był laureatem licznych nagród, m.in. nagrody krytyki artystycznej im.
Cypriana Kamila Norwida (1981), nagrody Komitetu Kultury Niezależnej
„Solidarności” (1983), nagrody Coutts Contemporary Art Foundation
(1992). Został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

estymacja: 60 000 – 80 000 zł

41

Mówiąc o syntezie sztuk, zwykle odnosimy się do
konkretnego zjawiska wielomedialnego: materialnego oraz niematerialnego, w którym przeplatają się
i stapiają w całość elementy typowe dla poszczególnych dyscyplin artystycznych. W tym świetle uprawnione jest traktowanie twórczego dziedzictwa Józefa Szajny jako integracji sztuk. […] Pole interpretacji
sensu sztuki Józefa Szajny jest bardzo szerokie. Jej
pojemność znaczeniowa jest jednym z jej głównych
znamion i jedną z podstawowych miar jej wartości.
Interpretacja uniwersalnych działań artystycznych
Józefa Szajny zależy od doświadczeń personalnych
odbiorcy, jego wrażliwości oraz obszaru kulturowego, z którego wyrósł.
Natalia Andrzejewska, Muzeum Józefa Szajny i synteza sztuk: dokumentacja
kontekstu wielomedialnego dzieła sztuki – ochroną jego idei,
„Sztuka i Dokumentacja”, 2013, nr 8, s. 22
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Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Szach, 1990
kolaż, płyta, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. p.d.: Szajna/90, opisany l.d.: SZACH
Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1989 roku, podczas Biennale Sztuki w Sao Paulo, okrzyknięty jednym
z pięciu największych artystów XX wieku. W czasie II wojny światowej należał do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, był więźniem
obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. W 1952 r.
uzyskał dyplom z grafiki, a rok później ze scenografii na krakowskiej
ASP. W latach 1954–1963 pracował jako pedagog na macierzystej
uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie został
kierownikiem podyplomowego 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 oraz kierownikiem

cena wywoławcza: 18 000 zł
44

stworzonego przez siebie Teatrem Centrum Sztuki Studio w Warszawie.
Józef Szajna już w nowohuckim Teatrze Ludowym realizował awangardowe działania artystyczne, łącząc galerię z teatrem. Współpracował
także ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach,
wrocławskim Teatrem Współczesnym czy warszawskim Teatrem Polskim
oraz teatrami zagranicznymi. 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 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. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Komandorskim, Komandorskim
z Gwiazdą oraz Wielkim Orderem Odrodzenia Polski.

estymacja: 22 000 – 26 000 zł
45

17

Andrzej Fogtt

(ur. 1950)

Park, 1997
olej, płótno, 60 × 81 cm, sygn. i dat. p.d.: 97 Fogtt, sygn. i dat. na odwrocie: Andrzej Fogtt 22. V. 1997
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. 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-

cena wywoławcza: 18 000 zł •
46

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.

estymacja: 28 000 – 34 000 zł
47

Zgodnie z koncepcją artysty, jego obrazy stanowiły
rezultat połączonych ze sobą czynników przypadku i zaprogramowania. Program przewidywał np.
dwie alternatywne 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 narożnik obrazu, od
którego miało się rozpocząć wypełnianie kolejnych
kwadracików kolorem. Rzut monetą rozstrzygał
również, czy losowane pole kwadraciku ma przyjąć
barwę czerni czy też pozostać białe. Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych norm i tradycyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa,
łącznie z regułami 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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Ryszard Winiarski

(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Chance in game for two, 1990
akryl, płyta, 49 × 49 cm, sygn. i dat. p.d.: winarski 90, opisana l.d.: chance in game for two, sygn., dat. i opisany na odwrocie: chance in
game for two/przypadek w grze dla dwóch/winiarski’90
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 ASP, którą ukończył w 1966 roku. W czasie
studiów uczestniczył w seminarium W. Porębskiego poświęconemu
związkom między nauką i sztuką. W 1965 artysta sformułował własny
program poszukiwań artystycznych i zrealizował pierwszą pracę z cyklu: „Próby wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych”, za którą
otrzymał Pierwszą Nagrodę na Sympozjum Artystów i Naukowców
w Puławach w 1966 roku. Kilka lat później objął stanowisko wykładowcy ASP w Warszawie, a w latach 1985-87 oraz 1987-90 był jej
prorektorem. Początkowo tworzył obrazy oraz konstrukcje oparte na
podstawowych elementach – czarnych, bądź białych kwadratach lub

cena wywoławcza: 60 000 zł •
48

sześcianach. Winiarski pracował także jako scenograf w warszawskim
Teatrze Polskim. Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa z 1996 roku.
Brał udział w wielu prestiżowych wystawach, między innymi: Biennale
w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus w Norymberdze
(1969 i 1971), „Konstrukcja w procesie”, w Lodzi (1981) i Monachium
(1985), „Reductivismus”, w Wiedniu (1992). Uczestniczył też w ruchu
neokonstruktywistycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. Prace Ryszarda
Winiarskiego znajdują się w wielu muzeach w Polsce, między innymi
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a także i w zagranicznych – w 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.

estymacja: 80 000 – 120 000 zł
49

19

Henryk Płóciennik

(1933 Łódź – 2020)

20

Pejzaż, 1989
olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. i dat. p.d.: H.PŁÓCIENNIK 89, obok odcisk kciuka artysty
Malarz, grafik, rysownik. Nie posiadał żadnego formalnego wykształcenia związanego ze sztuką. W 1953 roku został zatrudniony
w Muzeum Sztuki w Łodzi i od tego momentu rozpoczęła się jego
przygoda z malarstwem. Później pracował m.in. przy aranżowaniu
witryn sklepów na ul. Piotrkowskiej, projektował plakaty dla Klubu
Międzynarodowej Prasy i Książki. Prace artysty pokazywano zarówno
na wystawach krajowych, jak zagranicznych (m.in. w Belgii, Czechach,
Danii, Francji Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii,
Szwecji, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Rosji, Japonii,
Kanadzie, Kubie, Maroko, Meksyku, Urugwaju, Stanach Zjednoczo-

cena wywoławcza: 5 000 zł •
50

nych i Wenezueli). Prace Płóciennika znajdują się w licznych kolekcjach
muzealnych. Artysta czerpał inspiracje z XX-wiecznych nurtów abstrakcyjnych (konstruktywizmu, kubizmu, dadaizmu, a także surrealizmu). Nagradzany i wyróżniany (m.in. złoty medal Ministra Kultury
i Sztuki I stopnia na I Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie w 1966,
medal honorowy za najlepsze prace w dziale grafiki na Dorocznej
Wystawie Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków
w Łodzi w 1968, srebrny medal na IV Międzynarodowym Biennale
Exlibrisu w Malborku w 1969, I nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych
w Warszawie w 1996).

estymacja: 6 500 – 8 000 zł

Bolesław Oleszko

(ur. 1934 Mikaszewicze – zm. 2014 Kraków)

Kaplica, 1994
olej, płótno, 105 × 90 cm, sygn. i dat. p.d.: OlB94, opisany na odwrocie: BOLESŁAW OLESZKO/1994 OLEJ/KAPLICA/90 × 105
Malarz, grafik, profesor ASP w Krakowie. W 1954 roku rozpoczął
studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Dyplom obronił w 1960
roku w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. Po ukończeniu studiów
został asystentem w pracowni liternictwa na macierzystej uczelni,
z czasem obejmując nad nią kierownictwo. Z pracownią był związany
przez 42 lata. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego ASP.
Artysta zgłębiał także techniki polichromii oraz wykonywania witraży.

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Malarstwo ścienne do tego stopnia zafascynowało artystę, że zrealizował projekty w technice fresku suchego oraz mokrego m.in. w: Woźnikach, Kłyżowie, Jastkowicach, Ratajach, Polichnie i Warszawie. Był
laureatem wielu nagród i odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi w 1974 roku,
Złota Odznaka Miasta Krakowa w 1977 roku oraz nagroda Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w 1991 i 2009 roku.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
51

Andrzej Strumiłło (…) wypowiadał się w wielu
tworzywach i technikach. Był artystą o niezwykłej
wyobraźni, w którego pracach pojawiały się różne
wątki: od poetycko-metaforycznych po abstrakcyjne, a wszystkie łączyło głębokie przesłanie o egzystencjalnej wymowie. Sam artysta podkreślał, że
na kształt jego postawy artystycznej duży wpływ
wywarł Władysław Strzemiński: Miałem szczęście,
że prosto z głuchej prowincji litewsko-białoruskiej
trafiłem do najlepszej szkoły, jaka była po wojnie
w Polsce: do szkoły Strzemińskiego. (…) Był to
prysznic racjonalizmu i porządku, dyscypliny i metodologii w badaniach rozwoju świadomości artystycznej i widzenia
Ewa Gorządek
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Andrzej Strumiłło

(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Bez tytułu, 2008
olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. i dat. u dołu: AS 08
Był malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, pisarzem i poetą.
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi
u Władysława Strzemińskiego, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, gdzie w 1950 roku uzyskał dyplom. W latach 1949–1953
pracował jako asystent na obu uczelniach. Między 1977 a 1980 rokiem
pracował na stanowisku profesora krakowskiej ASP. Po przeprowadzce
do Warszawy w 1956 roku rozpoczął współpracę z Polską Izbą Handlową, dla której projektował pawilony wystawiennicze, dzięki czemu
mógł podróżować po świecie. W ciągu całej kariery artystycznej Strumiłło zwiedził wiele krajów, w których pobyt dokumentował cyklami

cena wywoławcza: 12 000 zł •
52

rysunkowymi i fotograficznymi: Włochy, Japonię, Chiny, Tajlandię, Indie,
Nepal, Syrię, Turcję, Syberię i Kaukaz. Był jednym z inicjatorów, a od
1977 roku także organizatorem, interdyscyplinarnych spotkań „Sztuka
i środowisko” w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Integrart”. W latach 1982–1984 przebywał w Nowym Jorku,
gdzie był kierownikiem pracowni graficznej przy sekretariacie ONZ.
Artysta obchodził 50-lecie pracy twórczej w Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie, gdzie urządzono wystawę jego rysunków z podroży po
Azji. Wystawy prac Strumiłły organizowano w wielu krajach Europy
i Azji.

estymacja: 15 000 – 18 000 zł
53

W malarstwie zajęłam się fakturami. Jeżeli przyroda, którą obserwuję i z którą obcuję, jest dla mnie czymś więcej
aniżeli nieuporządkowanym ciągiem nietrwałych zmian, to
tylko o tyle, o ile wyznaczają je rytmy. Rytm – uniwersalny porządek istnienia stanowi podstawę powstawania ładu
w zmienności. Rytm w moich pracach będzie porządkował
różnorodność zmian w kompozycji. Faktura stanowi bardzo odległe aluzje do rzeczywistości i jeden ze sposobów
postrzegania głębi za pomocą wzroku. w tkaninie zajmuje
się problemem przezroczystości. Świat jest przezroczysty.
kryształ, szkło, masa perłowa, lód krzepnącej wody są oznakami procesu, w którym na miejsce substancji organicznej
zjawią się materia mineralna i świecąca, czyli materia uduchowiona. Dzięki redukcji można pojąć, jak świat funkcjonuje, przechodząc od wymiaru maksimum do wymiaru minimum, od naturalności do sztuczności.
Dorota Grynczel. Twórczość, red. dr Rafał Kowalski, Warszawa 2017, s. 45
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Dorota Grynczel

(1950 Jacowlany – 2018 Warszawa)

Kompozycja 2/93, 1993
olej, płótno, 85 × 55 cm, opisany na odwrocie: DOROTA GRYNCZEL | 2/93 „Kompozycja 2/93”
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1977 roku w Pracowni prof. Jana Tarasina oraz
Pracowni prof. Wojciecha Sadleya, ale osobą, która wywarła na niej
szczególnie wielki wpływ był niewątpliwie prof. Stefan Gierowski.Była
profesorem zwyczajnym na Wydziale Malarstwa, od 2012 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału.Zajmowała się tkaniną unikatową

cena wywoławcza: 16 000 zł •
54

i malarstwem sztalugowym. Była stypendystką The Pollock-Krasner
Fundation w Nowym Jorku (1992) oraz Fundacji Kultury i Fundacji
Batorego w Warszawie (1993). Jest laureatką wielu nagród, m.in. Ministra Kultury i Sztuki (1976); Srebrny Klocek na 7. Międzynarodowym
Biennale w Brukseli (1996); Brązowy Medal na 9. Międzynarodowym
Triennale Tkaniny w Łodzi (1998).

estymacja: 20 000 – 25 000 zł
55
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Ryszard Zając

(1929 Kosów Huculski – 2016 Binningen k. Bazylei)

Madonna, 1967
olej, płótno, 81 × 73 cm, sygn. i dat. p.d.: RYZA 67 opisany na odwrocie: RYSZARD ZAJĄC |MADONNA |(81 × 73) |1967 |BAIA DOMINIZIA
W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do
Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu architektury na Politechnice
Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. Od
1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem
ZPAP. Wykształcenie miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. Tematem jego prac są przede wszystkim pejzaże architektoniczne,
inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują się stło-

cena wywoławcza: 18 000 zł •
56

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

estymacja: 24 000 – 30 000 zł
57

Czułość świata
Czułość świata przełożona na czułość obrazu. Światoczułość. W każdym obrazie Anny Karpowicz-Westner
odnajduję przekonanie, jeśli nie dowód na to, że tyle
czułości świata dla nas, ile czułości nas dla świata...
Uważność spojrzenia na otaczający świat przenosi na
płótno i, jak mówi, nie może się od niego oderwać –
każdy obraz wymaga swojego czasu. Narastają kolejne
faktury, nawarstwienia olejnej farby. ...Za każdym razem, kiedy patrzę na obrazy Anny Karpowicz-Westner,
chce pobyć dłużej i dłużej w ich światach zamkniętych
jak w kropli bursztynu.. Zatrzymanie się przy nich to
wejście w stan pogodzenia, empatii, a przede wszystkim tajemnicy świata, egzystencji, obrazu.
Małgorzata Czyńska
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Anna Karpowicz-Westner

(ur. 1951 Kraków)

Malarz i Malarka, 2015–2021
olej, płótno, 85 × 75 cm, sygn. p.d.: A. Karpowicz-W
Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała w pracowni prof. Jana
Szancenbacha w 1978 roku. Jej prace były eksponowane m.in. w: Galerii Zachęta w Warszawie, Grand Palais w Paryżu, Kunsthalle w Norymberdze, Towo Art Center w Tokyo, Museum Haus Ludwig w Saarlouis,
The Polish Museum of America w Chicago i Inter Art Galerie Reich w Kolonii. Zrealizowała 37 wystaw indywidualnych w Krakowie, Warszawie,

cena wywoławcza: 16 000 zł
58

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

estymacja: 25 000 – 28 000 zł
59
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Józef Czerniawski

(1954–2021)

Pejzaż, 2012
akryl, płótno, 40 × 90 cm, sygn. i dat. p.d.: JÓZEF CZERNIAWSKI 12
W 1977 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza w gdańskiej Państwowej Szkole Sztuk Pięknych.
Został wykładowcą malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 1978–1979 pracował jako scenograf w Wytworni Fil-

cena wywoławcza: 5 000 zł •
60

mów Fabularnych w Łodzi. Poza malarstwem, artysta zajmował się
projektowaniem wnętrz, plakatów oraz dekoracji ścian. Był prezesem
i współzałożycielem Stowarzyszenia Integracji Kultury i Sztuki „JEDEN
ŚWIAT” w Sopocie oraz grupy artystycznej COX.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł
61

Malarz przyrody. Wrażliwy esteta, pełen atencji i pokory dla
nieokiełznanej natury, bezludnej, nieskażonej cywilizacją.
Artysta podziwia jej urodę, smakuje ją w różnych kontekstach. Nic dziwnego, że w twórczości Łukasza Patelczyka
dominuje jeden temat – pejzaż. Artysta pokazuje krajobrazy górskie, morskie, leśne, o zachodzie słońca, o brzasku,
pod groźnym niebem zwiastującym huragan. Metafizyczne
i pełne skrywanych, niedostępnych tajemnic, jego pejzaże
odbiegają od klasycznych wizerunków otaczającej nas przyrody, zdają się być tylko impulsem do tworzenia własnej iluzyjnej wizji postrzegania natury.
Kama Zboralska, Kierunek Sztuka, Warszawa 2022, s. 54
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Łukasz Patelczyk

(ur. 1986 Wejherowo)

Bardzo daleko, 2022
olej, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrociu: Bardzo daleko |2022 |Łukasz Patelczyk|Patelczyk 2022 |NEL |NEL
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.
Studiował na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP, gdzie w 2012 roku
obronił dyplom u prof. Teresy Miszkin oraz pracowni nowych mediów
prof. Witosława Czerwonki. Swoje obrazy artysta konstruuje niczym
tradycyjne pejzaże, włączając w nie jednak elementy abstrakcji geometrycznej. Artysta tworzy serii obrazów: „Krajobraz ocenzurowany”,
„Witchcraft”, „Passe-partout”, „Ancient”, „Aura”. Nagradzany i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach artystycznych, m.in: 2021 –
I miejsce w „Kompasie Młodej Sztuki” za rok 2020; 2015 – Finalista
42. Biennale „Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała (nagroda prasowa
redakcji „Notes na 6 Tygodni”); 2013 – Finalista konkursu „Uwaga
Malarstwo – XI Konkurs im. Gepperta”, BWA Awangarda, Wrocław;
2013 – Finalista konkursu „Perfectionist – I Internacional Painting Contest Modessqe”, Fabryka Trzciny, Warszawa; 2012 – Finalista konkursu
„Promocje”, Galeria Sztuki w Legnicy; 2011 – Finalista konkursu „Świeża krew”, Galeria Socato, Wrocław; 2011 – Uczestnik X edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (wyróżnienie specjalne – stypendium
w Walencji). Udział w wystawach indywidualnych: 2018 – „Migotanie”,
CSW Toruń; 2016 – „W nocy wszystko słychać głośniej”, Galeria Pro-

cena wywoławcza: 26 000 zł •
62

mocyjna, Warszawa; 2016 – „Prywatne Astronomie”, Galeria Pionova,
Gdańsk; 2015 – „Witchcraft” Galeria Sputnik_r46, Wrocław; 2015 –
„Krajobraz po” Poznańska Galeria Nowa, Poznań; 2015 – „Niebko”,
Galeria Pawilon Sztuki, Warszawa; 2014 – „At Night”, Galeria Żak,
Gdańsk; 2013 – „Tytuł to pułapka”, Kolonia Artystów, Gdańsk, oraz
zbiorowych: 2018 – „Widmo Brockenu”, BWA Awangarda, Wrocław;
2018 – „Nietota”, Muzeum Współczesne Wrocław; 2016 – „Przez
pryzmat III”, Galeria Neon, Wrocław; 2016 – „Wnętrze Miasta”, Galeria
Stolarska/Krupowicz, Warszawa; 2015 – „42 Biennale Bielska Jesień”,
BWA, Bielsko-Biała; 2015 – „Artlevel”, Contemporary art center М17,
Kijów; 2015 – „Przez Pryzmat II”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań;
2014 – „Portret Pamięciowy”, Galeria MD_S, Wrocław; 2014 – „Przez
Pryzmat”, Pałac Sztuki, Kraków; 2014 – „L.O.V.E.”, Kolonia Artystów,
Gdańsk; 2013 – „Still Nature” SOHO Factory, Warszawa; 2012 – „Bliskoznacznie, Galeria MD_S, Wrocław.
Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz w kolekcjach
prywatnych w Polsce i za granicą.

estymacja: 45 000 – 60 000 zł
63
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Wojciech Brewka

(ur. 1980)

She, 2016
akryl, płótno, 140 × 120 cm, sygn. p.d.: BREWKA oraz opisany na odwrocie: BREWKA |SHE |Warszawa 2016
Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii
Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum, tworząc rysunki na ścianach pokoju w domu rodzinnym. Po jakimś czasie
przeniósł swoją twórczość do klubu osiedlowego, a następnie na ulicę.
Ten etap twórczości to malowanie, robienie vlepek, tagowanie murów.
Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze było przeprowadzenie się
do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył swoją pierwszą małą pracownię. W Łodzi pierwszy raz spotkał się z malarstwem wielkoformatowym
i muralami, które ukształtowały jego sposób widzenia sztuki. Mimo, iż
nie zrezygnował z ulicznych działań i scena Urban Art jest mu bardzo
bliska, to jednak nie uważa się już za jej członka. Wybrał inną drogę,

cena wywoławcza: 15 000 zł •

64

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

65
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Michalina Czurakowska

(ur. 1986)

Glass cage, 2022
akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.: MICHALINA CZURAKOWSKA, opisany na odwrocie: MICHALINA CZURAKOWSKA, 17.08.2022,
„GLAS CAGE”
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 podrożą do Australii zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze Dyplomy 2014” w Gdańsku. Artystka tworzy obrazy, tkaniny,

cena wywoławcza: 1 500 zł
66

ilustracje oraz projekty graficzne i scenograficzne. Pasjonuje się jogą
i sztuką surrealistyczną. Od 2009 roku bierze udział w działaniach charytatywnych Biura Młodych – Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
i wolontariatów w Krakowie i Warszawie. Jest autorką kilku wystaw
indywidualnych oraz uczestniczką kilkunastu wystaw zbiorowych
w Polsce i za granicą.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

29

Joanna Misztal

(ur. 1967)

Miłorząb, 2022
olej, akryl, szlagmetal, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: J.MISZTAL 2022
Studiowała na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Ceramiki i Szkła. Studiowała także malarstwo pod kierunkiem prof. Konrada Jarodzkiego. W twórczości artystki widoczna jest fascynacja przestrzennymi właściwościami ceramiki. Stosowane przez artystkę zabiegi

cena wywoławcza: 1 000 zł

(nadawanie obrazom faktury oraz używanie złotego koloru) składają
się na wyjątkowy i rozpoznawalny styl Misztal. Jej prace znajdują
się w kolekcjach wielu instytucji, a także osób prywatnych, zarówno
w kraju jak i za granicą.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
67

Olbiński patrzy na świat oczyma poety. Widzi w nim
przede wszystkim piękno, co nie znaczy, że zamyka oczy na zło, które jest immamentną częścią tego
świata. Obrazy artysty są nie tylko swoistym hymnem pochwalnym dla Stwórcy, on sam staje się demiurgiem, chcącym uzupełnić, bądź poprawić Jego
dzieło. Łabędzie z ludzkim okiem, zwielokrotnione
twarze, kwitnące parasole, konie ze skrzydłami, są
nie tylko odwołaniem do kulturowych archetypów,
ale także kontynuacją (dopełnieniem) dzieła stworzenia. Piękno świata przedstawionego przez Olbińskiego nosi znamiona utopii (nie istnieje w rzeczywistości – stąd zarzut kiczu). Nie ma w nim brzydoty,
a jeśli się pojawia, to zawsze w opozycji do piękna
właśnie. Świat Olbińskiego, to świat z naszych snów
i marzeń, to świat niczym ze słynnej piosenki Luisa
Armstronga. W tym świecie, piękna jest przyroda,
piękne zwierzęta, a przede wszystkim piękne kobiety, niczym z obrazów Botticellego czy Leonarda. Tęsknimy za nim, dlatego tak łatwo dajemy się
uwieść artyście. Zapatrzeni w jego obrazy, siadamy
na soczystej trawie, obok pięknej kobiety, patrzymy
na przesuwające się chmury po błękitnym niebie,
i choć przez chwilę czujemy się jak w raju – młodzi,
piękni i lepsi. I jak tu nie kochać za to Olbińskiego?
Rafał Olbiński. Malarstwo, kat. wyst., Tarnobrzeg 2021, s. 4
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Rafał Olbiński

(ur. 1943 Kielce)

Don Carlos
ołówek, papier, 24,5 × 17 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: Olbinski
W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanow Zjednoczonych.
Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School of
Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się rownież ilustracją, malarstwem,
projektowaniem plakatow oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie
na całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na

cena wywoławcza: 7 000 zł 
68

łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New
York Times, New Yorker. Jest tworcą 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 Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

estymacja: 12 000 – 18 000 zł
69

31

Patrycja Kruszyńska-Mikulska

(ur. 1973 Lublin)

Rajskie pawie, 2022
akryl, płótno, 3 × 140 × 90 cm, sygn. i dat. na odwrocie |P.K. Mikulska 2022|
Specjalizowała się w malarstwie sztalugowym na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Oprócz malarstwa zajmuje się także ceramiką,
malowaniem na porcelanie i projektowaniem wzorów. W jej malarstwie
często powtarza się motyw postaci kobiecej oraz motywy zaczerpnięte
z natury. Brała udział w wystawach indywidualnych: Muzeum Kolekcji

cena wywoławcza: 1 000 zł

70

im. Jana Pawła II w Galerii Porczyńskich, Warszawa (2015); Salon Lady
in White, Lublin (2014); Galeria Przy Bramie, Lublin (2013), a także
zbiorowych: Galeria Biała, Lublin (2013); Wystawa absolwentów i studentów UMCS, Galeria Zajezdnia, Lublin (2012).

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

71

32

Urszula Tekieli

33

olej, płótno, 130 × 90 cm, opisany na odwrocie: Martyna Kliszewska | Nasturcje| olej na płótnie 130 × 90 cm

Kobieta i koty, 2007
olej, płótno, 80 × 80 cm, sygn. i dat. p.d.: Urszula Tekieli 2007

cena wywoławcza: 9 000 zł •
72

(ur. 1974)

Nasturcje, 2022

(ur. 1979 Kraków)

W 2005 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie
projektowania graficznego. Obecnie uprawia przede wszystkim malarstwo, jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce
i Europie. Artystka czerpie inspirację z szeroko pojętej sztuki lat międzywojennych oraz powojennych. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Wystawy indywidualne: 2015 – „Styl japoński – styl piękny. Ula
i Kazu”, Oddział Muzeum Historii Katowic, Katowice; 2014 – „Alter

Martyna Kliszewska

ego”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa; 2012 – Galeria Wieża Sztuki,
Kielce; 2010 – „Urszula Tekieli malningar, Bengt Andersson sculptur”,
Trelleborg (Szwecja); 2010 – Galeria VIP Optimum Art, Katowice. Wystawy zbiorowe: 2015 – „Jak zatrzymać tę chwilę” Galeria w Pałacu
Vauxhall, Krzeszowice; 2014 – Gallery Renata Fine Arts, Hudson NY
(USA); 2013 – „Love is in the air! ” Sopocki Dom Aukcyjny, Warszawa;
2012 – udział w I Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, Cieszyn; 2011 –
„100 + 1 Pięknych Obrazów” Galeria DAP ZPAP, Warszawa.

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

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

cena wywoławcza: 4 000 zł

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

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
73

35
34

Karifurava (Przemysław Wójciak)

(ur. 1992 Brzeg)

akryl, płótno, 120 × 90 cm, sygn na odwrocie: KARIFURAVA

cena wywoławcza: 1 000 zł
74

(ur. 1980)

Last Selfie 51, 2016

Still in mind, 2022
Malarz, ilustrator i muzyk, absolwent Wydziału Grafiki wrocławskiej
ASP. Inspiracje do swojej twórczości czerpie z kultury azjatyckiej,
głównie japońskiej i chińskiej. Jego pseudonim pochodzi z języka
japońskiego i oznacza „kalafior”, który w kulturze tego kraju jest
symbolem zdrowia, szczęścia i dobrobytu. Artysta wystawiał prace
na wystawach w kraju i za granicą (Backwood Gallery w Melbour-

Wojciech Brewka

ne, Australia; M.A.D.S. Gallery, Mediolan Włochy). Oprócz obrazów
sztalugowych, Karifurava tworzy murale, projektuje okładki czasopism
i wzory tkanin. Obrazy i ilustracje artysty przedstawiają powtarzające
się motywy (nagie postaci kobiece, otyli ludzie i wazy), malowane za
pomocą ograniczonej palety barwnej.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

akryl, płótno, 130 × 100 cm, sygn. l.g.: BREWKA, opisany na odwrocie: BREWKA |LAST SELFIE |WARSZAWA 2016
Artysta malarz, absolwent UŁ. Współzałożyciel warszawskiej Galerii
Sztuki Officyna. Przygodę ze sztuką rozpoczął jeszcze w liceum, tworząc rysunki na ścianach pokoju w domu rodzinnym. Po jakimś czasie
przeniósł swoją twórczość do klubu osiedlowego, a następnie na ulicę.
Ten etap twórczości to malowanie, robienie vlepek, tagowanie murów.
Kolejnym krokiem na jego artystycznej drodze było przeprowadzenie
się do Łodzi, gdzie studiował. Tam stworzył swoją pierwszą małą
pracownię. W Łodzi pierwszy raz spotkał się z malarstwem wielkoformatowym i muralami, które ukształtowały jego sposób widzenia
sztuki. Mimo, iż nie zrezygnował z ulicznych działań i scena Urban Art
jest mu bardzo bliska, to jednak nie uważa się już za jej członka. Wy-

cena wywoławcza: 15 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł
75

36

Magdalena Konopka

(ur. 1990)

Pamięć, 2022
akryl, płótno, 100 × 100 cm, opisany na odwrocie: M.Konopka 2022
Absolwentka prawa, przez wiele lat zajmowała się grafiką, która to
zapoczątkowała jej zamiłowanie do tworzenia. Z czasem jej największą
pasją stało się malarstwo. Tworzenie w odczuciu Magdaleny Konopki
jest synonimem wolności, to pewnego rodzaju wędrówka w głąb siebie
i odnajdywanie „kluczy” do zamkniętych furtek własnej podświadomości. Ta podróż daje nieograniczone możliwości rozwoju wewnętrznego.
Poprzez aspekt wizualny artystka wyraża to co nienamacalne i trudne

cena wywoławcza: 6 000 zł
76

do wyrażenia słowami. Obrazy są rozmową, w której może porozumieć się z odbiorcą na poziomie emocji oraz wejść z nim w głębszy
dialog. Artystkę inspiruje człowiek, zarówno na płaszczyźnie fizycznej
jak i emocjonalnej, który jest niezwykle bogatym, fascynującym oraz
niewyczerpanym źródłem analizy. To dzięki niemu w sposób metaforyczny stara się wyrazić nurtujące ją zagadnienia.

estymacja: 18 000 – 25 000 zł
77
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37

Żaneta Chłostowska-Szwaczka

(ur. 1966 Częstochowa)

Pozująca dla Faraona, 2021
(ur. 1983 r. Zielona Gora)

akryl, płótno, 46 × 55 cm, sygn. i dat. l.d.: J. Pałucha 21 opisany na odwrocie: „Pozująca dla Faraona” |J. Pałucha |2021
Do obrazu dołączono certyfikat autorski.

Przemiana, 2022
akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: ŻCHS22
Absolwentka Uniwersytetu w Zielonej Górze – studiowała Malarstwo
oraz Fotografię w Instytucie Sztuk Wizualnych. Dyplom z malarstwa
uzyskała w 2009 roku w pracowni prof. Jana Gawrona. Uprawia
malarstwo, mozaikę, collage oraz rzeźbę. Współtworzy Grupę Arty-

cena wywoławcza: 1 000 zł
78

Jacek Pałucha

styczną „INICJATYWA Twórcza 29 Lutego”. Prace artystki prezentowano na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Wielkiej
Brytanii oraz Niemczech. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach polskich
i zagranicznych.

estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Absolwent Wydziału malarstwa ASP w Warszawie, którą ukończył
w 1993 r. Dyplom obronił w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego.
Pierwszą indywidualna wystawę miał w Paryżu, jeszcze jako student.
Zajmuje się także muzyką, był założycielem i liderem zespołów „Formacja nieżywych schabuff”, „Furmanka”, „Superpałka i najeźdźcy
z kosmosu” oraz filmem (zagrał główną rolę w filmie Łukasza Wylężałka „Balanga” z 1993 r.). Jako ilustrator współpracował m.in.

cena wywoławcza: 4 800 zł •

z „Rzeczpospolitą”, „Gazetą Wyborczą”, „Jazzie Magazine” i „Mida”.
Projektował także okładki płyt, plakaty teatralne i ilustracje książkowe.
Wystawiał wielokrotnie w kraju i za granicą (Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii, Danii). Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych w Niemczech, USA, Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, Holandii,
Danii, Francji, Szwajcarii oraz w Polsce.

estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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39

Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

40

Pancerz
brąz, kamień, wys. 13 cm ( z cokołem 16 cm)
Do rzeźby dołączony certyfikat, wystawiony przez Art-Objet w Paryżu z 15 XI 1986 określający nakład 1500 egzemplarzy.
Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskiej sztuki współczesnej.
W latach 1967–68 studiował malarstwo w ASP w Krakowie, m.in.
u Tadeusza Kantora. W 1968 roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo na
rzecz rzeźby. Tworzył przede wszystkim w kamieniu i brązie. Główny
temat prac rzeźbiarskich artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twór-

cena wywoławcza: 4 000 zł •
80

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

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Pocałunek
brąz, kamień 27 × 18 cm (z cokołem 30 cm × 20 cm), sygn. p.b.: Sętowski
Artysta tworzący w nurcie „realizmu magicznego”. Posiada autorską galerię w Częstochowie Muzeum Wyobraźni. Ukończył Wyższą
Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na wydziale plastyki. Brał udział
w wystawach krajowych („Surrealiści polscy”, Triennale „Sacrum”)
i zagranicznych (galerie w Nowym Jorku). Od 1998 roku jest obecny

cena wywoławcza: 8 500 zł •

na rynku amerykańskim. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw
muzycznych, okładek prasowych, kalendarzy. Laureat licznych nagród,
odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
w 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

estymacja: 10 000 – 14 000 zł
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42
41

Magdalena Lenartowicz

akryl, płótno, 115 × 65 cm, sygn. l.d.: Pelipas

(ur. 1989)

relief, technika własna, 50 × 70 cm, sygn. l.d.: M.Lenartowicz

cena wywoławcza: 1 000 zł
82

(ur. 1988, Symferopol, Ukraina)

Amazonki, 2015

Morskie opowieści, 2022
Pasjonatka barw, dobrego smaku i piękna. Uwielbia sztukę abstrakcyjną oraz sztukę baroku. Inspiracje czerpie z natury, to ona jest dla niej

Olga Pelipas

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

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

W latach 2003–2007 studiowała w krymskim Kolegium Artystycznym,
a następnie w latach 2007 -2013 studiowała na Akademii Wzornictwa
i Sztuk Pięknych w Charkowie w zakresie malarstwa monumentalnego.
Uczestniczka wielu wystaw i festiwali m.in.: festiwal „Wszystko, co
jest piękne w świecie ma taką samą nazwę” Charków 2008; festiwal
„Street art” Charków 2009; wystawa „Przyjaciele w kontakcie” galeria
„Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2011; „Wystawa Miniatury” ga-

cena wywoławcza: 2 400 zł •

leria „Kostyurinsky zaułek” w Charkowie 2013 W 2012 r. brała udział
w projekcie artystycznym „Żywa ściana” w galerii „Maestro” w Charkowie. Laureatka trzeciego miejsce w „Triennale młodych tworców”
w Muzeum Sztuki w Symferopolu, 2011 r.. W 2012 miała wystawę
indywidualną „Ser na całym świecie” w galerii „Kostyurinsky zaułek”
w Charkowie.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł
83

43

Alex Sporski

44
(ur. 1983)

olej, płótno, 80 × 120 cm, opisany na odwrocie: Zuua |Anna Mamica\

olej, płótno, 40 × 50 cm sygn. p.d.: A.Sporski, opisany na odwrocie: Alex Sporski/|Kwiaty dla |ukochanej |p|o 50 × 40 |2021

cena wywoławcza: 1 500 zł •
84

(ur. 1994 Wadowice)

Zuua

Kwiaty dla ukochanej, 2021
W 2006 roku ukończył Uniwersytet imienia Janki Kupały na wydziale
sztuk pięknych w Grodnie. Bardzo dobre przygotowanie akademickie,
jak również czujne oko uznanego już mistrza – ojca Wacława Spo-

Anna Mamica

rskiego sprawiły, że każda praca artysty to niepowtarzalny spektakl,
pełen symboli, metafor i alegorii. Uczestnik wystaw na Białorusi, jak
również poza jej granicami.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Jest absolwentką Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2020 r.).
Twórczość Anny Mamicy skupia się na przedstawieniach motywu kobiety. Badając miejsce kobiety w kulturze i sztuce artystka eksploruje
wizerunki kobiet na przestrzeni wieków. Inspirują ją wątki zaczerpnięte z historii malarstwa oraz współczesne trendy kultury popularnej.
Można powiedzieć, że twórczość Anny Mamicy jest reinterpretacją

cena wywoławcza: 3 800 zł •

prerafaelickiej kompilacji naturalizmu i archaizmu. Wierne i skrupulatne odtworzenie rzeczywistości łączy się w jej obrazach z fantastyką
zdarzeń i kreowanych postaci. Połączenie figuracji z geometryzacją
definiuje jej własny, unikalny i rozpoznawalny styl. Sztuka Anny Mamicy wyraża fascynację artystki kobiecym pięknem i majestatem.

estymacja: 4 400 – 4 800 zł
85

45

Agnieszka Borkowska

(ur. 1978)

46

Bez tytułu, 2008
olej, płótno, 25 × 25 cm, sygn. i dat. na odwrocie: Agnieszka Borkowska 2008
Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą (Niemczech, Francji, Holandii, Anglii, Rosji, Chinach) oraz
w MN w Gdańsku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria
Sztuki, Sopot; 2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen
(Niemcy); 2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria;

cena wywoławcza: 500 zł •
86

2010 – wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská
Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu „Obraz
roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.

estymacja: 1 000 – 1 500 zł

Dariusz Miliński

(ur. 1957)

Przyjaciele z Baraniej Góry, 2020
olej, płótno, 50 × 40 cm, sygn. i dat. l.d.: D.MILIŃSKI ‘20, opisany na odwrocie: PRZYJACIELE Z BARANIEJ/GORY D.miliński 2020
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-

cena wywoławcza: 5 000 zł •

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 artystycznej u podnóża Gór Izerskich.

estymacja: 6 000 – 7 000 zł
87

47

Bartek Pszon

48

(ur. 1988)

Samolot, 2019

cena wywoławcza: 1 000 zł
88

(ur. 1986 Sokołów Podlaski)

Ekwilibrystyczny skorpion, 2022

olej, płótno, 70 × 90 cm, sygn. na odwrocie: Bartek Pszon
Absolwent ASP im. J. Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa.
Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach i przeglądach malarskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego. Autor dwóch wystaw indywidualnych (Kraków, Warszawa)

Łukasz Kamiński

olej, płótno, 55 × 85 cm, sygn i dat l.d.: Malowniś Łukasz Kamiński 22
oraz uczestnik wielu zbiorowych. Brał udział w targach artystycznych
(Warszawa, Wilno, Paryż). Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym.
Mieszka i pracuje w Krakowie.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

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

cena wywoławcza: 1 000 zł

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

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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49

Hugo Giza

50

(ur. 1982)

MINI, 2022
akryl, płótno, 70 × 90 cm, sygn. i dat. p.d.: HuGi 2022
W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP.
Dyplom obronił w 2008 r. w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego.
Na twórczość artysty składają się obrazy przedstawiające ascetyczne,
odrealnione pejzaże oraz kompozycje abstrakcyjne. Zajmuje się także

cena wywoławcza: 1 000 zł
90

Iryna Kvetka

(ur. 1978)

Słoneczny dzień, 2022
witrażownictwem. Do stycznia 2015 roku związany był z kabaretem
Limo, liderem którego jest starszy brat Hugo, Abelard. Obrazy artysty
znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą (m.in.
w Irlandii, Francji, Austrii i Kanadzie) oraz w galeriach sztuki.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. l.d.: Iryna Kvetka
Absolwentka Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki,
specjalizacja design i grafika. Członkini narodowego związku artystów

cena wywoławcza: 1 000 zł

Ukraińskich. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą: Mikolajów, Osedda, Wozniesieńsk, Nowy Jork, Niemcy.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
91

51

Andrzej Szczepaniec

(ur. 1947)

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Dama Pik

Kobieta z kontrabasem, 2019

brąz patynowany, kamień, wys. 17 cm (z cokołem 28 cm), sygn. Senti

brąz, wys. 24,5 cm, sygn. i dat. z tyłu: A.SZCZEPANIEC 2019

Do obiektu dołączono certyfikat autorski.

cena wywoławcza: 3 600 zł
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52
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

cena wywoławcza: 7 000 zł •

estymacja: 9 000 – 10 000 zł
93

53

Wiesław Prędyś

(ur. 1949 Czekarzewice – zm. 2003 Suwałki)

Kometa, 1996
olej, płótno, 62 × 51, sygn. p.d.: wp
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
Naukę rozpoczął w pracowni prof. Adama Smolany, a dyplom uzyskał
u prof. Magdaleny Abakanowicz w 1977 roku. Swój niepowtarzalny
talent realizował w artystycznym obszarze z pogranicza teatru, plastyki
i performansu. W latach 1972–73 współtworzył Galerię Wielką w Poznaniu, następnie działał w Ośrodku Plastyczno-Teatralnym przy BWA
w Sopocie, a w 1976 roku otworzył własną Pracownię Parateatralną,
w ramach której realizował m.in. spektakle, „Człowiek”, „Wystawa

cena wywoławcza: 1 000 zł •
94

człowieka”, „Formularz”, „My według Darwina” oraz malował obrazy
literowe z kręgu konceptualizmu. W późniejszych latach zrealizował
m.in. spektakle „Jeszcze…” oraz performansy „Oczyszczenie” i „Syzyfowo”, a także instalację “Polscy piłkarze a krąg paryski” (1980
rok). W 1990 roku jego prace po raz pierwszy można było podziwiać
w GSW Chłodna 20 w Suwałkach. Prace Wiesława Prędysia znajdują
się w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz w wielu kolekcjach prywatnych

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

54

Andrzej Filipowicz

(ur. 1974)

Kompozycja
olej, akryl, płótno, 34 × 40 cm, sygn. p.d.: Andrzej Filipowicz
Absolwent Wydziału Malarstwa i Rysunku białoruskiego Państwowego
Uniwersytetu w Grodnie. Zajmuje się przed wszystkim malarstwem
sztalugowym, łącząc różne materiały i konwencje. Oprócz malarstwa,
uprawia także grafikę, fotografię, projektuje wnętrza. Prace artysty
pokazywano na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce

cena wywoławcza: 1 000 zł •

i za granicą (m.in. w Niemczech, Katarze i na Białorusi). Inspiracje
do swoich obrazów artysta czerpie głównie z kanadyjskiej przyrody.
Jego malarstwo przeszło ewolucję od stylu hiperrealistycznego do
abstrakcyjnego. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych
i publicznych.

estymacja: 2 000 – 1 000 zł
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55

56
Aleksandr Silwanowicz

(ur. 1965 Grodno, Białoruś)

Białe jezioro, 2009
olej, płótno, 60 × 50 cm, opisany na odwrocie: Сильванович А. |Белае возера |П.А. 60 х 50 |2009 г.
W 1992 roku ukończył Białoruską Akademię Sztuki w Mińsku. Studiował na wydziale sztuki monumentalnej. Jego prace znajdują się
w kolekcjach muzealnych współczesnej sztuki w Mińsku, Grodnie,

cena wywoławcza: 2 600 zł •
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w galeriach Płocka, Wrocławia i innych. Jego monumentalne graffiti
zdobi centrum Grodna.

estymacja: 3 200 – 4 000 zł

Agnieszka Borkowska

(ur. 1978)

Bez tytułu
akryl, plótno, 100 × 100 cm, sygn. l.d.: AGNIESZKA BORKOWSKA
Absolwentka w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju
i za granicą (Niemczech, Francji, Holandii, Anglii, Rosji, Chinach) oraz
w MN w Gdańsku. Od 2008 współpracuje z galerią Sandhofer (Austria). Wybrane wystawy: 2016 – „Proste historie”, Państwowa Galeria
Sztuki, Sopot; 2013 – wystawa malarstwa, Glasbau e.V., Pfarrkirchen
(Niemcy); 2010 – targi sztuki w Insbruku, Galeria Sandhofer, Austria;

cena wywoławcza: 1 000 zł •

2010 – wystawa zbiorowa „123 Ich suche, International Contemporary Art Exhibition 2010 FOCUS EUROPA, Plesenburg Castle, Kulumbach
(Niemcy); 2008 – wystawa zbiorowa wybranych prac z Triennale Polskiego Malarstwa, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Spišská
Nová Ves (Słowacja); 2006 – wystawa finalistów konkursu „Obraz
roku 2005”, Art & Business, Hotel Europejski Warszawa.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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58
57

(ur. 1979)

Lilith model fetish z cyklu Air Virgin

Iwona Biela Panufnik

ceramika malowana podszkliwnie, szkliwem transparentnym, złocone wentyle, 77 × 33 cm

(ur. 1973)

Zakochani
brąz patynowany, wys 52,5 cm (z podstawą 56,5 cm), sygn. u dołu: PANUFNIK
Studiowała w pracowni Ivesa Mariena i Philippe’a Desomberga w Akademii Sztuk Pięknych in Braine L’Alleud w Belgii.Debiut wystawienniczy
rzeźbiarki miał miejsce w 2009 roku, od tego czasu artystka eksponowała swoje prace na licznych wystawach. W 2011 roku podczas
Salon International des Artistes Contemporains władze miasta Saint

cena wywoławcza: 4 000 zł
98

Mariusz Dydo

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

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Po ukończeniu działu „Meblarstwo Artystyczne” w PLSP w Tarnowie, dostał się na Wydział Rzeźby w Krakowskiej ASP, którą ukończył
w 2004 r. Przed i w trakcie studiów działał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jacka Kucaby-„Ruchome Święto”. W trakcie studiów brał
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz dwukrotnie, na zaproszenie Commune de Lorentzweiller, Luksemburg, w projektach malarskich-„ Mieszkańcy Lorentzweiller” i „Pejzaże Lorentzweiller”. Po ukończeniu studiów był laureatem nagród i wyróżnień dla obrazów z cyklu”
www.cykl.dy oraz nagrody Artystycznej Miasta Kraków. W roku 2007
otworzył swoje pierwsze studio rzeźby i malarstwa, w którym wykonał
wiele zamówień kontraktowych dla osób prywatnych, filmu, reklamy,

cena wywoławcza: 6 000 zł •

muzeum Trasy Turystycznej kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta
Kraków pod płytą rynku głównego, Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie (wspólnie z Zbigniewem Blajerskim). Od
roku 2008 tworzy małe cykle rzeźbiarskie w ceramice odlewanej, które
tworzą markę Marius Dydo. W roku 2013, wraz z drugim inwestorem
powołał do życia projekt Dydodecor, który ma na celu promować
markę, oraz artystów zaproszonych do jej budowy. Jest autorem projektu figur do wielko pomnikowego założenia architektonicznego dla
Fundacji Pomnik Ofiar Katynia. W swojej twórczości inspiruje się liniami
przecięć mitologii o sztuce, tradycją mistrzów i wizytą w hipermarkecie. Czasem wykorzystuje tytuły zaczerpnięte z tradycji.

estymacja: 7 500 – 9 000 zł
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59

Stanisław Wysocki

(1927–1989)

Bez tytułu, 2005
brąz patynowany, 115 × 44 cm, sygn. StanWys |3/8 |2005
Studiował na poznańskiej PWSSP w latach 1978–80 oraz w Hochschule der Künste w Berlinie w latach 1981–86. W 1980 roku rozpoczął praktykę w „Hermann Noack Bildgiesserei”, prestiżowej odlewni
rzeźb w Berlinie Zachodnim, gdzie poznał Henry Moore’a, do którego
później był porównywany. W 1986 roku powrócił do kraju. W 1990

cena wywoławcza: 40 000 zł •
100

roku otworzył własną pracownię pod Londynem. Artysta brał udział
w około 30 wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych
w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Włoszech, Danii, Szwecji,
Anglii, Turcji). W swoich rzeźbach artysta posługuje się kształtem
kobiecego ciała, czyniąc z niego odrealnioną, opływową formę o subtelnym zabarwieniu erotycznym.

estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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60

Jacek Mieliwodzki

(ur. 1942)

Iwan Kulik

(ur. 1959 Leszczówka/Ukraina)

Bez tytułu, 1998

Bez tytułu, 1975

akryl, płótno, 80 × 60 cm, sygn. l.d.: I.Kulik, opisany na odwrocie: Iwan/Kulik/1998 r.

olej, kolaż, płyta, 75 × 60 cm, sygn i dat. p. śr. Jacek 75

W latach 1983–1989 studiował architekturę wnętrz i malarstwo
w Instytucie Sztuk Użytkowych w Charkowie. Od 1990 r. mieszka
w Polsce. Dominującą część jego twórczości stanowią obrazy olejne,
które łączą się w cykle tematyczne inspirowane wielkimi postaciami

Urodzony w Warszawie, a od 1968 r. na stałe mieszkający w Ystad,
w Szwecji. W 1970 r. zorganizował już pierwszą indywidualną wy-

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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61

stawę w Muzeum Sztuki w Ystad. Prowadzi tam również autorską
galerię sztuki „Atria”.

estymacja: 6 500 – 8 000 zł

cena wywoławcza: 4 000 zł •

historii i sztuki. Wiele obrazów artysta poświęcił postaci Stańczyka.
Iwan Kulik jest również twórcą ilustracji do książek takich jak „Mistrz
i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, „Don Kichot” Cervantesa oraz
„Folwark zwierzęcy” Orwella.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł
103

62

Anita Domeracka

63
(ur. 1976)

akryl, płótno, 100 × 80 cm, opisany na odwrocie: T. KURAN |2021 |„rozmyślanie, czyli Dalia rozważa gdzie tkwi siła Samsona”

akryl, płótno, 100 × 80 cm, sygn. l.d.: anita domeracka

cena wywoławcza: 1 000 zł •
104

(ur. 1971 Warszawa)

Rozmyślanie, czyli Dalia rozważa gdzie tkwi siła Samsona, 2021

Na szachownicy, 2020
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2013 r. Swoje
obrazy prezentowała na wystawach zbiorowych i poplenerowych
(MDK Rumia, Galeria Mariacka w Gdańsku). Indywidualne wystawy

Tomasz Kuran

odbyły się w Towarzystwie Miłośników Gdyni (Gdynia), w MDK Rumia,
w Galeria Mariackiej w Gdańsku czy w Sztumskim Centrum Kultury
w Sztumie. Artystka inspiruje się pięknem i emocjami.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Ukończył studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
warszawskiej ASP. Pracę dyplomową w katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej obronił u prof. Joanny
Szpor, a aneks z malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego.
W obrazach artysty powtarzają się motywy kolorowych, dynamicznych

cena wywoławcza: 1 000 zł

pejzaży, w które wplecione zostały abstrakcyjnie potraktowane figury.
To kolor jest najważniejszy w pracach Kurana. Artysta brał udział zarówno w wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych w Polsce i za
granicą, m.in. w Państwowej Galerii Sztuki w Płocku, galerii „Dzwonnica” w Warszawie czy w wiedeńskim Domu Kultury.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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65
64

Wit Bogusławski

akryl, płótno, 84 × 120 cm, sygn. i dat. p.d.: LASIK 81

(ur. 1960 Warszawa)

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. i dat. l.d.: Wit2016
W latach 1982–86 studiował na Uniwersytecie Sztuk Pięknych Mimar Sinan- Istambuł oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1986–87 i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 1987–91. Pracę dyplomową obronił w 1991 roku w pracowni
rzeźby prof. Leona Podsiadłego. Tworzy rzeźby głównie metalowe

106

(ur. 1941 Brzeszcze)

Chłopy, 1981

Bez tytułu, 2016

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Paweł Lasik

i kamienne, tworząc instalacje przestrzenne łącząc ze sobą rozmaite
elementy. Oprócz rzeźby, uprawia również malarstwo olejne i rysunek. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych,
jego dzieła (rzeźby oraz obrazy) znajdują się w galeriach sztuki oraz
w prywatnych kolekcjach.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Absolwent warszawskiej ASP, gdzie w 1967 roku obronił dyplom
w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego. Związany z macierzystą uczelnią, od 1998 roku profesor ASP. W latach 70. współtworzył ruch Nowej Figuracji, w latach 1974–77 wystawiał z grupą
„O poprawę”. Obrazy Lasika przybierają groteskowo, nieco baśniowy
charakter, m.in. poprzez stosowanie jasnej, stonowanej kolorystyki
i ukazywanie niewielkich postaci ludzkich z perspektywy z lotu ptaka.
Mimo, że tematy do swoich prac artysta czerpie ze zwykłej, „szarej”
rzeczywistości, jego obrazy pozbawione są krytycznego lub dramatycznego wydźwięku. Z obrazów Lasika odznaczają się za to ciepłym

cena wywoławcza: 3 000 zł •

humorem. Artysta był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. wyróżnienia w Konkursie im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (1975,
1976 i 1978), I nagrodę w Konkursie „Bielska Jesień” w Bielsku -Białej
(1978), Nagrodę „Talensa” (1988). Oprócz malarstwem, zajmuje się
także rysunkiem i grafiką. Swoje prace wystawiał w kraju i za granicą,
m.in. w: Warszawie, Paryżu, Orense, Lyonie, Sofii, Vigo, Zaragozie,
Monachium, Berlinie, Kopenhadze, Dusseldorfie, Bremie, Tel Awiwie,
Atenach, Nafplionie, Londynie. Obrazy Lasika znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeach Okręgowych w Olsztynie, Przemyślu, Opolu, Sandomierzu, Przemyślu.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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67
Anna Tryc-Bromley

akryl, płótno, 150 × 120 cm, opisany na odwrocie: „KOLACJA” |CZECHOWSKI |2016

Zwiad, 2008
olej, płótno, 140 × 110 cm, opisany odwrocie: Zwiad Anna Tryc-Bromley 2008

cena wywoławcza: 1 500 zł
108

(ur. 1987 Grodzisk)

Kolacja, 2016

(ur. 1972 Waszyngton, USA)

Ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tworząc pracę dyplomową w pracowni projektowania graficznego Lecha Majewskiego w 1997 r. Stypendystka Akademii Sztuk
Pięknych Minerva w Groningen (1995), rządu włoskiego w Mediolanie
(2002). Jej inspiracją artystyczną są podróże, zwłaszcza afrykańskie.

Mikołaj Czechowski

Pracowała jako wolontariuszka w Fundacji Ochrony Gepardów (Cheetah Outreach) w Południowej Afryce (2001–2002). Współautorka
książki „Zapach Afryki”. Jej obrazy były pokazywane na wystawach
indywidualnych i zbiorowych.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Niezależny artysta tworzący muzykę oraz malujący obrazy. Wczesne
zainteresowanie sztuką zawdzięcza Bratu, który uczęszczał do szkoły
plastycznej. Pod jego okiem zaczął od rysunku oraz tworzenia komiksów. Jego dalsze zainteresowanie medytacją, rozwojem osobistym,
snami oraz fantastyką sprawiło, że sięgnął po nowy wyraz ekspresji
jakim jest kolor. Na zawsze zmieniło to jego kierunek artystyczny jakim
jest malarstow. Garściami czerpie inspiracje z surrealizmu, abstrakcji i kubizmu, a jego faworyci to Salvador Dali i Zdzisław Beksiński.
Jednak nigdy nie starał się kopiować ich twórczości i szuka swojego

cena wywoławcza: 1 000 zł •

unikalnego autentycznego stylu. Tworzenie stanowi najważniejszą
role w jego życiu nadająca mu sens, jak sam mówi – „Tworzenie
jest jak podróż do innych światów i wymiarów, nigdy nie wiesz co
możesz tam znaleźć.” Jego prace są pozbawione jednoznacznego
przekazu, zawsze pozostają otwarte na głębszą i szerszą interpretacje. Dotychczasowe wystawy: Amsterdam NL – OT 301 „De pepper”
Lwówek Wlkp. – Miejski ośrodek kultury. Grodzisk Wlkp. – Restauracja
„Masarnia” Poznań – klub „Opcja”

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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68

Kaja Solecka

(ur. 1974 Kraków)

Ukryte, 2018
olej, płótno, 60 × 60 cm, sygn. l.d.: Kaja Solecka, opisany na odwrocie: KAJA SOLECKA/ukryte ‚2018
Absolwentka krakowskiej ASP, którą ukończyła w 1998 roku. W latach
1995–98 studiowała malarstwo w pracowni prof. Janusza Tarabuły.
Uprawia malarstwo, grafikę, fotografię. Brała udział zarówno w wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych w kraju oraz za granicą: w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Francji, Maroku, m. in.
w VII Jesiennym Salonie Sztuki Ostrowiec Świętokrzyski (2004); ‚Into
Europe’ – New Art for New Reality, The Bloxham Galleries, Londyn
(2004); ‚Valentine Show’, The Bloxham Galleries, Londyn (2005); III
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto
2005; ‚Art Forward’ Enduring Power of Paint, The Bloxham Galleries,
Londyn; Chelsea Harbour Design Center – „Focus 2006”, Londyn; IV
Triennale z Martwą Naturą, Sieradz (2006); II Ogólnopolskim Biennale

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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Miniatury Cyfrowej, Płock; Sport w grafice – Gdynia 2009; ‚Doors of
Perception’ – The Annexhibition, Crinan (2014); Rynku Sztuki Młodych, NCK, Kraków (2015); VII Triennale z Martwą Naturą, Sieradz
(2015); ‚Presence et Tolerance’, Musee Municipal, Agadir, Moroko
(2016); Salonie International de l’Academie Europeenne Des Arts-France, Paryż (2016), Kobalt, Muzeum Miejskie w Żywcu (2017).
Jej obrazy były prezentowane na Międzynarodowych Targach Sztuki
– AAF International Art Fair w Nowym Jorku (2007, 2008, 2010), Londynie (2007, 2008, 2010), Amsterdamie (2008); 20/21 International
Art Fair, The Royal College of Art w Londynie (2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011).

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

69

Julia Reiter

(ur. 1981 Płock)

Ponta Verde, 2022
akryl, płótno, 140 × 95 cm, sygn. p.d.: JuliaReiter
Projektantka wnętrz i mebli, malarka z zamiłowania. W swoim malarstwie posługuje się motywem kobiecej postaci ujętej w mocne, żywe

cena wywoławcza: 1 000 zł

i nasycone kolory. Każdy jej obraz to uchwycona na płótnie, niczym
w kadrze, ulotna chwila.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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Anna Halarewicz

(ur. 1983 Wrocław)

71

Dama w różu, 2017
akwarela, papier, 31 × 23,5 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. u dołu: AH/2017
W 2008 roku z wyróżnieniem ukończyła Wydział Grafiki na Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się ilustracją modową. Brała
udział w wystawach indywidualnych, a jej prace były reprodukowane
w licznych magazynach modowych (Cosmopolitan, Twój Styl, Elle,
Harper’s Bazaar, Glamour, Wysokie Obcasy, InStyle, Viva! Moda, Elle,
Newsweek, OOB Magazine). Współpracuje z takimi markami jak:

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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OMEGA Watches, Dior, Louis Vuitton, Lancome, Bizuu, La Mania,
Tatuum, Orska, Dr Irena Eris. Zajmuje się także ilustracją książkową
(„Opolskie legendy i bajki” Doroty Simonides, „Do góry nogami” Jacka
Paciorka, „Świętojańskie klechdy z ilustracjami” Jerzego Szołtyska,
„Pochodzę z kraju” Mariana Oszka).

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

Urszula Broll

(ur. 1930 Katowice – zm. 2020 Przesieka)

Pejzaż
akwarela, papier, 30 × 47 cm, sygn. p.d.: Ubroll
Studiowała w krakowskiej filii ASP w Katowicach. Jej twórczość z lat
50. wykazuje silne inspiracje sztuką W. Strzemińskiego i P. Mondriana.
W późniejszym okresie artystka zetknęła się z filozofią buddyzmu i zen,

cena wywoławcza: 2 500 zł •

co znalazło odbicie w pracach Broll. Wraz z H. Wańkiem i A. Urbanowiczem należała do grupy Oneiron, współtworzyła też grupę St-53.
Sztuka Urszuli Broll wyraźnie nawiązuje do kultury dalekowschodniej.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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Marek Chomczyk

73

(ur. 1951 Supraśl)

Bez tytułu, 2003

cena wywoławcza: 1 200 zł •
114

(ur. 1979 Briczany)

Księżniczka Inców

pastel, akryl, papier, 88 × 61 w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: M. Chomczyk 2003
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studiował malarstwo
w gdańskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby, gdzie w 1979 roku obronił dyplom w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Pracuje głównie w technice malarstwa olejnego
i pastelu olejnego. Inspiracje czerpie z podlaskiej natury. Brał udział
zarówno na wystawach indywidualnych, jak zbiorowych w kraju i za

Anastazja Markovych

granicą, a jego prace wyróżniono m.in. II nagrodą w Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu (2004); nagrodą główną na
Triennale „Biały Salon Sztuk Pięknych” w Białymstoku (2004); nagrodą
Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża „Era-Art” na III Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Trójmieście
(2005). Obecnie mieszka i pracuje w rodzinnym Supraślu.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

inkografia, inkrustacja złotem, 40 × 33 cm w świetle passe-partout, sygn. i opisany u dołu: 9/20, „Księżniczka Inców”, A. MARKOVYCH
Surrealistyczna malarka pochodząca z Ukrainy, obecnie mieszka
i pracuje w Polsce. W 1990 roku zaczęła studia w szkole Plastycznej w Czerniowcach, którą ukończyła z wyróżnieniem. W 2007 roku
została wyróżniona spośród kilkuset artystów z Ukrainy do katalogu
„Świat Lewkasu”, pod patronatem Prezydenta Ukrainy. W roku 2009

cena wywoławcza: 3 400 zł •

rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie. Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz
kilkudziesięciu wystaw zbiorowych na całym świecie. Jej prace można
było oglądać m.in. w Narodowym Muzeum we Lwowie, Bukareszcie,
czy Kijowie.

estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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Jacek Yerka

(ur. 1952 Toruń)

Noce Mordoru Hawajski Pióropusz, 1990
inkografia, papier, 19 × 20,5 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. na płycie p.d.: YERKA 90, sygn. pod płytą ołówkiem p.d.: Yerk,
opisany l.d.: A.E. II, śr. d.: NOCE MORDORU – HAWAJSKI PIÓROPUSZ
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 swoje 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-

cena wywoławcza: 1 700 zł •
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dzynarodowych konkursach artystycznych). Od 1980 r. poświęcił się
wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie surrealizmu 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,

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

AUKCJA VARIA® (49)

2 6 pa ździer nika 2 0 2 2

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

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

II Definicje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu,
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 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 zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku,
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej.
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć
w Katalogu:

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi
płatności). 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 poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

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

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro.
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

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

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
Ceny zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. Brak Płatności

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

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

IV Informacje ogólne
1. Dane osobowe

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

2. Ograniczenia odpowiedzialności

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

3. Warunki potwierdzenia autentyczności

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) Obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

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

4. Reklamacje

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

5. Prawa autorskie

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

6. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 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 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr 5,
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
–u
 stawy 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 postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
aukcja ze zbiorów kolekcjonera
Warszawa, 28 września 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.

_________________________________ 
		

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.

		

AUKCJA Varia (48)
1 pa ździer nika 2 0 2 2 , godz. 1 7 . 0 0

________________________

Imię i nazwisko										

_________________________________ 

Dziewczyna w kapeluszu, Włochy (?), XIX/XX w., alabaster, podstawa z marmuru; wys. całk. 56 cm

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Wojciech Kossak (1856–1942), Portret Ireny Luca, 1923
olej, płótno naklejone na tekturę, 17,5 × 21 cm
sygn., dat. wraz z dedykacją śr. l.: (…?) Irenie Luce/ Wojciech Kossak/1923

AUKCJA JESIENNA
8 pa ź dz i er n ik a 2022

W siedzibie SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI

Fantastycznej
8 pa ździ er nika (SOB OTA ) 2 0 2 2
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN
Sopot, ul . Boh. Monte Cassino 43

AUKCJA PRAC NA PAPIER E

S T U K A W S P Ó ŁC ESN A
9 l i sto pa da (Ś RO DA ) 202 2

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

INDEKS ARTYSTÓW
Biela Panufnik Iwona---------------------57

Karifurava (Przemysław Wójciak)------34

Pałucha Jacek------------------------------38

Bogusławski Wit--------------------------64

Karpowicz-Westner Anna--------------24

Patelczyk Łukasz--------------------------26

Borkowska Agnieszka---------------45, 56

Kliszewska Martyna----------------------33

Pelipas Olga--------------------------------42

Brewka Wojciech---------------------27, 35

Konopka Magdalena---------------------36

Pilatowicz Bogdan------------------------10

Broll Urszula--------------------------------71

Kruszyńska-Mikulska Patrycja---------31

Płóciennik Henryk------------------------19

Chłostowska-Szwaczka Żaneta-------37

Kulik Iwan-----------------------------------61

Prędyś Wiesław----------------------------53

Chomczyk Marek-------------------------72

Kuran Tomasz------------------------------63

Pszon Bartek--------------------------------47

Czechowski Mikołaj----------------------67

Kvetka Iryna--------------------------------50

Reiter Julia----------------------------------69

Czerniawski Józef-------------------------25

Lasik Paweł---------------------------------65

Sętowski Tomasz--------- 2, 8, 11, 40, 52

Czurakowska Michalina-----------------28

Lenartowicz Magdalena----------------41

Silwanowicz Aleksandr------------------55

Domeracka Anita-------------------------62

Łempicka Tamara-------------------------- 1

Solecka Kaja--------------------------------68

Duda-Gracz Jerzy-------------------------14

Mamica Anna------------------------------44

Sporski Alex--------------------------------43

Dwurnik Edward---------------- 12, 13, 15

Markovych Anastazja---------------- 5, 73

Strumiłło Andrzej-------------------------21

Dydo Mariusz------------------------------58

Mieliwodzki Jacek------------------------60

Szajna Józef--------------------------------16

Filipowicz Andrzej------------------------54

Miliński Dariusz----------------------------46

Szczepaniec Andrzej---------------------51

Fogtt Andrzej------------------------------17

Misztal Joanna-----------------------------29

Tekieli Urszula------------------------------32

Giza Hugo-----------------------------------49

Mitoraj Igor--------------------------------39

Tryc-Bromley Anna-----------------------66

Grynczel Dorota---------------------------22

Muda Wojciech----------------------------- 9

Winiarski Ryszard-------------------------18

Halarewicz Anna--------------------------70

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

Wysocki Stanisław------------------------59

Jaśnikowski Jarosław--------------------- 7

Olbiński Rafał-------------------------- 6, 30

Yerka Jacek---------------------------------74

Kamiński Łukasz---------------------------48

Oleszko Bolesław--------------------------20

Zając Ryszard-------------------------------23

PRZYJMUJEMY DZIEŁA SZTUKI (W TYM PRACE NA PAPIERZE)
I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE NA AUKCJE W 2022 R.
informacje telefonicznie: 22 828 96 98

opracowanie i redakcja katalogu:

Aleksandra Kalina, Aleksandra Pawlikowska

	przygotowanie aukcjI:
korekta:

Aleksandra Kalina, Iwona Kozicka

Aleksandra Pawlikowska, Ewa Tokarzewska

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Jędrzej Łoś, Activa Studio

Zdjęcia:
dRUK:

Robert Wancerz, z archiwum artystów

ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOCKI DOM AUKCYJNY
SOPOT

128

W POLSCE:

SOPOT

GALERIA

GALERIA

GALERIA

GALERIA

GALERIA

SZTUKI DAWNEJ

MODERN

GDAŃSK

WARSZAWA

BYDGOSZCZ

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Długa 2|3

ul. Nowy Świat 54|56

ul. Jagiellońska 47,

81-768 Sopot

81-768 Sopot

80-827 Gdańsk

00-363 Warszawa

85-097 Bydgoszcz

tel. 58 550 16 05

tel. 58 551 22 89

tel. 58 301 05 54

tel. 22 828 96 98

tel. 602 593 826

sopot@sda.pl

modern@sda.pl

gdansk@sda.pl

warszawa@sda.pl

bydgoszcz@sda.pl

Tomasz Sętowski
Et admonitus
poz. 2

Bez tytyłu, 1993
poz. 4

cena: 40 zł (z 5% VAT)

ISBN 978-83-66507-93-7

aukcja ze zbiorów kolekcjonera

Zdzisław Beksiński

