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Jacek Yerka
(ur. 1952)

Przechwałki wakacyjne,
2021

akryl, płótno, 81 × 81 cm,
sygnowany p.d.: ’YERKA 21’ oraz
opisany na odwrocie: ’JACEK
YERKA >>PRZECHWAŁKI WAKACYJNE<< |AKRYL 2021’

WYSTAWIANY:
2022 – Magiczne światy. Malarstwo Jacka Yerki, Agra Art
LITERATURA:
„Magiczne światy. Malarstwo Jacka Yerki”, Warszawa 2022, s. 132–133
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 międzynarodowych konkursach artystycznych).
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane

cena wywoławcza: 280 000 zł •

przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła

estymacja: 400 000 – 500 000 zł

wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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2
Jacek Yerka
(ur. 1952)

Bardzo tanie linie,

2011

akryl, płótno, 50,5 × 61 cm,
sygnowany p.d.: ’YERKA 2011’
oraz z tyłu na blejtramie: ’JACEK
YERKA |BARDZO TANIE LINIE
|AKRYL 2011’
cena wywoławcza: 190 000 zł •
estymacja: 220 000 – 260 000 zł
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WYSTAWIANY:
– 2022 – 33/33 – wystawa indywidualna, Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
Urodzony i zamieszkały we Włocławku gdzie tworzy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa
Zabytków. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Jego obrazy
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malowane są według technik dawnych mistrzów i charakteryzuje je bogactwo detalu. Przez
lata zaszyty w cieniu swojej pracowni, samodzielnie szlifował warsztat, zgłębiając tajniki

Daniel Pawłowski

malarstwa olejnego, które mimo młodego wieku opanował do perfekcji. Pojawił się jakby

(ur. 1989)

Jestem winien duszę,

znikąd wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów i tysięcy odbiorców sztuki
2016

olej, płótno, 150 × 100 cm,
sygnowany l.b.: ‘Pawłowski 2016’

na całym świecie. Wybrane wystawy: 2020 – cykl wystaw zbiorowych „Odblask Tajemnicy”
w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, Muzeum Realizmu Magicznego w Ochorowiczówce,
Pałacu Rembielińskiego w Warszawie; 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Carrousel du
Louvre 2019”, Luwr, Paryż; 2019 – wystawa zbiorowa „Niepodległa – Suwerenna”, Galeria

cena wywoławcza: 300 000 zł •

Sztuki „Szuszarnia”, Centrum Kultury Browar B we Włocławku; 2019 – wystawa zbiorowa

estymacja: 450 000 – 600 000 zł

„Statek Robinsona”, Muzeum Architektury we Wrocławiu
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4
Daniel Pawłowski
(ur. 1989)

Cathedra,

2018/2019

olej, płótno, 120 × 80 cm,
sygnowany l.b.: ’Pawłowski 2019’
cena wywoławcza: 120 000 zł •
estymacja: 170 000 – 200 000 zł

14–15

WYSTAWIANY:
– 2022 – 33/33 – wystawa indywidualna, Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
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WYSTAWIANY:

Tomasz Alen Kopera
(ur. 1976)

D022,

2022

olej, płótno, 140 × 100 cm, sygnowany p.d.: ’ALEN’ oraz opisany
na odwrocie: ’Tomasz Alen Kopera
|„D022” |2022’

2022 – indywidualna wystawa malarstwa „Tomasz Alen Kopera”, Centrum Promocji
Kultury Praga-Południe, Warszawa
Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa (absolwent Uniwersytetu Technologicznego
we Wrocławiu) jednak swoje zawodowe życie poświęcił malarstwu. Tworzy w technice
malarstwa olejnego na płótnie, a w swoich pracach porusza tematykę wszechświata, jego
tajemnic oraz ludzkiej natury (oraz ich wzajemnych relacji). Prace ujęte są w stylistyce
fantasy z istotnie zarysowanymi motywami surrealistycznymi. Od 2010 roku jest członkiem
Libellule Art – grupy utworzonej przez Lukasa Kandla. Kopera prezentował swoje prace na
wielu wystawa indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą – m.in. w Traun (Austria),

cena wywoławcza: 120 000 zł

Nowym Jorku (USA), Brunszwiku (Austria), Viechtach (Niemcy), Santa Monica (USA),

estymacja: 180 000 – 250 000 zł

Dublinie (Irlandia), Wiedniu (Austria), Paryżu (Francja), Londynie (Anglia).
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Widok indywidualnej wystawy malarstwa Tomasza Alena Kopery
w Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie (2022).

6
Wojtek Siudmak

Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w latach 1956–1961, a następnie

(ur. 1942)

studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1961–1966. W 1966 wyruszył do

Uranie – Urania,

2021

akryl, płótno naklejone na deskę,
65 × 50 cm, sygnowany p.d.:
’W. SIUDMAK |2021’ oraz opisany
na odwrocie: ’W. SIUDMAK –
2021. ACRYL SUR TOILE/
VERNIS ACRYL. |Paris FORMAT
65 × 50 cm. TITRE:
„URANIE – URANIA”’

Francji, aby kontynuować studia w École des Beaux-Arts w Paryżu w latach 1967–1968.
Do dziś mieszka i tworzy we Francji. Siudmak uważany jest za jednego z czołowych
reprezentantów realizmu fantastycznego (jak M. C. Escher, M. Klinger, L. Fini i inni). On
sam określa się „hiperrealistą fantastycznym”, podkreślając swoją oryginalność. Realizm
fantastyczny, łączący nadrealną wizję ze sztuka naturalistyczną, ma swe korzenie w surrealizmie reprezentowanym przez S. Dali, R. Magritte, P. Delvaux. Siudmaka łączy z Dali
wirtuozeria w oddawaniu trójwymiarowego złudzenia przestrzeni, poczucie światła i cienia.
Do tych tradycyjnych środków wyrazu Siudmak dodaje elementy czysto realistyczne i bardzo
osobiste, gdzie perfekcja techniczna jest na usługach oryginalnej i bujnej wyobraźni. Jego
obrazy rozpowszechniane na całym świecie, często używane są jako plakaty przez kino,
teatr, festiwale i muzea (Festiwal Filmowy w Cannes, Festiwal Filmowy w Montrealu, etc.).

cena wywoławcza: 150 000 zł •

Zdobią także okładki książek, płyt. Odnaleźć można je również w prestiżowych kolekcjach

estymacja: 200 000 – 250 000 zł

sztuki słynnych aktorów, reżyserów i muzyków.

20–21
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Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Night of the Shooting Star,
2020

olej, akryl, płótno, 64 × 60 cm,
sygnowany l.d.: ’Olbinski’

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 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

cena wywoławcza: 94 000 zł •

Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach

estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Christian Values,

2019

olej, akryl, płótno, 55 × 40 cm,
sygnowany l.d.: ’Olbinski’
cena wywoławcza: 90 000 zł •
estymacja: 120 000 – 140 000 zł
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9
Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Capuleti i Montecchi,

2020

olej, akryl, płótno, 61 × 44 cm,
sygnowany p.d.: ’Olbinski’
Projekt plakatu do opery „Capuleti
i Montecchi” Vincenzo Belliniego
dla Opery Company of Philadelphia
(USA).
cena wywoławcza: 98 000 zł •
estymacja: 130 000 – 160 000 zł

26–27
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Jarosław Kukowski
(ur. 1972)

Zaćmienie czasu,

2007–2022

olej, płyta, 100 × 80 cm,
sygnowany p.d.: ’KUKOWSKI’

Polski malarz współczesny, designer, juror międzynarodowych konkursów artystycznych.
Jego prace wystawiane były m.in. w Luwrze, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Oddziale
Muzeum Narodowego – Królikarni, California Modern Art Gallery w San Francisco, Nowym

cena wywoławcza: 40 000 zł

Jorku (Art Expo), SOHO Studios w Miami, BOXeight Studios & Gallery w Los Angeles. Jest

estymacja: 65 000 – 80 000 zł

uznawany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych twórców z kręgu surrealistów.
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Jarosław Jaśnikowski
(ur. 1976)

Spotkanie przed burzą,
2020

olej, płótno, 100 × 150 cm,
sygnowany p.d.: ’JJ 2020’ oraz
opisany na odwrocie: ’JJ |JAROSŁAW |JAŚNIKOWSKI |„SPOTKANIE PRZED BURZĄ” |RZYMÓWKA
13.08.2020 |NR – 819’

Od 1991 roku zajmuje się malarstwem, które prze lata ewoluowało ze sztuki pozostającej
w nurcie science-fiction, przez sztukę surrealistyczną do stylistyki steampunkowej. Częstymi
motywami, które pojawiają się na obrazach artysty są różnego rodzaju maszyny – parowozy,
latające kolory oraz architektura (często nawiązująca do gotyku). Artysta na swoich płótnach
kreuje zupełnie nowe światy, w których znane nam zasady nauki nie muszą obowiązywać.
Prace Jaśnikowskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i na świecie. Jest autorem

cena wywoławcza: 70 000 zł •

kilkunastu wystaw indywidualnych (m.in. Toruń, Legnica, Gdańsk, Szczecin, Wrocław) oraz

estymacja: 100 000 – 120 000 zł

brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
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Jarosław Jaśnikowski
(ur. 1976)

Powietrzne wioski,

2022

olej, płótno, 60 × 80 cm,
sygnowany l.d.: ’JJ | 2022’
oraz opisany na odwrocie:
’JJ | JAROSŁAW | JAŚNIKOWSKI
| „POWIETRZNE WIOSKI” | RZYMÓWKA 21.10.2022 | NR. 908|’
cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000 zł
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Maksymilian NovákZempliński
(ur. 1974)

Wulkan,

2016

olej, płyta, 100 × 140 cm,
sygnowany na odwrocie: ’Maksymilian Novak |- Zempliński |2016’

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 dla jego
prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa Salvadora Dali, Giorgio

cena wywoławcza: 54 000 zł •

de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują

estymacja: 65 000 – 80 000 zł

się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

36–37

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI Fa n ta s t ycz n e j

38–39

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI Fa n ta s t ycz n e j

14

WYSTAWIANY:

Maja Borowicz

– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek

(ur. 1980)

Odcienie istnienia,

Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
2019

olej, płótno, średnica 80 cm, sygnowany p.d.: ’M. BOROWICZ’ oraz na
odwrocie: ’Odcienie istnienia |Maja
Borowicz |2019 |olej na płótnie’

Zajmuje się malarstwem i grafiką, jednak to właśnie z działalności malarskiej jest najbardziej
znana. Tworzy obrazy olejne, gdzie głównymi bohaterami są najczęściej nagie postaci
mężczyzn i kobiet osadzone w surrealistycznym świecie „rozpadu”, gdzie również ludzkie
sylwetki ulegają erozji. Malarstwo Borowicz poza wysokiej jakości warsztatem malarskim
wyróżniają się interesującą warstwą treściową, która daje widzowi duże pole do własnej
interpretacji. Borowicz jest laureatką 13. nagród w światowych konkursach artystycznych

cena wywoławcza: 76 000 zł •

(głównie w USA). Jest także autorką kilku wystaw indywidualnych i uczestniczką kilkunastu

estymacja: 90 000 – 110 000 zł

wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą (m.in. Rosja, Belgia, USA, Tajwan, Norwegia).
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WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
W latach 1984–1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie
ASP) w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem,
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Karol Bąk
(ur. 1961)

Artefakt – czas
olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany u dołu: ’[monogram BK]
BAK’

w pracowni grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława
Kozłowskiego. Początkowo tworzył głównie rysunki i miedzioryty, zajmował się także
projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek czasopism, stoisk na Międzynarodowych
Targach Poznańskich, pierwszych bilbordów i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy,
logotypów firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W drugiej połowie lat
90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym zawodowo zajmuje się od 2000
roku. W swoich obrazach Bąk przedstawia postaci kobiet w niedookreślonej, fantastycznej
przestrzeni. Od 1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych, wśród nich m.in. Surrealiści Polscy (Warszawa
2008), ART.-EXPO (Nowy York, Las Vegas 2008), Primavera (Rotterdam, Holandia 2008
i 2009), Czar kobiet. Urok kwiatów (Sopot 2009), Magical Dreams (Włocławek 2011),

cena wywoławcza: 38 000 zł •

Art Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym, Włochy 2012),

estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Magical Dreams II (Szczyrk 2013).

42–43
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Niemiecki artysta urodzony w Bremie. Zanim Siegfried Zademack zaczął malować, miał
w głowie obrazy, których nie mógł zrealizować, ponieważ brakowało mu niezbędnej techniki
i warsztatu. Krótkotrwała wizyta w akademii szybko przekonała go, że nie może nauczyć się
tutaj tego, czego chciał. Zademack wybrał więc trudną drogę samokształcenia. Odwiedzał
muzea i galerie, aby zanurzyć się w technikach dawnych mistrzów. Znajdował też różnych
nauczycieli, od których zdobywał wiedzę o kolorach, pigmentach, laserunkach, łączeniu barw,
o rozpuszczalnikach i mieszankach, które stosuje do dzisiaj w swojej pracowni, dokładnie tak,
jak to czynili dawni alchemicy. Surrealistyczne, wizjonerskie obrazy Siegfrieda Zademacka
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wprawiają odbiorców i recenzentów w zdumienie. Jego obrazy pozwalają nam prześliznąć
się w wymiarach metafizycznych, między humorystyczną ironią a niepoznaną głębią naszych

Siegfried Zademack

dusz. Źródła semantyczne tej sztuki są jednakowo przeszłe i obecne. Cytat z historii sztuki

(ur. 1952)

Freundliche Geste,

stoi obok butelki Coca-Coli. Jego prawdziwymi nauczycielami byli mistrzowie wczesnego
2022

olej, płótno, 80 × 60 cm,
sygnowany u dołu: ’S. Zad 2022’

i późnego włoskiego renesansu aż do manierystów. Kompozycja jego dzieł jest całkowicie
zdeterminowana przez klasycystycznych mistrzów. Jego prace były prezentowane na wielu
prestiżowych wystawach i eventach artystycznych między innymi w krajach takich jak:
Niemcy, Austria, Włochy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Czechy, Polska, Słowacja,
Maroko. Należy do słynnej grupy artystycznej Libbellule Contemporary Renaissance założoną

cena wywoławcza: 16 000 zł

przez Lukasa Kandla. Grupa skupia międzynarodowe grono wybitnych artystów malarzy, a ich

estymacja: 22 000 – 28 000 zł

prace można podziwiać podczas tematycznych wystaw organizowanych na całym świecie.

44–45
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17
Borys Michalik
(ur. 1969 – zm. 2018)

Bez tytułu (Martwa natura),
1997
olej, płótno, 100 × 100 cm,
sygnowany p.d.: ’B. MICHALIK 97.’

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość

cena wywoławcza: 12 000 zł •

ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

prywatnych w kraju i zagranicą.
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18
Arkadiusz Dzielawski
(ur. 1967)

Portal XVII,

2022

technika własna (olej, płyta, ręcznie
rzeźbiona rama), 105 × 115 cm,
sygnowany u dołu: ’20 [AD] 22 |
Arkadiusz Dzielawski’ oraz opisany
na odwrocie: ’20 [pieczęć autorska]
22 | Arkadiusz | Dzielawski |
Portal XVII’ | XVII’

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a także Instytutu Wychowania
Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Jerzego Filipa Sztuki. Prezentował swoje prace na

cena wywoławcza: 42 000 zł

wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał w 1993 roku Stypendium Artystyczne

estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Prezydenta Miasta Częstochowy.
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Forteca marzeń
olej, płótno, 100 × 100 cm,
sygnowany p.d.: ’T. Sętowski” oraz
na odwrocie: ’MUZEUM WYOBRAŹNI |„Forteca marzeń” |olej, płótno,
100 × 100 cm |Tomek Sętowski
|FABRYKA SNÓW’

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza).
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzinnej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby)
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni”
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek
prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

cena wywoławcza: 70 000 zł •

Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją

estymacja: 90 000 – 110 000 zł

turystyczną Częstochowy.
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20
Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Babel
olej, płótno, 80 × 60 cm,
sygnowany l.d.: ’T. Sętowski’
cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

54–55
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961)

Bez tytułu
olej, płótno, 50,5 × 60 cm,
sygn. p. d.: ’T.Sętowski’
cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

56–57
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Urodzony w Zamościu i tam w latach 1994–1999 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk

22

Plastycznych. Od 1999 studiował na wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jacek Szynkarczuk
(ur. 1979)

Skalisko,

Dyplom uzyskał w pracowni Prof. J. Nowakowskiego w 2004 roku. W latach 2002–2004
równocześnie studiował na Międzywydziałowej Katedrze Studium Pedagogicznego na ASP
w Krakowie. Od 2004 roku mieszka i tworzy w Skawinie koło Krakowa. Wybrane wystawy

2017

olej, płótno, 70 × 50 cm, sygnowany p.d.: ’Jacek Szynkarczuk 2017’

i wydarzenia: 2017 – „Art Fresch Festival 8”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2017 – udział
w cyklu wystaw Polskich Surrealistów pt. „Metamorfoza”; 2016 r. – indywidualna wystawa
malarstwa, Kamienica „Morandówka”, Zamość; 2016 – indywidualna wystawa malarstwa,
Muzeum Zagłębia, Będzin; 2016 – wystawa w ramach „Nocy Muzeów”, Galeria „Trzy
Stawy”, Katowice; 2016 – „Art Fresh Festival 7”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2015 – „Art

cena wywoławcza: 38 000 zł •

Fresch Festival 6”, Hotel Sheraton, Warszawa; 2009 – indywidualna wystawa malarstwa,

estymacja: 55 000 – 70 000 zł

Galeria „Pałacyk”, Skawino
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W zaciszu swojej pracowni malował obrazy, których tematyka nierzadko wykracza daleko

23
Mariusz Lewandowski
(ur. 1960 – zm. 2022)

Przylądek dusz zaginionych,
2016
olej, płótno, 70 × 100 cm,
sygnowany p.d.: ’Lew | 2016’

poza granice ludzkiego umysłu. Na płótno przelewał swoje wizje i odczucia, grę świateł,
przestrzenią, kontrastem. Prace pełne są symboli i skłaniających do refleksji szczegółów,
które każdy odbiorca ma okazję interpretować na swój własny sposób – autor, poza nadaniem
tytułu, nigdy nie tłumaczył swoich obrazów. W 2017 roku artysta podjął współpracę z zespołem metalowym Bell Witch – na okładkę ich płyty stworzył obraz pt. “Esencja wolności”.
Rozpoczął tym samym nowy rozdział swojej twórczości – od tego momentu powstało już
ponad trzydzieści okładek z obrazami Mariusza Lewandowskiego. Wśród wydawców płyt
znalazły się takie firmy jak Sony Music Entertainment, 20 Buck Spin, Transcending Obscurity
Records. Twórczość artysty stała się szerzej rozpoznawalna i doceniana poza granicami
ojczyzny, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Brazylii czy Niemczech.
Prace Lewandowskiego stały się również inspiracją dla twórcy legendarnej i renomowanej

cena wywoławcza: 22 000 zł •

marki Zero Skateboards, Jamie’go Thomas’a. W 2021 roku wspólnie stworzyli limitowaną

estymacja: 28 000 – 34 000 zł

serię pięciu deskorolek, które szybko zyskały uznanie w środowisku miłośników tego sportu.
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WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
Polska malarka, mieszka i tworzy w Gdyni. W 2011 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych

24
Anna Wypych
(ur. 1986)

Dzieli się ogniem
olej, płótno, średnica 80 cm

w Gdańsku, broniąc dyplom w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. W swoim malarstwie
łączy realizm przedstawieniowy z elementami hiperrealizmu, surrealizmu i „czystej wyobraźni”.
Była wielokrotnie doceniana przez krytyków i nagradzana prestiżowymi nagrodami na
międzynarodowych konkursach, m. in „Najlepszy na wystawie” oraz „Pionier w realiźmie”
w 2020 roku na 15. corocznej wystawie „International Guild of Realism” oraz „Purchase
Award” „14. Międzynarodowego Salonu Art Renewal Center” (2019). Tematem jej prac
jest człowiek, a przede wszystkim sylwetki kobiet. Artystka malując stara się ująć nie tyle
fizyczną postać, co duchowe odbicie portretowanej postaci. Obrazy Wypych, malowane są na
podstawie fotografii, poprzedzone sesjami z modelkami, godzinami przygotowań, pokazują

cena wywoławcza: 22 000 zł •

autentyczność człowieka bez upiększeń i idealizacji ciała. Artystka odchodzi jednak od

estymacja: 28 000 – 34 000 zł

prostego naśladowania rzeczywistości wprowadzając do obrazów swoje wizje i wyobrażenia.
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25
Zbigniew Hinc
(ur. 1947)

Poszukiwacze zaginionych
miast, 2015
olej, płótno, 60 × 81 cm,
sygn. l.d.: ’Z. HINC’

W 1973 roku obronił dyplom w PWSP w Gdańsku na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowniach prof. Stanisława Borysowskiego i prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1973–78
pracował na stanowisku dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie. W 1974
roku został przyjęty do Okręgu Olsztyńskiego ZPAP. Zajmuje się malarstwem oraz rzeźbą,
skupiając się głównie na stylistyce surrealistycznej oraz architekturą wnętrz. Autor kilku
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. w Gdańsku, Olsztynie, Kaliszu, Malmö,

cena wywoławcza: 22 000 zł •

Kopenhadze, Rovaniemi, Catanii, Rzymie, Châteauroux i we Frankfurcie nad Menem).

estymacja: 28 000 – 34 000 zł

Uczestnik szeregu wystawach zbiorowych.
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27

Jacek Yerka

Maja Borowicz

(ur. 1952)

Kamienica rodzinna,

2019

kredki, ołówek, papier,
18,5 × 24 cm (w świetle passe-partout), sygnowany w środku
kompozycji: ’YERKA 19’

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 międzynarodowych konkursach artystycznych).
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane

(ur. 1980)

Bez tytułu
ołówek, papier, 40,5 × 29 cm
(w świetle passe-partout),
sygnowany l.g.: ’Maja |Borowicz’

Zajmuje się malarstwem i grafiką, jednak to właśnie z działalności malarskiej jest najbardziej
znana. Tworzy obrazy olejne, gdzie głównymi bohaterami są najczęściej nagie postaci
mężczyzn i kobiet osadzone w surrealistycznym świecie „rozpadu”, gdzie również ludzkie
sylwetki ulegają erozji. Malarstwo Borowicz poza wysokiej jakości warsztatem malarskim
wyróżniają się interesującą warstwą treściową, która daje widzowi duże pole do własnej
interpretacji. Borowicz jest laureatką 13. nagród w światowych konkursach artystycznych

cena wywoławcza: 12 000 zł •

przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła

cena wywoławcza: 6 000 zł •

(głównie w USA). Jest także autorką kilku wystaw indywidualnych i uczestniczką kilkunastu

estymacja: 16 000 – 22 000 zł

wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

wystaw zbiorowych w Polsce i zagranicą (m.in. Rosja, Belgia, USA, Tajwan, Norwegia)
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Edward Dwurnik

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r.

(ur. 1943 – zm. 2018)

rozpoczął prace nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże

Sopot,

2017

akryl, płótno, 46 × 55 cm,
sygnowany: ’2017 | E. DWURNIK’
oraz opisany na odwrocie: ’2017 |
E. DWURNIK | „SOPOT” |
NR: [IX] – 2296 – 6875’

autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m. in. w latach 1972–1978 „Sportowcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u.
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświecone tragicznym losom ludzi
uwikłanych w historię: w „Drodze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary
stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce.
Inne serie to min. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna!”
(1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od

cena wywoławcza: 60 000 zł •

1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował

estymacja: 85 000 – 110 000 zł

swoje prace na wystawach monograficznych m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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30

Peter Gric

Austriacki malarz pochodzenia czeskiego. W 1988 roku artysta rozpoczął studia na Aka-

Peter Gric

(ur. 1968)

demii Sztuk Pięknych w Wiedniu w klasie prof. Arika Brauera. W 1993 roku zdobył tytuł

(ur. 1968)

Back To Eden,

2020

akryl, płyta, 20 × 25 cm,
sygnowany p.d.: ’P. GRIC 2020’
oraz opisany na odwrocie: ’BACK
TO EDEN |PETER GRIC 2020
|ACRYLIC |[dedykacja]’

magistra w dziedzinie sztuk pięknych. W 2009 roku Gric wybudował swoją pracownię i dom
w Oberhöflein na płaskowyżu Hohe Wand w pobliżu Alp Wschodnich. W 2010 r. pracował
przy projekcie filmowym Concept Design dla wytwórni Guillermo del Toro przy filmie „At
the Mountains of Madness”. W latach 2011–2015 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych
w Wiedniu. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Peter Gric zaczął odkrywać możliwości wykorzystania technik komputerowych w swoim malarstwie. Odtąd jego organiczne,
surrealistyczne widzenie świata w obrazach wzbogaciły złożone struktury architektoniczne
i artefakty. Zamiast używać ołówka i szkicownika zaczął projektować swoje kompozycje za

Pink Incident,

2020

akryl, płyta, 25 × 20 cm, sygnowany l.d.: ’P. GRIC 2020’ oraz opisany
na odwrocie: ’PINK INCIDENT
|PETER GRIC |2020 |ACRYLIC
|[dedykacja] ’

cena wywoławcza: 15 000 zł •

pomocą oprogramowania do wizualizacji 3D, przenosić wirtualną rzeczywistość do swojej

cena wywoławcza: 15 000 zł •

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

twórczości i dzięki temu odnalazł swój nad wyraz wyjątkowy i wyróżniający go styl.

estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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31
Ewelina Koszykowska
(ur. 1981)

The Gardeners,

2022

olej, płótno, 105 × 85 cm,
sygnowany p.d.: ’Ewelina
Koszykowska [EK]’

Polska malarka, absolwentka Columbus College of Art and Design w Stanach Zjednoczonych.
Jej obrazy były wystawiane w galeriach i muzeach w USA i Europie oraz sprzedawane
przez domy aukcyjne Sotheby’s i Christie’s w Londynie. Prace tworzyła w pracowniach
na nowojorskim Brooklynie, w Londynie, w 2020 r. przeniosła się do Polski. W swoich
współczesnych pracach eksploruje temat zasłony, która jednocześnie zakrywa i odkrywa

cena wywoławcza: 26 000 zł

sylwetkę postaci, Artystka próbuje w swoich figuratywnych przedstawieniach ukryć treści

estymacja: 34 000 – 40 000 zł

związane z duchowością i problemami społecznymi.
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Ewa Pello
(ur. 1964)

Gli Amanti di Lucca,

2022

olej, płótno, 70 × 100 cm,
sygnowany p.d.: ’EWA | PELLO’
oraz opisany na odwrocie: ’Ewa
Pello | „Gli Amanti di Lucca” |
2022’

W latach 1983–89 studiowała na wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom obroniła w 1989 roku w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego. Laureatka wielu
nagród i wyróżnień, m.in.: na Ogólnopolskim Biennale Pasteli, Nowy Sącz (I nagroda, 1994),
Ogólnopolskim Biennale Pasteli, Nowy Sącz (wyróżnienie, 1996), Festiwalu Polskiego
Malarstwa Współczesnego, Szczecin (wyróżnienie, 1998), II Ogólnopolskim Biennale Pasteli

cena wywoławcza: 18 000 zł

(II nagroda, 2000). Artystka mistrzowsko operuje światłem w obrazach, potęguje ono klimat

estymacja: 25 000 – 40 000 zł

tajemnicy i niedopowiedzenia.
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Anastazja Markovych
(ur. 1979)

Tajemnice klejnotów
Nefertiti, 2022
olej, płótno, 40 × 30 cm,
sygnowany p. bok:
’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 rozpoczęła studia na
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Autorka kilku

cena wywoławcza: 9 000 zł

wystaw indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystaw zbiorowych na całym świecie. Jej prace

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

można było oglądać m.in. w Narodowym Muzeum we Lwowie, Bukareszcie, czy Kijowie.
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Igor Volosnikov
(ur. 1964)

35

Memories over the
mountains, 2022

Igor Volosnikov

olej, płótno, 88 × 117 cm,

Angel of Love,

(ur. 1964)

sygnowany p.d.: ’Volos 22’ oraz

2022

opisany na odwrocie: ’[nieczytelne]

olej, płótno, 106,5 × 86,5 cm,

|IGOR |Vladimirovich |OIL painting

sygnowany p.d.: ’Volos 22’ oraz

2022 |VOLOS ART |„MEMORIES
OVER THE |MOUNTAINS” |OIL
ON CANVAS ART |IGOR VOLOS
|#VOLOSART #IGORVOLOS’

Studiował na Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w Salzburgu. Uczestniczył
w konserwacji świątyni w Sao Paulo w Brazylii. Jego prace były prezentowane w Hiszpanii,
Argentynie, Nowym Orleanie i we Włoszech. Artysta rozwinął i udoskonalił własny styl – fuzję
klasycznego rosyjskiego realizmu z surrealizmem łacińskim i hiperrealizmem amerykańskim.

opisany na odwrocie: ’VOLOSNIKOV
|IGOR |VladimiRovich |oil on
canvas |2022 Feb. |VOLOS |IGOR
|#VOLOSART #VOLOS ART’

cena wywoławcza: 12 000 zł •

Igor z powodzeniem pracuje w gatunku pejzażu morskiego, fantasy, portretu, surrealizmu

cena wywoławcza: 10 000 zł •

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

i symboliki.

estymacja: 14 000 – 18 000 zł
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WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
Artystka urodziła się w 1990 r. we Włocławku. W 2014 r. ukończyła Studia Wyższe na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje obrazy maluje

36
Alicja Rekowska
(ur. 1990)

Istnienie
tondo, średnica 80 cm, sygnowany
l.d.: ’A.W. Rekowska’

techniką olejną pozłacając ich powierzchnie prawdziwym złotem płatkowym. Dzięki użyciu
pozłoty, dzieła zmieniają się w zależności od oświetlenia, co dodatkowo wyróżnia i uatrakcyjnia
twórczość Artystki. Jej obrazy pełne są ukrytych symboli, które wzmacniają ich narrację,
jednocześnie prowokując odbiorcę do wkroczenia w magiczny świat Twórczyni. Według
Artystki obraz nie tylko ma zachwycać warsztatem – równocześnie ma rodzić wiele pytań,
pozostawać w umyśle odbiorcy na dłużej. Wybrane wystawy: 2017 – wystawa zbiorowa
„Galerie Athene”, Drammen, Norwegia; 2018 – wystawa zbiorowa „The Time” Galeria
i Muzeum Sztuki „Temple of Dreams”, Warszawa, wraz z dziełami m.in. Antonio Canovy,
Wojciecha Fangora, Romana Opałki, Jana Lebensteina, Eugeniusza Eibisha, Zdzisława
Beksińskiego; 2 020 – wystawa zbiorowa „Percepcja Koła”, Nadbałtyckie Centrum Kultury,

cena wywoławcza: 18 000 zł •

Ratusz Staromiejski Gdańsk, Galeria Miejska Kołobrzeg. Dzieła Artystki znajdują się w pry-

estymacja: 26 000 – 32 000 zł

watnych kolekcjach zarówno w kraju jak i za granicą.

84–85

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI Fa n ta s t ycz n e j

37
Alicja Rekowska
(ur. 1990)

Zwierciadło
olej, złoto płatkowe, deska,
100 × 90 cm, sygnowany l.d.:
’A. W. Rekowska’ oraz opisany
na odwrocie: ’Alicja W. Rekowska
|„Zwierciadło” |- olej, złoto
płatkowe’
cena wywoławcza: 26 000 zł •
estymacja: 38 000 – 45 000 zł
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38
Sabina Maria Grzyb
(ur. 1988)

Teatrzyk,

2022

akryl, płótno, 50 × 100 cm,
sygnowany p.d.: ’Sabina Maria’

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Malarstwa i Rzeźby. Tytuł
magistra sztuki obroniła w marcu 2017. W malarstwie skupia się głównie na kompozycji
i statycznych formach skalnych. Wplata realne motywy i przeżycia w oniryczne przestrzenie.

cena wywoławcza: 13 000 zł

Balansuje na granicach abstrakcji, fantastyki i realizmu zachowując przy tym własną,

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

charakterystyczną i osobliwą formę.
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WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek

39
Jan Stokfisz (Delarue)
(ur. 1950)

Wenecja
olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany p.d.: ’STOKFISZ-DELARUE’

Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
W latach 1969–1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknich UMK w Toruniu, następnie

40

w latach 1972–74 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na

Jan Stokfisz (Delarue)

macierzystej uczelni w charakterze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji,

(ur. 1950)

gdzie tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach we Francji, ale
również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996–2007 stała wystawa w Galerie Clorinde
Martin, Paryż; 1996 – Galerie California, Paryż; 1995 – Galerie Colette Dubois, Paryż;
1994 – Entree des Artistes, Barbizon; 1993 – Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 – Mike
Porter Gallery, Anglia; 1988 – Les Ateliers, Paryż. Jego prace znajduja sie w kolekcjach
prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal

Hotel des Arts
akryl, płótno, 60 × 50 cm,
sygnowany p.d.: ’STOKFISZ-DELARUE’

cena wywoławcza: 10 000 zł •

Fiume Dante w Bolonii oraz kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und

cena wywoławcza: 6 000 zł •

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Taxis, Clinton i wielu innych.

estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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41
Edward Szutter
(ur. 1957)

Pod pozorem codzienności,
2019

olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany l.d.: ’Szutter 2019’

WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
Wieloletni członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor 35. wystaw indywidualnych
w Polsce i w Europie. Jego prace były pokazywane również na 80. wystawach zbiorowych.
Wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach artystycznych. Zajmuje się przede
wszystkim malarstwem olejnym jednak trudni się także projektowaniem witraży i malarstwem

cena wywoławcza: 12 000 zł •

ściennym. Znany jest ze swoich martwych natur, gdzie naturalistycznie oddane przedmioty,

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

często osadzone są w fantastycznej, niedopowiedzianej przestrzeni
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Graszka Paulska
(ur. 1958)

Kobieta w turbanie
olej, płyta, 79 × 65,5 cm,
sygnowany p.d: ’Graszka’

Mieszka i pracuje w Warszawie. W 2 011 została przyjęta do międzynarodowego stowarzyszenia Society for Art of Imagination, którego członkami są artyści magicznego realizmu
i surrealizmu. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach w Polsce i zagranicą – m.in.

cena wywoławcza: 7 500 zł •

w Nowym Jorku (USA), Seattle (USA), Moskwie (Rosja), Wiedniu (Austria), Viechtach

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

(Niemcy), San Cristobal (Meksyk), Linholm (Dania), Teramo (Włochy).
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WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
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W latach 2005–2010 studiował na katowickiej ASP. Dyplom zrealizował w pracowni

Krzysztof Powałka
(ur. 1985)

Biała nić,

prof. Zbigniewa Blukacza (aneks w pracowni rysunku prof. Antoniego Cygana. Wcześniej
ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej ze specjalizacją szkło artystyczne
(witraż). Wybrane wystawy indywidualne: 2018 – „Malarstwo Michała i Krzysztofa Powałki”,

2019

olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany w środku kompozycji:
’K. POWAŁKA 19’ oraz na odwrocie:
’„BIAŁA NIĆ” |KRZYSZTOF POWAŁKA |2019’

Radio Katowice; 2018 – „Oś czasu III”, Vivid Gallery, Wrocław; 2017 – „Próba sił”, Galeria
Elektrownia, Czeladź; 2017 – „Oś czasu”, Galeria Officyna, Warszawa; 2014 – „Nous,
Vous, Eux”, Galerie Carré Doré, Monte Carlo (Monako); 2013 – „Big City Nemesis”, Rai Art,
Barcelona (Hiszpania); 2013 – „Mad World”, Galeria Miscelanea, Barcelona (Hiszpania).
Wybrane wystawy zbiorowe: 2018 – „The Time”, Temple of Dreams Museum & Gallery,
Warszawa; 2018 –,, Dotknij mnie”, Vivid Gallery, Wrocław; 2018 – „W Poszukiwaniu
Piękna”, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom; 2018 – „Opening day”, Vivid Gallery,
Wrocław, 2017 – cykl wystaw zbiorowych „Metamorfoza”: Galeria Miejsca we Wrocławiu,

cena wywoławcza: 16 000 zł •

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu; Galeria ZSP im. Józefa Brandta w Radomiu,

estymacja: 20 000 – 26 000 zł

Centrum Kultury Browar, Włocławek.
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Rafał Olbiński
(ur. 1943)

Le Docteur Miracle,

2012

olej, akryl, płótno, 25,5 × 18 cm,
sygnowany p.d.: ’Olbinski’
Projekt plakatu do opery Georgesa
Bizeta „Le Docteur Miracle”, przygotowany w 2012 roku dla Allegro
Corporation, Portland (USA).
cena wywoławcza: 32 000 zł •
estymacja: 40 000 - 50 000 zł
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45
Dariusz Miliński
(ur. 1957)

W ochronie dnia i nocy,
2019

olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany p.d.: ’D. MILIŃSKI
2019’ oraz na odwrocie:
’„W OCHRONIE DNIA I NOCY”
|D. Miliński 2019’

WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
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 państwowych 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

cena wywoławcza: 11 000 zł •

ulicznych. Mieszka i pracuje w stworzonej przez siebie wiosce artystycznej u podnóża Gór

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Izerskich.
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46
Borys Michalik
(ur. 1969 – zm. 2018)

Moja metamorfoza,

2016

pastel, papier, 60 × 75 cm,
sygnowany l.d.: ‚B. MICHALIK’ oraz
na odwrocie: ’MOJA | METAMORFOZA. | MICHALIK BORYS 2016.’

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość

cena wywoławcza: 4 800 zł •

ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

prywatnych w kraju i zagranicą.
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47
Waldemar J. Marszałek
(ur. 1960)

Odyseusz,

WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin

2019

olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany p.d.: ’W.J. MARSZAŁEK
2019’

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk
Pięknych) w Gdańsku na kierunku grafiki użytkowej. Dyplom uzyskał w 1985 roku. Zaraz po
studiach rozpoczął pracę pedagogiczną na uczelni, najpierw jako asystent, obecnie profesor.
W okresie studiów i przez wiele lat po ich ukończeniu uprawiał litografię i zajmował się
projektowaniem graficznym. Od 1994 roku uprawia przede wszystkim malarstwo i rysunek.

cena wywoławcza: 10 000 zł •

Ma na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych i udział w przeszło 200 ekspozycjach

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Gdańsku

104–105

s op oc k i d om au kcyj n y | AUKCJA S ZTUKI Fa n ta s t ycz n e j

48
Ryszard Rosiński
(ur. 1956)

Przepowiednia,

2022

olej, płótno, 65 × 90 cm,
sygnowany p.d.: ’Rosiński |2022’
oraz opisany na odwrocie:
’PRZEPOWIEDNIA |Rosiński |2022
|65 × 90’

Mieszka i tworzy w Skarżysku-Kamiennej. Indywidualista, który porzucił sztywne kanony
uczelni i rozpoczął działalność jako artysta niezależny. Być może dzięki temu jego nieskażone malarstwo wyróżnia się oryginalnością i świeżością. Nie jest zwolennikiem hasła
„sztuka dla sztuki”. A perfekcyjny warsztat nie przesłania głębokich przemyślanych treści,
tworząc specyficzny nastrój niepokojącej melancholii, ubranej w statyczną formę. Artysta
dotychczasowymi wystawami przyzwyczaił swoich odbiorców do obrazów surrealistycznych,
w mrocznym psychodelicznym klimacie. Jego twórczość nawiązuje – właśnie poprzez
symbole elementy kosmicznej wręcz fantastyki – do podstawowych problemów jednostki

cena wywoławcza: 9 000 zł

ludzkiej i współczesnej cywilizacji z jej licznymi zagrożeniami. Poza głównym nurtem swojej

estymacja: 12 000 – 18 000 zł

twórczości z powodzeniem uprawia również malarstwo pejzażowe
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WYSTAWIANY:
– 2020 – Percepcja koła, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Galeria Zamek
Szczecinek, Galeria Elektrownia Czeladź, Bałtycka Galeria Sztuki 105 Koszalin
Mieszka i tworzy w Pruszczu Gdańskim. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
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na kierunku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Wcześniej ukończył
Liceum Renowacji Zabytków w Gdańsku i zdobył dyplom Specjalisty d.s. Architektury

Łukasz Jaruga

Wnętrz. Lingerista, poprawia urodę kobiet, które zajmują ważne miejsce w jego twórczości.

(ur. 1984)

Niebezpieczna myśl,

Doświadczenie artystyczne zdobywał m.in. w pracowniach malarstwa prof. Teresy Miszkin,
2019

olej, płótno, średnica 80 cm,
sygnowany p.d.: ’Ł Jaruga’ oraz na
odwrocie: ’„NIEBEZPIECZNA MYŚL”
|JARUGA Ł. D. 2019’

prof. Andrzeja Dyakowskiego, grafiki warsztatowej prof. Zbigniewa Gorlaka, grafiki projektowej
st. wykł. Władysława Piórko, oraz projektowania plastycznego prof. Adama Harasa. Pasjonat
pracy twórczej. Prowadzi prywatne zajęcia z dziedziny rysunku i malarstwa. Zajmuje się przede
wszystkim malarstwem olejnym. Dzięki gruntownemu przestudiowaniu przez artystę różnych
technik malarskich jego obrazy są bardzo zaawansowane pod względem warsztatowym.
Maluje głównie portrety i akty oraz formy przekształcone plastycznie. Wyznacznikami, jakimi
się kieruje, są jego wewnętrzne przeżycia i wyobraźnia. Percepcja jego obrazów jest kolorową

cena wywoławcza: 16 000 zł •

zagadką i odprężającym przystankiem w szarej codzienności życia. Jego obrazy cieszą się

estymacja: 20 000 – 24 000 zł

dużym powodzeniem i znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.
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50
Arkadiusz Mężyński
(ur. 1978)

Obiekt 33,

2022

akryl, płótno, 100 × 80 cm,
sygnowany p.d.: ’MĘŻYŃSKI’

Mieszka w Warszawie, gdzie tworzy obrazy w technice olejnej. Początkowo malował w stylu
realizmu. Był zafascynowany przestrzeniami miejskimi i próbował uchwycić ich magiczną
atmosferę. Z czasem w jego pracach zaczął dominować realizm magiczny. Obecnie tworzy

cena wywoławcza: 5 000 zł

głównie obrazy w stylu realizmu magicznego. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce

estymacja: 7 500 – 9 000 zł

i za granicą.
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51
Dariusz Ślusarski
(ur. 1979)

Love,

2022

olej, płótno, 80 × 100 cm,
sygnowany p.d.: ’Ślusarsky D.’
oraz opisany na odwrocie:
’„Love” |OLEJ 100 × 80 cm
|Dariusz Ślusarsky |2022’

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej ukończył LP w Częstochowie). Zajmuje się głównie malarstwem olejnym utrzymanym w stylistyce surrealistycznej.
Na swoich obrazach bardzo sprawnie łączy sztukę realistyczną z motywami nadrealnymi.
Jego prace doceniane są za nienaganny warsztat malarski oraz umiejętność oddania skomplikowanych światów powstałych w wyobraźni artysty. Obrazy Ślusarskiego zdobią ściany

cena wywoławcza: 15 000 zł

wielu prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą. Swoje prace prezentował na wielu

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

wystawach – m.in. w Amsterdamie, Dreźnie, Kopenhadze, Pradze, Londynie.
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52
Tomasz Olbiński
(ur. 1955)

Adres nieznany,

2021

akryl, olej, płótno, 51 × 56 cm,
sygnowany l.d.: ’TOLBINSKI’ oraz
opisany na odwrocie: ’TOMASZ
OLBINSKI | „ADRES NIEZNANY”
| AKRYL, OLEJ NA PŁÓTNIE |
51 × 56 CM | 2021’

Absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej ukończył LP w Częstochowie). Zajmuje się głównie malarstwem olejnym utrzymanym w stylistyce surrealistycznej.
Na swoich obrazach bardzo sprawnie łączy sztukę realistyczną z motywami nadrealnymi.
Jego prace doceniane są za nienaganny warsztat malarski oraz umiejętność oddania skomplikowanych światów powstałych w wyobraźni artysty. Obrazy Ślusarskiego zdobią ściany

cena wywoławcza: 9 000 zł •

wielu prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą. Swoje prace prezentował na wielu

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

wystawach – m.in. w Amsterdamie, Dreźnie, Kopenhadze, Pradze, Londynie.
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53

Aleksander Korman

Tomasz Olbiński

(1953–2017)

(ur. 1955)

Joanna d’Arc,

System ochrony
akryl, papier, 17 × 24 cm
(w świetle passe-partout),
sygnowany l.d.: ’TOL’

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył z dyplomem architekta wnętrz
w roku 1979. Autor wielu prac, m. in. dla Jazz Forum, ITD, klubu Hybrydy i festiwalu Fama,
współpracował z wieloma wydawnictwami i agencjami reklamowymi. Laureat wielu nagród
i wyróżnień, w tym kilkakrotnie za prestiżowy, warszawski „Plakat Miesiąca”. Od 1987

2010

pastel, papier, 100 × 70 cm,
sygnowany l.d. monogramem
autorskim: ’A.M.K.’ oraz datowany
p.d.: ’2010’

Z wykształcenia architekt, redaktor portalu artystycznego Variart. Specjalizował się w rysunku
pastelami, z pasją tworząc swoją opowieść o emocjach, pragnieniach, tajemnicach i doznaniach z krawędzi jawy i snu. Poprzez cielesną metaforykę, ekspresję, dramaturgię kontrastów,
barw, dopełnioną dopracowanymi kompozycjami i symboliką rysunki te przypominają
teatralne widowiska bliskie surrealistycznym wizjom i barokowej grotesce. Wykonał szereg

cena wywoławcza: 5 500 zł •

roku mieszka w Nowym Jorku, gdzie zajmuje się ilustracją, malarstwem i projektowaniem

cena wywoławcza: 5 000 zł •

projektów plakatów dla Opery Wrocławskiej. Autor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

graficznym.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

i zbiorowych w kraju i za granicą.
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Wiesław Król

Artysta malarz i muzyk. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie

(ur. 1965)

Górniczej następnie Instytut plastyki WSP w Częstochowie – kierunek artystyczny, otrzymując

Enigmus Bermudis,

2022

olej, płótno, 60 × 90 cm, sygnowany p.d.: ’Wkról |2022’ oraz opisany
na odwrocie: ’„Enigmus Bermudis
|WKról 2022’

dyplom z wyróżnieniem u prof. Tadeusza Wencla. Zajmuje się różnymi rodzajami malarstwa
sztalugowego i monumentalnego. Dużo obrazów olejnych i fresków wykonuje do obiektów sakralnych i historycznych. Kocha przestrzeń, góry i wodę, dlatego bardzo lubi malować pejzaże
górskie i marynistyczne. I właśnie marynistyka ciągnie go do poszukiwania rzeczywistości
odrealnionej, w której chciałby odnaleźć coś naprawdę swojego. Jest cenionym portrecistą
i wykonawcą obrazów o tematyce sakralnej. Jedną z ważniejszych jego monumentalnych
prac są freski w salach i kaplicy zamku w Bobolicach na jurze krakowsko-częstochowskiej.

cena wywoławcza: 5 000 zł

Obrazy swoje wystawiał min. w Częstochowie, Zakopanem, Dąbrowie Górniczej, Bobolicach,

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Norymberdze.
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MORPHOSOS
Narodziny mocy, 2022
mosiądz, kamień,
42 × 21 × 15 cm, waga ok. 10 kg

Grupa artystyczna założona przez artystów i projektantów – Piotra Cieślika i Krzemira Helińskiego. Zajmują się rzeźbą, malarstwem oraz innymi gałęziami sztuki. Filozofię artystyczną
grupy oparli na głębokim zrozumieniu i szacunku zagadnień sztuki site-specific. Dlatego

cena wywoławcza: 7 500 zł

prace grupy odpowiadają zarówno kontekstowi fizycznemu, jak i kontekstowi metafizycznemu

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

w ramach której dzieła sztuki są eksponowane i odbierane przez publiczność.
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Andrzej Wroński
(ur. 1942)

Bez tytułu,

2015

olej, płótno, 110 × 90 cm,
sygnowany l.d.: ’Andrzej Wroński
|2015’

Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1968 r. Uprawia malarstwo,
grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą, między innymi w Szwecji, USA, Japonii, Danii,
Niemczech i Belgii. W latach 80-tych i 90-tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego.

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika Fantastyka oraz Nowa Fantastyka

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

w latach 1987–90.
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W roku 1964 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki

58

w Katowicach. Na studiach związał się z malarzami o orientacji fantastyczno-magicznej,
Barbarą i Henrykiem „Fantazosem” Ziembickimi. Przystąpił także do utworzonej w 1967

Henryk Waniek

grupy Oneiron zwanej też Ligą Spostrzeżeń Duchowych. Członkowie tej grupy zwrócili się ku

(ur. 1942)

Bolek i szczerbiec,

2021

długopis, flamaster, papier,
19 × 13,5 cm (w świetle
passe-partout), sygnowany l.b.:
’Henryk Waniek’ oraz p.d.:
’BOLEK I SZCZERBIEC 2021’
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magii i alchemii, a także filozofii i religii Dalekiego Wschodu. W roku 1970 uzyskał dyplom

Henryk Waniek

z plakatu u prof. Tadeusza Grabowskiego oraz grafiki artystycznej u prof. Andrzeja Pietscha.

(ur. 1942)

Po studiach krótko pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach jako
nauczyciel sztuki oraz w Zakładzie Sztuki cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego (1976–78)
w charakterze wykładowcy. W roku 1976 był stypendystą Rządu Włoskiego na pobyt we
Florencji, natomiast w l. 1976–77 otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (The
Kosciuszko Foundation) w Nowym Jorku. Jest malarzem surrealistą. Realizuje swoje wizje
w tradycyjnym malarstwie olejnym, zajmuje się również rysowaniem, grafiką wydawniczą
i plakatem oraz sporadycznie scenografią do sztuk teatralnych. Prace śląskiego artysty

Bez tytułu
długopis, papier, 20 × 13,5 cm
(w świetle passe-partout),
sygnowany u dołu: ’2021 Henryk
Waniek’

cena wywoławcza: 500 zł •

eksponowane były na ponad 100 wystawach zbiorowych; jest również autorem ponad 100

cena wywoławcza: 500 zł •

estymacja: 800 – 1 200 zł

wystaw indywidualnych.

estymacja: 800 – 1 200 zł
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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 1997 r. 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.

24.11 | 19:00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY, UL. JAGIELLOŃSKA 47 | BYDGOSZCZ

Z V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915), Wesoła jazda, olej, płótno, 62 × 48,5 cm, sygn. p.d.: A.Wierusz-Kowalski
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Wszystkie obrazy prezentowane są w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy oraz na stronie www.sda.bydgoszcz.pl
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Julian Fałat, Pejzaż zimowy z Bystrej, olej, sklejka, 30,5 × 72,8 cm, sygn. i opis. l. d.: JFałat Bystra
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Kazimierz Sichulski (1879 Lwów – 1942), Chata, 1941 r., akwarela, papier, 17 x 26 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: Sichulski/1941
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Z L ECEN I E L I CYTACJ I
AUKCJA SZTUKI fantastycznej
Sopot, 26 listopada (sobota) 2022 r., godz. 19
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: modern@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem
licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894
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.

Paweł Wąsowski, Trinity II, 2022
akryl, płótno, 100 × 100 cm

Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę
aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu
Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania
oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie informacji
o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki Dom Aukcyjny.

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis
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