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CZ A S AUKC J I

PRELICYTACJA DO 20 GRUDNIA
Aukcja live: 20 grudnia 2021 (poniedziałek), 19:00

CENA WYWOŁAWCZA KAŻDEJ PRACY 1 000 zł

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

8 – 20 grudnia
poniedziałek – piątek, 11:00 – 19:00
sobota, 11:00 – 16:00

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Piękna 1a, Warszawa

K O O R D Y N AT O R Z Y

Paulina Brol
tel. 880 526 448
p.brol@desa.pl
Maria Jaromska
tel. 889 752 214
m.jaromska@desa.pl

LICYTUJ JUŻ TERAZ
POBIERZ APLIKACJĘ DESA UNICUM

Z L E C E N I A L I C Y TA C J I

zlecenia@desa.pl, 22 163 67 00

D O M A U KC YJ N Y
ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00
tel. 22 163 66 00, biuro@desa.pl
B I U RO O B S Ł U G I K L I E N TA
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 00, bok@desa.pl
B I U RO P R Z YJ ĘĆ
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 10, wyceny@desa.pl
W YCENY BIŻUTERII:
poniedziałek 11:00 - 15:00, środa 14:00 - 18:00, tel. 795 122 718, bizuteria@desa.pl
P UN K T W YDA Ń O B I EK TÓW :
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 20, wydania@desa.pl
Z L EC E N I A A U KCYJ N E
przyjmujemy mailowo i telefonicznie tel. 22 163 67 00, zlecenia@desa.pl
W Y S TA W Y A U K C YJ N E
WSTĘP WOLNY
kalendarz wystaw dostępny na www.desa.pl
S E K R E TA R I AT Z A R Z Ą D U
Łukasz Wasilewski, tel. 22 163 66 65, 795 122 698, l.wasilewski@desa.pl

K O N TA B A N K O W E
mBank S.A. Swift: BREXPLPWMBK
PLN: 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002
EUR: 43 1140 2062 0000 2380 1100 1005
USD: 16 1140 2062 0000 2380 1100 1006

NIP: 5272644731 / REGON: 142733824 / KRS: 0000718495
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy 13 314 000 zł
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M A RC I N CZ E RN I K
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Marcin Sobka
Dyrektor Finansowy
m.sobka@desa.pl

Marta Wiśniewska
Dyrektor Marketingu
m.wisniewska@desa.pl
tel. 795 122 709

Karol Kosowski
Kierownik
k.kosowski@desa.pl
tel. 514 446 885

Danuta Maciejewska-Bogusz
Kierownik projektów internetowych
d.maciejewska@desa.pl
tel. 664 981 461

Kacper Tomaszkiewicz
Ekspert ds. projektów
specjalnych i klientów VIP
k.tomaszkiewicz@desa.pl
tel. 795 122 708

Elżbieta Kopeć
Redaktor strony desa.pl
e.kopec@desa.pl
tel. 502 994 227

DZ I A Ł FOTO

Wojciech Dziakowski
Radca Prawny
w.dziakowski@desa.pl
tel. 22 163 67 86, 664 981 452
Oliwier Nowak
Młodszy Prawnik
o.nowak@desa.pl
tel. 880 526 784
Daniel Obroślak
Kontroler
d.obroslak@desa.pl
tel. 539 906 833
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Małgorzata Kulma
Główna Księgowa
m.kulma@desa.pl
tel. 22 163 66 80
Marlena Ulejczyk
Zastępca Głównej Księgowej
m.ulejczyk@desa.pl
tel. 506 252 141
Katarzyna Krzyżanowska
Księgowa
k.krzyzanowska@desa.pl
tel. 538 052 090
Bożena Prusik
Specjalista ds. kadr i płac
b.prusik@desa.pl
tel. 787 923 322

Arkadiusz Kowalski
Grafik DTP
a.kowalski@desa.pl
tel. 788 269 944
Paulina Babicka
Grafik kreatywny
p.babicka@desa.pl
Damian Dubielis
Asystent Działu Marketingu
d.dubielis@desa.pl
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Marcin Koniak
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m.talunas@desa.pl
tel. 22 163 66 75, 795 122 717
Paweł Bobrowski
Fotograf
p.bobrowski@desa.pl
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DZIAŁ IT
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Kierownik Projektów IT
p.golebiowski@@desa.pl
tel. 502 994 225
Eryk Łakomy
Asystent ds. IT
e.lakomy@desa.pl
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D E PA R TA M E N T S P R Z E D A Ż Y

M A ŁG O R Z ATA N ITN E R
Dyrektor Departamentu Sprzedaży
m.nitner@desa.pl
22 163 67 02, 514 446 892

M A JA L I P I E C
m.lipiec@desa.pl
22 163 67 07, 538 647 637

A L E KS A N D R A ŁU K A S Z E W S K A
a.lukaszewska@desa.pl
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MICHAŁ BOLKA
m.bolka@desa.pl
22 163 67 03, 664 981 449

KAROLINA CIESIELSKA–SOPIŃSKA
k.ciesielska@desa.pl
22 163 67 12, 668 135 447

JA D W I G A B EC K
j.beck@desa.pl
795 122 720

A L E KS A N D R A K A S P R Z Y Ń S K A
a.kasprzynska@desa.pl
506 252 031

KINGA SZYMAŃSKA
k.szymanska@desa.pl
698 668 221

TE RE S A S O L D E N H O F F
t.soldenhoff@desa.pl
506 251 833

J U L I A S ŁU P EC K A
j.slupecka@desa.pl
532 750 005

J U L I A N K LO N O W S K I
j.klonowski@desa.pl
880 334 402

J U L I A G O RL E W S K A
j.gorlewska@desa.pl
664 981 450

M A RT Y N A STO P Y R A
m.stopyra@desa.pl
889 752 333

M A RI A JA RO M S K A
m.jaromska@desa.pl
889 752 214

O L I W I A S M O L A RE K
o.smolarek@desa.pl
22 163 66 200, 664 150 867

K A RO L I N A P U Ł A N EC K A
k.pulanecka@desa.pl
538 955 848

N ATA L I A KO WA L E K
n.kowalek@desa.pl
880 334 401

DZ I A Ł ROZ L I C Z E Ń

U RS Z U L A P R Z E P I Ó RK A
Kierownik Działu
u.przepiorka@desa.pl
22 163 66 01, 795 121 569

M AG DA L E N A O ŁTA R Z E W S K A
m.oltarzewska@desa.pl
22 163 66 03, 506 252 044

B I U R O O B S Ł U G I K L I E N TA

J U ST Y N A P ŁO C I Ń S K A
j.plocinska@desa.pl
22 163 66 03, 538 977 515

W E RO N I K A Z A R Z YC K A
w.zarzycka@desa.pl
880 526 448

M I C H A L I N A KO M O RO W S K A
m.komorowska@desa.pl
22 163 66 05,882 350 575

D E PA R TA M E N T P R O J E K T Ó W A U K C Y J N Y C H

I Z A RU S I N I A K
Dyrektor Departamentu
Projektów Aukcyjnych
i.rusiniak@desa.pl
22 163 66 40, 664 981 463

A RT U R D U M A N O W S K I
Zastępca Dyrektora Departamentu
Projektów Aukcyjnych
a.dumanowski@desa.pl
22 163 66 42, 795 122 725

A N N A S Z Y N K A RC Z U K
Kierownik Działu
Sztuka Współczesna
a.szynkarczuk@desa.pl
22 163 66 41, 664 150 866

TO M A S Z DZ I E W I C K I
Kierownik Działu
Sztuka Dawna
t.dziewicki@desa.pl
22 163 66 46, 735 208 999

J OA N N A TA RN AW S K A
Ekspert Komisji Wycen i Ocen
Sztuka polska XIX i XX w.
j.tarnawska@desa.pl
22 163 66 11, 698 666 189

M A RE K WA S I L E W I C Z
Starszy Specjalista
Sztuka Dawna, Grafika artystyczna
m.wasilewicz@desa.pl
22 163 66 47, 795 122 702

K ATA R Z Y N A Ż E B RO W S K A
Starszy Specjalista
Fotografia Kolekcjonerska
k.zebrowska@desa.pl
22 163 66 49, 539 546 701

AG ATA M AT U S I E L A Ń S K A
Specjalista
Sztuka Współczesna
Prace na papierze
a.matusielanska@desa.pl
22 163 66 50, 539 546 699

A L I C JA S Z N A J D E R
Specjalista
Sztuka Współczesna
Rzeźba i formy przestrzenne
a.sznajder@desa.pl
22 163 66 45, 502 994 177

S A M A NTA B E L L I N G
Specjalista
Sztuka Współczesna
Surrealizm i Realizm Magiczny
s.belling@desa.pl
539 222 774

A N N A KO WA L S K A
Specjalista
Sztuka Współczesna
a.kowalska@desa.pl
22 163 66 55, 539 196 531

M I C H A Ł S Z A RE K
Specjalista
Sztuka Dawna
m.szarek@desa.pl
22 163 66 53, 787 094 345

U RS Z U L A P RU S
Rzeczoznawca Jubilerski
u.prus@desa.pl
507 150 065

O LG A W I N I A RC Z Y K
Specjalista
Komiks i Ilustracja
o.winiarczyk@desa.pl
22 163 66 54, 664 150 862

J OA N N A W O L A N
Specjalista
Sztuka Młoda i Najnowsza
j.wolan@desa.pl
538 915 090

M O N I K A Z A B I E ŁO W I C Z
Specjalista
Sztuka Uży tkowa
m.zabielowicz@desa.pl
664 981 453

JA N RY B I Ń S K I
Specjalista
Sztuka Dawna
j.r ybinski@desa.pl
880 525 282

PA U L I N A B RO L
Specjalista
Sztuka Młoda i Najnowsza
p.brol@desa.pl
539 388 299

W I K TO R KO M O RO W S K I
Specjalista
Sztuka Wspó łczesna,
Grafika ar tystyczna
w.komorowski@desa.pl
788 260 055

M AG DA L E N A KU Ś
Starszy Specjalista
Sztuka Użytkowa
m.kus@desa.pl
22 163 66 44, 795 122 718

J U L I A M ATE RN A
Kierownik Działu
Projekty Specjalne
j.materna@desa.pl
22 163 66 52, 538 649 945

C E Z A RY L I S O W S K I
Starszy Specjalista
Sztuka Użytkowa, Design
c.lisowski@desa.pl
22 163 66 51, 788 269 908
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Twórczość Mirelli Stern od wielu lat cieszy się
dużym uznaniem wśród polskich kolekcjonerów.
Artystka jest absolwentką krakowskiej Akademii
Pedagogicznej na Wydziale Sztuki. Dyplom z malarstwa obroniła w pracowni dr. Aleksandra Pieńka.
Stern na przestrzeni lat wypracowała rozpoznawalny styl malarski, którego charakterystyczną
cechą jest przedstawianie ludzi jako drewnianych
lalek, marionetek, czy kamiennych posągów. Jak
mówi sama artystka, jest to sposób przedstawienia człowieka „od wewnątrz”.
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MIRELLA STERN
1971

No bez jaj... !, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany l.d.: 'M.STERN'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'NO BEZ JAJ... ! | 2021 Mirella Stern | (Oh, come on)'

Bartłomiej Koter jest architektem, rysownikiem, ilustratorem oraz akwarelistą. W swoich pracach artysta skupia
się na relacji wielu aspektów budujących kompozycje,
takich jak relacje form, światła i cienia czy proporcji.
Choć głównym podejmowanym przez niego tematem jest
architektura i urbanistyka, to zdecydowanie warto zwrócić
uwagę na różnorodność zagadnień, które wplatane są
w jego miejskie pejzaże. Od początku głównym źródłem
inspiracji dla jego twórczości był hiperrealizm. Artysta brał
udział w wystawach indywidualnych, posiada również kilka
publikacji. Jego prace od wielu lat cieszą się uznaniem
wśród polskich kolekcjonerów.
Prezentowana praca pochodzi z najnowszego cyklu Bartłomieja Kotera, którego głównym bohaterem jest Wieczne
Miasto. Artysta w charakterystyczny dla siebie sposób
uchwycił zróżnicowaną architekturę Rzymu. Centralnym
punktem kompozycji jest Obelisk Flaminio mieszący się
na Piazza del Popolo. Pod względem kolorystycznym
obraz podzielony jest na dwa segmenty – pejzaż miejski
namalowany w monochromatycznej chłodnej tonacji został
skontrastowany z ciepłymi tonami zachodzącego nieba.

Wnętrze pracowni Bartłomieja Kotera, fot. dzięki uprzejmości artysty
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BARTŁOMIEJ KOTER
1984

Rome Scene #1, 2021
olej/płótno, 110 x 130 cm
sygnowany p.d.: 'BARTŁOMIEJ KOTER'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BARTŁOMIEJ KOTER | 'ROME SCENE #1' | OLEJ III KW. 2021 r.'

Aktywność artystyczna Dariusza Grabusia odbywa się na styku malarstwa, fotografii,
i architektury. Artysta stosuje różne stylistyki, czerpiąc zarówno z realizmu, jak
i z pop-artu. Od samego początku swojej twórczości malarskiej i fotograficznej,
posiadał wyrazisty, rozpoznawalny styl, który jest konsekwencją jasno sformułowanej
wizji artystycznej świata. W twórczości Dariusza Grabusia widać inspiracje śródziemnomorską architekturą, swobodną elegancją luksusu i niezmąconą świetlistością
przedstawianych przestrzeni. Oczywiście, są też dostrzegalne inspiracje twórczością
Davida Hockneya, Edwarda Hoppera, Erwina Olafa, czy Juliusa Shulmana. Intensywność i gęstość kolorystyki artysta przełamuje zawsze obecnym cieniem, który jest
niezbywalny element nawet najbardziej optymistycznych fragmentów rzeczywistości.
Dla artysty istotne jest uchwycenie jednostki lub interakcji społecznych w codzienności, w sytuacjach, które bardzo często ujawniają wyobcowanie, alienację lub po prostu
obecność pozorną.
Dariusz Grabuś urodził się w 1973 roku. Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w Sopockiej Szkole Fotografii. Prace Dariusza Grabusia były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Znajdują się
w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą.
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DARIUSZ GRABUŚ
1973

Dom blisko oceanu, 2021
akryl/płótno, 110 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'DAREK GRABUS'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
'"DOM BLISKO OCEANU" | DAREK GRABUS | 2021 | AKRYL NA PŁÓTNIE | 110 x 120 cm'
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KATARZYNA OROŃSKA / ORNO
1984

Ego ventum expecto, 2021
akryl/płótno, 120 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'Orno | Orońska'
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ADELAJDA KOT
1984

Nie jestem ptakiem, 2021
akryl/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A. Kot 2021'
sygnowany i opisany na odwrociu: '"Nie jestem ptakiem" - A. Kot |
Szpak Mateusz wg "Akademii Pana Kleksa" - J. Brzechwa'

Obrazy Grzegorza Klimka charakteryzuje wypracowany konsekwentny
kierunek twórczy. Tematy obrazów są niemal pretekstem do pokazania bardzo bogatej, uzyskanej z pomocą mieszanych technik malarskich struktury
i materii pracy. Do malowania swych obrazów Klimek wykorzystuje wiele
zróżnicowanych mediów, które w trakcie mieszania, rozdrapywania i odmalowywania na nowo dają oryginalne efekty strukturalne. Namalowane
obrazy niejednokrotnie składają się z kilku warstw zamkniętych w spójnej
kompozycji.
W malarstwie interesuje go dociekanie na temat struktur, które są elementem składowym każdego z otaczających nas przedmiotów. To ich relacje

Wnętrze pracowni Grzegorza Klimka, fot. dzięki uprzejmości artysty

w mikro, oraz makro przestrzeni warunkują widzianą przez nas „realność”.
Próby odwzorowywania, multiplikowania czy syntezy stanowią żmudne
dociekania dążące do odkrycia oraz zrozumienia rzeczywistości w wielowątkowym dialogu na linii twórca - dzieło.
Grzegorz Klimek urodził się w 1987 roku. Ukończył Akademię Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom obronił w 2013
roku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Brał udział w wielu wystawach
indywidualnych w Polsce i zbiorowych za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii,
Niemczech i Macedonii.

6

GRZEGORZ KLIMEK
1987

Sen o tropikach, 2021
płótno, 90 x 180 cm
sygnowany i datowany l.g.: G. Klimek '21'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'G. Klimek "Sen o tropikach", 2021'
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ALEKSANDRA STANIOROWSKA
1990

Droga Mleczna, 2021
olej/płótno, 150 x 100 cm
sygnwany i datowany p.d.: 'Aleksandra Staniorowska | 2021'
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'ALEKSANDRA STANIOROWSKA | DROGA MLECZNA 2021'
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ADAM WĄTOR
1970

Magnetyczne spojrzenie, 2021
akryl/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Adam | Wątor | 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"MAGNETYCZNE | SPOJRZENIE" | ADAM WĄTOR | 2021'

Łukasz Biliński w interesujący i dotąd niespotykany sposób odkrywa męską
naturę na płótnie. Czerń i biel nadaje jego pracom wymowny i silny charakter.
Potrafi w niezwykle subtelny sposób pokazać męską naturę, jej siłę i zarazem
wrażliwość. Poprzez malarski gest i naniesienie na pozór spokojne czyste
obrazy-fotografie zyskują szczególną głębię. W ten sposób powstaje swoisty
kolaż zbudowany na poziomie kontekstów pomiędzy poszczególnymi kliszami.
W dorobku prac Łukasza Bilińskiego, emocje mieszają się, przybierając formę
wyreżyserowaną przez artystę. Prace charakteryzują się precyzują w detalu
i śmiałymi pociągnięciami pędzla, aby czasem uwypuklić detal, a innym razem
ukazać niezwykłą ekspresję i dynamikę.
Artysta w przenikliwy sposób ukazuje ludzkie oblicze. Jego prace mają swój
niepowtarzalny wydźwięk, dalece wychodzący poza tradycyjne ramy portretu
męskiego. W jego malarstwie fotografia, grafika i kolaż stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Łukasz Biliński lubi eksperymentować, dzięki czemu
otwiera się na nowe wyzwania, poszukując wciąż nowego języka wyrazu. Nie
bez przyczyny podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
wybrał pracownię interdyscyplinarną, która pozwoliła mu na znacznie szersze
myślenie, wychodzące daleko poza płótno. Na przestrzeni lat, jego malarstwo
ewoluowało, począwszy od małych portretów, scen rodzajowych, poprzez
kolaże na płótnie z motywami roślinnymi do dobrze już znanych mocnych
ikonicznych wizerunków na większych formatach. Nigdy natomiast nie utraciło
ono głównego wątku jakim jest mężczyzna.
Łukasz Biliński urodził się 1987 roku. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie prowadzi swoją
autorską pracownię przy ulicy Długiej w Krakowie. W 2011 roku odbył stypendium na Universität der Künste w Berlinie. Swoje prace prezentował m.in.
w Artes Gallery w Nowym Jorku, jak i na wystawie malarstwa w ramach Fashion
Week Berlin. W tym samym roku otworzył wystawę indywidualną w Galerii
BWA w Tarnowie. Otrzymał III nagrodę w Konkursie Artystyczna Podróż Hestii.
W 2016 roku prezentował swoje prace na wystawie Art Next to Fashion w CSW
w Toruniu, a w 2017 na wystawie indywidualnej w Galerii - Pawilon Ergo Hestii
w Warszawie. W 2018 roku brał udział w wystawie Transformation podczas Art
Basel Miami Beach na Florydzie. Również 2018 roku prezentował prace na
wystawie indywidualnej w ramach “outside gallery” Galerii Dystans w Krakowie.

Łukasz Biliński w swojej pracowni, fot. dzięki uprzejmości artysty
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ŁUKASZ BILIŃSKI
1987

Up high, 2021
akryl/płótno, 120 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'ŁBiliński 2021.'
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KATARZYNA CHMIEL
1988

Forma fizyczna - Violet, 2021
akryl/płótno, 130 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'K.HopE'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Katarzyna Chmiel Forma fizyczna - | Violet /2021/ | HopE'
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KAT GARSTKA
1977

Woła mnie morze, 2021
akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany wewnątrz kompozycji po lewej: 'Kat Garstka'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Kat Garstka 2021 | "Woła mnie morze" | "The sea is calling me" |
"More mi vola"'
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DARIUSZ FRANCISZEK RÓŻYC
1978

Z cyklu 'Nie tak odległe', Ufoki i smoki, 2021
akryl/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'RÓŻYC | D F R | 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"UFOKI I SMOKI" | cykl | "Nie tak odległe..."
| Dariusz Franicszek Różyc '2021 | płótno: bawełniane | wernix: Windsor/Newton'
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MARCIN BŁACH
1986

Rozmowy w niezrozumiałym dialekcie, 2021
akryl, spray/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Marcin Błach, 2021'

Twórczość Katarzyny Środowskiej przepełnia harmonia i spokój. W konsekwentnie tworzonej kreacji przestrzeni panuje ład i porządek geometrycznych podziałów oraz stonowanych barw. Typowy dla artystki minimalistyczny pejzaż, nie posiada zbędnych elementów. Płasko malowane plamy
spokojnego nieba i wody rozdzielone niewidoczną linią horyzontu niemal
biją uspokajająca ciszą krajobrazu. Prace Katarzyny Środowskiej tworzą
niezwykle spójną całość, wzajemnie uzupełniających się syntetycznych
układów. Płaszczyzny przenikają się, tworząc pole minimalistycznego,
uproszczonego tła dla działań bohaterów. Postacie, zazwyczaj skupione
na swoich zajęciach, czy też patrzące w dal zdają się wyizolowane z przestrzeni. Artystka doskonale posługuje się językiem figuracji, czystość formy
jest elementem kluczowym dla jej malarskiego stylu.

Katarzyna Środowska w pracowni, fot. dzięki uprzejmości artystki

Połączenie różnorodnych ścieżek artystycznego rozwoju Katarzyny
Środowskiej pozwala dostrzec bardzo ciekawy głos współczesnego
malarstwa.
Katarzyna Środowska urodziła się w 1971 roku. Jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na
wydziale Malarstwa i Rysunku. W 2015 roku otrzymała dyplom za rozwój
artystyczny w technikach akwarelowych i olejnych w pracowni Andrzeja S.
Grabowskiego. Należy do Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych.
Mieszka i tworzy w Warszawie. Ma za sobą wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce
i za granicą.
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KATARZYNA ŚRODOWSKA
1971

Golfistka, 2021
olej/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'ŚRODOWSKA 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"GOLFISTKA" | ŚRODOWSKA 2021 |
OLEJ/PŁOTNO | 100 x 100 CM | Katarzyna Środowska'
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ROMUALD MUSIOLIK
1973

Wodospad Batii, 2021
olej/płótno, 100 x 140 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Romuald Mulk'21'
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AGNIESZKA ZABRODZKA
1989

Bez tytułu, 2021
olej, tempera/płótno, 150 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AGNIESZKA ZABRODZKA | BEZ TYTUŁU | OLEJ I TEMPERA | 150 x
110 CM | 2021 R'

Twórczość Anny Pszonki opiera się na fascynacji światłem i kolorem. W artystycznych
poszukiwaniach przewodzą jej Vermeer, Sargent i Sorolla, których ceni za mistrzowskie ukazywanie światła oraz umiejętność budowania nastroju i portretowania chwili.
Miłość do malarstwa łączy z zamiłowaniem do świata przyrody. W naturze artystka
odnajduje bogactwo inspiracji i tematy, które szczególnie ją poruszają. Przyglądanie
się zwierzętom to nie tylko okazja do lepszego ich poznania, ale także możliwość, aby
dostrzec rzeczywiste relacje światła i kolorów.
Jak wspomina sama artystka: „Sesje w plenerze dają mi możliwość utrwalenia własnych spostrzeżeń za pomocą notatek i szkiców. Są to nieraz krótkie, urwane myśli
opisujące moje odczucia wywołane tym, co zobaczyłam. Próbuję uchwycić w nich
kolory w słońcu i w cieniu, wobec których obiektyw aparatu zwykle jest bezsilny.
Fotografia jest dla mnie bardziej narzędziem mnemotechnicznym niż podstawową referencją. Używam tylko własnych zdjęć, gdyż są częścią moich obserwacji i pomagają
przywołać z pamięci zjawiska, które mnie zainspirowały. W pracowni tworzę kolejne
szkice, koncepcje kolorystyczne i kompozycyjne, często gwaszem lub akwarelą.
Syntetyzuję moje wspomnienia i obserwacje. Maluję to, “co widać, gdy się nie patrzy”.
Finalnie wybieram projekt, który najlepiej oddaje moją oryginalną wizję. Na jego podstawie maluję ostateczny obraz na płótnie w technice olejnej. Tytuły prac tłumaczą
moją wizję, posiadają też drugi, ukryty przekaz, który odwołuje się do mojego życia
codziennego, osobistego i aktualnych wydarzeń na świecie.”
Anna Pszonka urodziła się w 1989 roku. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im.
Jana Cybisa w Warszawie. Brała udział w wielu plenerach malarskich, wystawach
zbiorowych, a także w projektach filmowych dla kina i telewizji. W 2017 roku jej
obraz zaprezentowano na pokonkursowej wystawie Wildlife Artist of the Year w Mall
Galleries w Londynie. Obecnie kontynuuje pracę twórczą, oddając się malarstwu
i ilustracji. Najchętniej tworzy w technice olejnej oraz akwareli. Swoje pomysły czerpie
z natury, która jest dla niej źródłem niezliczonych inspiracji. Flora i fauna są także
pretekstem do wyrażania jej własnych przeżyć i emocji, które interpretuje za pomocą
koloru i światła.

Wnętrze pracowni Anny Pszonki, fot. dzięki uprzejmości artystki
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ANNA PSZONKA
1989

Na drugim brzegu, 2021
olej/płótno, 60 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'A. Pszonka'
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie: 'NA DRUGIM BRZEGU | 2021 | ANNA PSZONKA'
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DENYS MOLERIO PENA
1988

Bez tytułu, 2021
olej/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'DENYS'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '- DENYS MOLERIO | - oil/canvas 50 x 70 cm | - 2021'
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KAMILA JARECKA
1984

Kopciuszek, 2021
akryl/płótno, 70 x 90 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'KJ | 2021'

Aleksandra Bukowska zajmuje się malarstwem oraz grafiką. W swojej pracy
twórczej wykorzystuje różnorodne techniki i formy. Elementy abstrakcyjne
komponuje z tradycyjnymi motywami, następnie łączy je z intensywnymi
barwami kształtuje niekonwencjonalne kompozycje. Odwołuję się do
archetypów, mitologii i baśni. Sięgając do przeszłości i tradycji, pokazuję
znane konteksty kultury od innej strony, tworząc nową opowieść o emocjach, dylematach i kondycji współczesnego człowieczeństwa. Łączenie
tego, co znane, klasyczne, tradycyjne z nową formą wyrazu to jej główna
forma artystycznej wypowiedzi

Aleksandra Bukowska w pracowni, fot. Dzięki uprzejmości artystki

Aleksandra Bukowska urodziła się w 1988 roku. Jest absolwentką Wydziału
Sztuki Nowych Mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Otrzymała dyplom magisterski z wyróżnieniem na Wydziale Sztuki
Nowych Mediów w pracowni Projektowania graficznego pod kierunkiem
prof. Henryka Chylińskiego. Obecnie mieszka i tworzy w Brukseli. Jej
prace prezentowane były na wielu wystawach, w tym na wystawie grafiki
Zimna Piwnica w Galerii Test w Warszawie, wystawie plakatu Dyskryminacja
a edukacja w Galerii Po Prostu w Warszawie, pokazie typografii kinetycznej
w ramach 3. Festiwalu Miłosza w Krakowie oraz w wystawie Oblicza Azji
w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
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ALEKSANDRA BUKOWSKA
1988

Wilk, 2021
akryl/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'ABukowska 2021'
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FILIP WARZECHA
1994

PKIN, 2021
akryl/płótno, 65 x 50 cm
sygnowany l.d.: 'Filip Warzecha MMXXI PKIN Warszawa'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Filip Warzecha | MMXXI 5583-5733 PKIN Warszawa'
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KACPER ZAŁOGOWSKI
1997

Bez tytułu, 2021
olej/płótno, 130 x 100 cm
sygnowany na odwrociu: 'Załogowski Kacper'

Najlepszym opisem twórczości Jakuba Górskiego jest jego własny komentarz: „Kreowane przeze mnie figury podkreślają prostotę i surowość materiału, w którym pracuję. Skromny odłam surowego kamienia, kryje w sobie
wiele tajemniczych możliwości jego preparacji. Każda z rzeźb jest dla mnie
wyzwaniem zarówno emocjonalnym jak i wyzwaniem warsztatowo technicznym. Syntetyczne, milczące bryły zimnego kamienia, ożywają pod rytm
dłuta. Ostrość faktur przenika się tu z lustrem błyszczącego poleru, walor
natęża się i zanika, a wyrazista krawędź urywa się poprzez transformację
w płaszczyznę. Światło współgra z dosadnym cieniem, rysując przejrzyste

Jakub Górski w pracowni, fot. dzięki uprzejmości artystki

oblicze aranżowanej, niepowtarzalnej kompozycji. Konstrukcja powstającej
pracy, jest wynikiem wcześniejszej analizy budowy kamienia. Przemijanie
zapisane w pradawnej materii jest jej dalszą ewolucją w moich dziełach.”
Jakub Górski urodził się w 1989 roku. Jest absolwentem Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom obronił w Pracowni Rzeźby pod
kierunkiem Jerzego Kierskiego w 2013 roku. W swojej twórczości zajmuję
się formami figuratywnymi, uprawia rzeźbę kameralną, monumentalną oraz
portret.
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JAKUB GÓRSKI
1989

Lunar dream, 2021
drewno, marmur, 31 x 27 x 24 cm
sygnowany i datowany z boku: 'J. Górski 21 r.'
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SZYMON STALA
1991

Maska III, 2021
granit, marmur, 27,5 x 18 x 14 cm
sygnowany i datowany z tyłu: 'SZ STALA 2021'
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JAKUB NIEWDANA
1989

Nosorożec, 2021
ceramika szkliwiona, 16 x 31 x 11 cm
sygnowany, datowany i opisany na spodzie: '116/ 20 | 21 | NIEWDANA'
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MAŁGORZATA KOT
1962

Bażant III, 2019
ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, złocona, 32,5 x 24 x 17 cm
sygnowany i datowany na spodzie: '3/2019 | [sygnatura artysty]'
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MARIUSZ DYDO
1979

Niedźwiedź, 2021
ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, złocona, 14 x 31 x 9 cm
sygnowany, datowany i opisany na spodzie:
'67/2021 | [sygnatura artysty] | Gold 2 | 12 | 2021'

28

MAGDALENA BERBEKA
1995

Bezruch nr 9, 2021
drewno, 39 x 14 x 7 cm
sygnowany i datowany na spodzie: 'MB. | 2021'
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KONRAD MAKOWSKI
1994

Bez tytułu, 2021
drewno, 103 x 13 x 13 cm
sygnowany przy podstawie: 'KM'
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ANDRZEJ SOBIEPAN
1982

Broken crystals, 2021
gips, płyta, żywica, 49 x 49 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Broken crystals | Andrzej Sobiepan | Bydgoszcz 2021'
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GOSSIA ZIELASKOWSKA
1983

Secret garden city map, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Secret Garden | City Map |
"SECRET GARDEN CITY MAP" 2021 | Gossia Zielaskowska'
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KAROLINA TRELER
1995

Colorful chaos 4, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'K. Treler'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'COLORFUL CHAOS 4 |
KAROLINA TRELER 2021 | [sygnatura artystki]'

33

DOMINIK SMOLIK
1982

Qualia VIII, 2021
akryl/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'DOMINIK | SMOLIK | "QUALIA VIII" |
AKRYL/ | PŁÓTNO | 80x100 CM | Dominik | Smolik | MMXXI'
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MAŁGORZATA PABIS
1980

Data acquisition box, 2021
technika mieszana/płótno, 180 x 200 cm
sygnowany na odwrociu: 'MAŁGORZATA PABIS'
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BARTOSZ MICHAŁ HOPPE-SADOWSKI
1985

Colorful revolution, 2021
olej/płótno, 120 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
'BARTOSZ MICHAŁ HOPPE-SADOWSKI "COLOFRUL REVOLUTION" 2021'
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EWELINA ULANECKA
1983

Incense 2, 2021
akryl/płótno, 200 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'incense | #2 | Ewelina |
Ulanecka | Incense | #2 | 2001 | EWELINA ULANECKA | INCENSE | #2 | 2021r'

Filip Moszant za pomocą malarstwa oraz swojej unikalnej metody rysunku flamastrem
wyraża emocje i wrażenia, które są niemożliwe do oddania żadna inną metoda.
Werbalizacja przegrywa w starciu z językiem plastycznym, który materializuje
wewnętrzny stan ducha oraz efemeryczne przeżycia. W czasie rysowania artysta
wkracza w nieznany dotąd obszar samego siebie. Nie planuje końcowego efekt, daje
się ponieść intuicji i rezultatowi, który przyniesie. Twórczość intuicyjna to dla Filipa
Moszanta metoda samopoznania. Tworząc stara się wyjść poza wyuczone schematy
myślenia i dotrzeć do tego co ukryte i nieznane. Strumień odczuć i emocji przepływający przez jego świadomość odnajduje ujście w abstrakcyjnych i pełnych koloru
kompozycjach. Rozchodzące się, barwne warstwy są najdokładniejszym zapisem
zatrzymanych odczuć danej chwili.
Filip Moszant urodził się w 1987 roku w Avignonie we Francji. Jest absolwentem l’Ecole
superieure des Beaux-Arts w Bordoueux oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Cybisa w Warszawie. W 2017 roku obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim
w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza. Jego prace dyplomowe
pojawiły się na wystawie Najlepszych Dyplomów ASP w Warszawie Coming Out 2017.
W 2016 roku był objęty patronatem Fundacji PKO Bank Polski, w tym samym roku
w siedzibie banku w Warszawie otworzył wystawę Poza słowami.

Filip Moszant przy swojej pracy będącej częścią 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 w Galerii Bielskiej BWA w Bielsko-Białej, fot. dzięki uprzejmości artysty.

37

FILIP MOSZANT
1987

CS, 2021
akryl/papier, 100 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Filip Moszant, "CS", 2021'
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NICOLE SZMIDT
1998

Sage, 2021
akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Nicole Szmidt | "SAGE" | 2021'
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MICHAŁ JANCIK
1974

Alphard 1.0, 2021
akryl/płótno, 60,5 x 60,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ALPHARD 1.0 | MJancik | 2021'
sygnowany i datowany na blejtramie: 'MJancik | 2021'
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MAGDALENA LIBERO
1980

Z cyklu 'Matka', Bez tytułu, 2021
akryl, kredka/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MAGDALENA LIBERO | Z CYKLU "MATKA", BEZ TYTUŁU | AKRYL,
KREDKA | 50 X 50 CM | 2021'
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AGATA BECELA
1995

Mare temebrarum II, 2021
akryl, spray/płótno, 100 x 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AGATA BECELA | "MARE TEMEBRARUM II"'

42

ALEKSANDRA KOWALCZYK
1987

Bez tytułu, 2020
akryl/płótno, 130 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'ALEKSANDRA KOWALCZYK 2020'

43

ŁUKASZ LEPIORZ
1982

Z cyklu 'Miasto', Nokturn, 2021
olej/płótno, 120 x 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'Łukasz Lepiorz Nokturn z cyklu "Miasto" | olej na płótnie 2021 r. |
90x120'

44

ALEKSANDRA MYSIORSKA
1985

Przez pola, 2021
olej, szlagmetal/płótno, 120 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'przez pola | A. Mysiorska '21'

45

RAFAŁ KAPICA
1980

Spontaniczna wycieczka i przelatująca kometa, 2021
płótno, 125 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Rafał Kapica | 2021 | Spontaniczna | wycieczka | i przelatująca |
kometa'

46

HANNA ROZPARA
1990

Kwiat zimy, 2021
akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'Hanna Rozpara 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Hanna | Rozpara | 2021 | "Kwiat zimy"'

47

JOANNA PÓŁKOŚNIK
1981

Zimowe kwiaty, 2021
akryl/płótno, 70 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Joanna Półkośnik | 2021 | "Zimowe kwiaty"'

48

KATARZYNA MISIÓRSKA
1987

Żurawie, 2020
olej/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'K. MISIÓRSKA 2020'
sygnowany i opisany na odwociu: 'AUTOR: KATARZYNA MISIÓRSKA | (MISIÓRSKA-SKIBA) | TYTUŁ: ŻURAWIE |
TECHNIKA: OLEJ/PŁÓTNO | WYMIARY: 90/90 cm'

49

PATRYCJA KRUSZYŃSKA-MIKULSKA
1973

Dance in the water, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'PK. Mikulska. 2021'

jMaria Jagłowska w swoich pracach najwięcej
inspiracji czerpie z natury, otaczającego ją świata
oraz zwierząt, które zwykle są głównym tematem jej
obrazów. Żywe kolory, zabawa liniami, konstruowanie
prostych, florystycznych motywów, zniekształcone
formy zwierzęce, pojawiające się w pracach malarskich, stanowią powrót wspomnieniami do czasów
dziecięcej beztroski. Artystka traktuje malarstwo jako
zabawę, dzięki której może przepracować problemy
życia codziennego. Kiedy tworzy otaczający ją świat
chwilowo przestaje istnieć. Jak sama mówi: „Sztuka
sprawia, że czuję się wolna”.

Wnętrze pracowni Marii Jagłowskiej, fot. dzięki uprzejmości artystki

Maria Jagłowska urodziła się w 1993 roku. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Cybisa,
dyplom obroniła na Wydziale Malarstwa, w Pracowni
Tkaniny Artystycznej. w W 2018 roku w Galerii Officyna
w Warszawie odbyła się wystawa dyplomowa artystki,
na której zaprezentowano tradycyjne prace malarskie
i prace łączące w sobie malarstwo oraz techniki
tkackie. Maria Jagłowska była finalistką Nagrody Artystycznej Siemensa, VII Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża
Krew” oraz 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa
Młodych „Promocje”.

50

MARIA JAGŁOWSKA
1993

Powyginana pantera, 2021
akryl/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MJ | 2021 | M.JAGŁOWSKA | "POWYGINANA PANTERA"'

51

ALEKSANDRA LACHETA
1992

Kot, 2021
akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany l.d.: 'A'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Aleksandra Lacheta '21'

52

ROKSANA SOŁTYSIK
1991

600.2.007, 2021
akryl/płótno, 90 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'RS'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ROKSANA SOŁTYSIK | 600.2.007 | 2021 r'

53

JOLANTA KITOWSKA
1969

Panny żyrafy nostalgiczne, 2021
olej/płótno, 120 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'Jola K.'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jola Kitowska | Panny Żyrafy Nostalgiczne | 2021 | w.'

54

SARA WINKLER
1995

Tekturowy jednorożec, 2020
olej/płótno, 90 x 80 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Sara Winkler | 2020'

55

TERESA LEGIERSKA
1992

Ile trwa chwila?, 2021
olej/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'T. Legierska'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Teresa Legierska, 2021 | "Ile trwa chwila?"'

56

ANNA WALERON
1987

Różowo, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A. Waleron | '21'

57

MARTYNA DOMOZYCH
1987

Zielony dzień, 2020
akryl/płótno, 150 x 100 cm
sygnowany l.d.: 'M. Domozych'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Zielony dzień | 2020 | Martyna Domozych'

58

PRZEMYSŁAW WÓJCIAK \ KARIFURAVA
1992

Malice of inanimate objects, 2021
akryl/płótno, 120 x 90 cm
sygnowany i opisany na odwrociu

Michal Ostrowski w swojej twórczości skupia się na przekierowywaniu podświadomości na język wizualny, a kipiących
emocji na materię i jaskrawe kolory. Pragnienie oddania ładunku emocjonalnego oddala potrzebę poszukiwania piękna.
Doświadczenia życiowe, wspomnienia przeżytych lat i sytuacje
zaobserwowane na ulicach dużego miasta są dla niego
kluczową inspiracją. Na płótnach artysty kłębią się ludzie,
zwierzęta oraz ich hybrydy, których zawsze przesadzone albo
zdeformowane sylwetki starają się zawalczyć o swoje miejsce
na świecie. Postaci dążą do przetrwania w rzeczywistości,
która zdaje się coraz bardziej przyspieszać nie zauważając
tego, co pozostawia za sobą. Ostrowski w swoich obrazach
ukazuje obawy oraz wizje wynikające z niepokojącego odbioru
społeczeństwa. Tła jego obrazów zwykle mieszczą ukryte
sytuacje, opisują relacje między ludźmi i kolejne warstwy narracji. W długim i wymagającym procesie twórczym powstaje
ostateczna wersja pracy. Poddanie się intuicji w temacie
i formie wykonania zapewnia mu zaskoczenie efektem.
A jego niespodziewany wydźwięk daje najczystszą satysfakcję.
Michał Ostrowski urodził się w 1997 roku. W 2021 roku ukończył
Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Cybisa w Warszawie. Koncentruje się na malarstwie i rysunku. Obecnie tworzy głownie
obrazy w technikach mieszanych na płótnie. Czas pandemii
skłonił go do rozwinięcia warsztatu twórczego i poświęceni się
malarstwu. W swoich obrazach łączy różnorodne techniki: od
farb olejnych po sprej. Warstwę malarską różnicuje później
wydrapywaniem oraz zamalowywanie powstałych kompozycji.

Michał Ostrowski w swojej pracowni, fot. dzięki uprzejmości artysty

59

MICHAŁ OSTROWSKI
1997

Potrójny portret - jeden bez głowy, 2021
akryl, olej, spray/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WARSAW OFFART 2021 | M. Ostrowski |
WSZYSTKIE OCZY PARZĄ NA DZIECI | PORTERT POTRÓJNY, JEDEN BEZ | GŁOWY'

Urszula Kozieł wypowiada się w języku abstrakcji. O jej zamiłowaniu do tego rodzaju malarstwa świadczy najnowszy cykl
„Ekspresje”. Jego zamysł powstał na skutek wieloletnich poszukiwań właściwej formy wyrazu artystycznego. Każdy z obrazów
będących jego częścią jest dla artystki autoportretem. Zamiast
słowa „Ekspresje” cykl mogłyby określa równie dobrze tytuły
„Moje życie”, „Moje emocje”, „Mój świat”, lub też najprościej
i najtrafniej, po prostu słowa „Ja”.
Jak mówi sama artystka: „Utożsamiam się z siłą wyrazu i czystymi kolorami, które swobodnie i w sposób nieprzewidywalny,
spływają na płótno. Zmienność procesu tworzenia kojarzy się
z tym, jak nieprzewidywalnie toczy się życie. W moich obrazach
zawarta jest wolność i energia, która kumuluje pozytywne
emocje wyzwalające się we mnie w trakcie procesu tworzenia.
Płótna są różnorodne. Choć łączy je wspólna idea, każdy obraz
jest inny i za każdym razem mnie zaskakuje. To uzewnętrznienie
stanu mojego umysłu, moich uczuć, emocji i mojej energii.”
Urszula Kozieł urodziła się w 1977 roku. Z wykształcenia jest
architektem, ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Jest również absolwentką
Royal Institute of British Architects w Londynie. W 2013 roku
ukończyła studia na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obroniła w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej–Rzepeckiej. Artystka ciągle
poszukuje nowych rozwiązań i nie przywiązuje się do jednego
stylu. Efektami jej działań są różnorodne cykle malarskie: „Geometria ujarzmiona”, „Spokojnie”, czy też „Bańki mydlane”. Lubi
rozwiązania przestrzenne, które są jej znakiem rozpoznawczym.
Najnowsze prace pochodzą z cyklów „Momenty” i „Ekspresje”.
Jasne płótna stają się w nich tłem dla ferii barw rozpływających się stróżek farb.

Wnętrze pracowni Urszuli Kozieł, fot. dzięki uprzejmości artystki.

60

URSZULA KOZIEŁ
1977

Z cyklu 'Ekspresje', Bez tytułu, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
'URSZULA KOZIEŁ, z cyklu "Ekspresje", 2021 ROK'

61

EWELINA GRABOWSKA
1992

Frozen, 2020
akryl/płótno, 75 x 115 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'GRABOWSKA 2020 r.'
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'EWELINA GRABOWSKA, "FROZEN", 2020 r.'

62

AGATA DWORACZEK
1987

Grupa lokalna galaktyk, 2019
akryl/płótno, 199 x 183 cm

63

WERONIKA WÓJCIK
1996

Cukierkowy blask, 2021
akryl, technika mieszana/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Weronika Wójcik | "Candy Flash" 2021'

64

SOFIA JACKIEWICZ
1991

IX/2020, 2020
technika mieszana, akryl/płótno, 90 x 160 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'S. Jackiewicz 20'
sygnowany, datowany i opisany na beljtramie: 'mixed media on linen 90 x 160 Sofia Jackiewicz IX / 2020'

65

AGATA ADAMUS
1988

Polna_06, 2021
akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AgataAdamus | POLNA 06 / 21'

66

MAŁGORZATA KOLMUS
1982

BN10D21P6, 2021
akryl/płótno, 85 x 80 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'MKOLMUS | 2021'

67

JAGODA BAKA
1992

Bright, 2021
akryl, szlagmetal/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Bright | J Baka | 2021'

68

NIKOLA BYCKA
1997

Proces zamknięcia, 2021
akryl, szlagmetal/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'Bycka Nikola'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"PROCES ZAMKNIĘCIA" / 2021 | AKRYL NA PŁÓTNIE | Bycka Nikola'

69

KAMILA CELLARY
1988

Siebie tylko słyszałam, 2021
technika własna/płótno, 100 x 130 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'K.CELLARY 2021'

70

WERONIKA DYLĄG
At heart, 2021
akryl/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany p.d.: '[sygnatura artystki]'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'W. Dyląg | "At heart" | 2021'

71

MARIA SZESZUŁA
1986

Kompozycja XIA, 2021
technika mieszana/płótno, 120 x 80 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'M.Szeszuła 2021.'

72

EWA WITKOWSKA
1985

Bez tytułu, 2021
akryl/płótno, 81 x 65 cm
sygnowany l.d.: 'WITKOWSKA'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'WITKOWSKA E | 2021'

73

PIOTR WORONIEC JR
1981

Ad hoc, 2021
technika mieszana/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Piotr Woroniec. | "AD HOC" | 2021. | [sygnatura artysty]'

74

ANNA MARIA JANKIEWICZ
1998

Luna II, 2021
akryl, tusz, żywica epoksydowa/płótno, śr.:60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"LUNA II" | ANNA MARIA JANKIEWICZ | 2021'

75

MAREK HABA
1983

Wyspy, 2021
akryl/płótno, 100 x 200 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
'Marek Haba | Wyspy, dyptyk | akryl, płótno | 100x100 (100x200) | 2021'

76

BENIAMIN CIERNIAK
1995

Południe w lesie, 2021
olej/płótno, 200 x 250 cm
sygnowany na odwrociu: 'Beniamin Cierniak'

77

IGNACY OBOZ
1989

H, 2017
technika własna, olej/płótno, 140 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'IGNACY | OBOZ | 2017 | "H"'

78

AGATA HEĆMAN
1979

Relief No. 12, 2021
technika własna/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Agata Hećman | Relief No. 12 | 2021'

79

ANDREI KHALEIKA
1996

Miedziane oko, 2021
akryl, tusz/płótno, 120 x 80 cm

80

ANNA KRYCIA
1993

Santa Mandala, 2020
akryl, tusz/płótno, 115 x 75 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:
'Santa Mandala | Anna Maria Krycia | 2020'

81

ŻANETA CHŁOSTOWSKA
1983

Brosza, 2021
akryl/płótno, 120 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'ŻCHS 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ŻANETA CHŁOSTOWSKA | -SZWACZKA |
"BROSZA" | AKRYL, PŁÓTNO, 120 X 80 CM, | 2021 R.'

82

IWONA BANDZAREWICZ
Imago, 2021
olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Iwona Bandzarewicz 2021'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Bandzarewicz 2021'

83

ALEKSANDRA KLEPACKA
1991

A role, 2021
olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'A.K.'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"A Role" | Aleksandra Klepacka | 2021'

84

IWONA WIERKOWSKA-ROGOWSKA
1960

Golden woman, 2021
akryl, szlagmetal/płótno, 110 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'IWR 21'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Iwona Wierkowska - Rogowska | r. 2021'

85

DOROTA KWIATKOWSKA
1994

Panny z Południowej, 2021
akryl/płótno, 140 x 110 cm
sygnowany p.d.: 'DK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'DOROTA K. | Panny z Południowej | 2021'

86

MAGDALENA STOCH
1994

Plusz, 2021
akryl, olej/płótno, 80 x 80 cm
sygnwowany p.d.: 'ET'
sygnowany datowany i opisany na odwrociu: 'Plusz | 2021 | [monogram artystki] magdalena'

87

MAŁGORZATA RUSIECKA
1988

Kochać inaczej, 2021
akryl/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'Rusiecka'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'RUSIECKA | MAŁGORZATA | KOCHAĆ INACZEJ | 2021 | CYKL |
GRACJE | Rusiecka'

88

IWONA KOBRYŃ
1966

Z cyklu 'Ostatni dzień lata', Bez tytułu, 2021
akryl/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'z cyklu | Ostatni dzień lata | Iwona Kobryń 2021'

89

JOANNA SUŁEK-MALINOWSKA
1969

Ponad dachami, 2021
akryl/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'JSM 2021r.'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Joanna Sułek-Malinowska | "Ponad dachami" | akryl 2021r.'

90

RAPHAËL GAUDIN
1972

Tropical atmosphere, 2021
akryl/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'R. Gaudin'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Raphael GAUDIN | 2021 | 100 x 100 cm | "Tropical atmosphere"'

91

KONRAD OLEKSIAK
1995

Bez tytułu, 2021
olej/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Konrad | Oleksiak | 2021'

92

SEBASTIAN SKARŻYŃSKI \ OBIIAD
1992

Dancing Queen, 2021
akryl/płótno, 70 x 70 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'OBIAD | 2021'
sygnowany i datowany na blejtramie: 'OBIIAD 2021 2021.'

93

JOANNA GORGOLEWSKA
1992

Czerwony 03, 2021
akryl/sklejka, 100 x 78 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Joanna Gorgolewska | 2021'

94

ZUZANNA SKRĘTEK
1995

Forma II, 2021
technika mieszana/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Z.SKRĘTEK'21'
sygnowany i datowany na blejtramie: 'Zuzanna Skrętek 2021'

95

ANDRZEJ CYBURA
1976

Góra wulkaniczna, 2021
akryl, olej/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'CA'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'GÓRA WULKANICZNA | ANDRZEJ CYBURA | 2021 R | [sygnatura
artysty]'

96

BARTOSZ JANCIK
1993

Ziemia malarza. Rozwarstwienie horyzontu, 2021
akryl/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany l.d.: 'Bartoz | Jancik'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Bartosz | Jancik | Ziemia malarza | rozwarstwienie horyzontu | 2021'

97

PIOTR URBANEK
1976

Siedmiomilowy umysł, 2021
olej/płótno, 50 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'PUrbanek | Siedmiomilowy | Umysł | A | D 2021'

98

MICHAŁ ŻYTNIAK
1983

Kwas, 2021
akryl/płótno, 120 x 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"KWAS" | M. ŻYTNIAK | 2021'

99

RAFAŁ GAWLIK
1989

M 32, 2021
olej/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'R. Gawlik '21'

100

MARCIN ŁAPIŃSKI
1982

Operator, 2021
olej/płótno naklejone na deskę, 59 x 39 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'OPERATOR, 2021, Michał Łapiński'

101

JACEK KŁOSIŃSKI
1985

David, 2021
olej/płótno, 130 x 110 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'J. Kłosiński 2021 r.'

102

MATEUSZ PIĘTA
1996

Bez tytułu, 2021
olej/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'MPięta 21'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Mateusz Pięta | MPięta21'

103

PATRYCJA NURKAN
1988

Nr. 16, 2021
olej/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'NURKAN'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'NR 16 NURKAN 2021 | BOODY SERIES'

104

IZABELA GAŁĄZKA
1984

W moim ogrodzie wieczorem rozmyślam, 2021
olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'IG VIII 2021'

105

PAULINA PIOR
1995

Ananas, 2019
akryl/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Paulina Pior | Pinapple / Ananas | 80 x 100 cm | 2019 r.'

106

MALWINA JAGÓRA
1990

Pubudzić apetyt, 2021
akryl/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'M Jagóra | 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAGÓRA | 2021 | "Pobudzić apetyt" | 80 x 60'

107

URSZULA TEPEREK
1985

Z cyklu 'Kobiety', Podążać za Nią, 2021
akryl/płótno, 110 x 140 cm
sygnowany p.d.: 'U. TEPEREK'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ULTA TEPEREK | Podążać za Nią | z cyklu KOBIETY 2021'

108

PAULINA TARANEK
1989

Razem a jednak osobno, 2021
akryl/płótno, 90 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'P. Taranek.'
sygnowany na odwrociu: 'Paulina Taranek.'
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ŁUKASZ KAMIŃSKI
1986

Płonący zaprzęg, 2019
olej/płótno, 90 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"PŁONĄCY ZAPRZĘG" | ŁUKASZ KAMIŃSKI | 2019 WARSZAWA'

110

BARTŁOMIEJ DYRCZ
1977

Aresztowanie Katarzyny Filipek Luty 1944, 2021
akryl/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'B. DYRCZ 1-3.X.2021'
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AGNIESZKA FIGURSKA
1971

Nearer and nearer, 2021
akryl/płótno, 70 x 140 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Figurska | 2021'
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ŁUKASZ JACEK
1978

Night Drive 16, 2021
olej/płótno, 70 x 110 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'ŁUKASZ JACEK 2021'
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ADAM PIOTR RUTKOWSKI
1973

Pod wiatr, 2021
olej/płótno, 110 x 150 cm
sygnowany p.d.: 'A. Rutkowski'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Adam Piotr Rutkowski | "Pod wiatr", 2021 |
110 x 150 | olej na płótnie | [sygnatura artysty]'
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SZYMON POLOCZEK
1994

Pieśn ponad ziemią, 2021
olej/płótno, 90 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'SZYMON | POLOCZEK | 2021 |
120/90 CM | PIEŚN PONAD ZIEMIĄ | olej na płótnie'
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ALEKSANDRA OSA
1988

Aphnea 6, 2020
olej/płótno, 70 x 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Apnea 6 | Osa | Athens 2020'
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MAGDALENA KĘPKA
1977

Wakacje 2022, 2021
akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'MKępka | 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WAKACJE 2022 | 70x100 cm, 2021 r. | MKępka'

117

NATALIA SROKA
1982

Z cyklu 'El pueblo', Tag, 2021
akryl/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany l.d.: 'Natalia Sroka'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Natalia Sroka | Tag z cyklu El pueblo | 2021'
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LUIZA LOS-PŁAWSZEWSKA
1963

Z cyklu 'Toskania', Fattoria. Powrót Flavio, 2021
akryl/płótno, 90 x 65 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Luiza Los. P. | '21'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"Fattoria. Powrót Flavio" | cykl "TOSKANIA" | Luiza Los-Pławszewska
| AKRYL, 2021'
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GRZEGORZ SKRZYPEK
1970

Nowe tune-love, 2013-2021
olej/płótno, 100 x 210 cm
sygnowany na pierwszej i trzeciej części tryptyku l.d.: 'SKRZYPEK'.
sygnowany, opisany i datowany na każdej części: 'GRZEGORZ SKRZYPEK |
"NOVETUNELOVE - TRYPTYK 1/2/3/" | OLEJ PŁÓTNO | 70 X 100 | 2014 - 2021'
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STANISŁAW TOMALAK
Fragment 670, 2021
akryl, technika własna/płótno, 60 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'S.J.A.T'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'S.J.A. Tomalak |
Fragment 670 | z cyklu: | "Pory dnia, pory roku" | 2020-2021 r.'

ZAKOPANE! ZAKOPANE!

WOJCIECH GERSON

„Kościelec w Tatrach”, 1893

AUKC JA 1 8 ST YCZ N I A 20 2 2 , 1 9 : 0 0

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

8 – 18 stycznia 2022

SZTUKA DAWNA

JÓZEF CHEŁMOŃSKI

„Zakończenie polowania”, 1894

XIX W IEK , MODERNIZM , MIĘDZ Y WOJ NIE
AUKC JA 1 6 G RUD N I A 20 2 1 , 1 9 : 0 0

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

6 – 16 grudnia 2021

EDWARD DWURNIK

EDWARD DWURNIK

„Warszawa – Most Siekierkowski”, 2011

OBR A Z Y I INKOG R A FIE

F I N A Ł AUKC J I O N L I N E 1 5 G RUD N I A 20 2 1 , 1 6 : 0 0

MIEJSCE AUKCJI

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

AUKCJA ONLINE

1 – 15 grudnia 2021

JANUSZ CHRISTA

J A N U S Z C H R I S TA

„Kajko i Kokosz. Mirmił w opałach”, okładka, 1990

KL ASY K POLSKIEG O KOMIKSU
F I N A Ł AUKC J I O N L I N E 1 3 G RUD N I A 20 2 1 , 1 6 : 0 0

MIEJSCE AUKCJI

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

AUKCJA ONLINE

29 listopada – 13 grudnia 2021

ILE MOŻE BYĆ WARTE DZIEŁO SZTUKI?
PONAD 53 000 zł
TAK Ą CENĘ OSIĄGNĄŁ W ST YCZNIU 2021 NA AUKC JI
W DESA UNICUM KILIM “JESIEŃ” ZOFII STRYJEŃSKIEJ.

DESA UNICUM, UL . PIĘKNA 1A , WARSZ AWA

DESA.PL

RYNEK AUKCYJNY
W 2020 ROKU ZANOTOWAŁ
WZROST O PRAWIE 30%.
N I E K W E S T I O N O WA N Y M L I D E R E M T E G O RY N K U
O D 1 0 L AT J E S T D E S A U N I C U M .
T O D O S KO N A ŁY M O M E N T I N A J L E P S Z Y PA R T N E R ,
B Y W Y S TAW I Ć D Z I E Ł O S Z T U K I N A A U KC J Ę .

P R O S I M Y O KO N TA K T Z E K S P E R T E M D Z I A Ł U
P R O J E K T Ó W S P E C J A L N YC H :

Aukcje memorabiliów, tematyczne i kolekcji

Aukcje designu

Termin przyjmowania obiektów upływa
na 5 tygodni przed daną aukcją.

Termin przyjmowania obiektów upływa
na 5 tygodni przed daną aukcją.

kontakt: Julia Materna
j.materna@desa.pl,
22 163 66 52, 538 649 945

kontakt: Cezary Lisowski
c.lisowski@desa.pl,
22 163 66 51, 788 269 908

Aukcje rzemiosła dawnego i sztuki rosyjskiej

Aukcje komikus, ilustracji, plakatu

Termin przyjmowania obiektów upływa
na 5 tygodni przed daną aukcją.

Termin przyjmowania obiektów upływa
na 5 tygodni przed daną aukcją.

kontakt: Madgalaena Kuś
m.kus@desa.pl,
22 163 66 44, 795 122 718

kontakt: Olga Winiarczyk
o.winiarczyk@desa.pl,
22 163 66 54, 664 150 862

DESA .PL /PL /SPR ZEDA J/

ILE MOŻE BYĆ WARTE DZIEŁO SZTUKI?
PONAD 1 200 000 ZŁ

TAK Ą CENĘ OSIĄGNĄŁ W GRUDNIU 2020 NA AUKCJI
W DESA UNICUM OBR AZ JÓZEFA BR ANDTA ,
“ WESELE NA UKR AINIE”

DESA UNICUM, UL . PIĘKNA 1A , WARSZ AWA

DESA.PL

W 2020 ROKU OBROTY
NA RYNKU AUKCYJNYM
UROSŁY O PRAWIE 30%
R O K 2 0 2 0 P R Z Y N I Ó S Ł W I E L E R E KO R D Ó W,
NAJWIĘCEJ Z NICH – W DESA UNICUM.
T O D O S KO N A ŁY M O M E N T, B Y W Y S TA W I Ć
DZ I E Ł O S Z T U K I N A A U KC J Ę .

P R O S I M Y O KO N TA K T Z E K S P E R TA M I
SZ TU KI DAWNEJ DESA U NICU M:
G R A F I K A A RT YST YCZ N A

A R T O U T L E T. S Z T U K A D AW N A

18 STYCZNIA 2022

8 LUTEGO 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 10 GRUDNIA 2021

Termin przyjmowania obiektów:
DO 10 ST YCZNIA 2022

kontakt: Marek Wasilewicz
m.wasilewicz@desa.pl
22 163 66 47, 795 122 702

kontakt: Michał Szarek
m.szarek@desa.pl
22 163 66 53, 787 094 345

P R A C E N A PA P I E R Z E

XIX WIEK, MODERNIZM, MIĘDZY WOJNIE

17 LUTEGO 2022

17 MARCA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 10 ST YCZNIA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 8 LUTEGO 2022

kontakt: Jan Rybiński
j.rybinski@desa.pl
880 525 282

kontakt: Tomasz Dziewicki
t.dziewicki@desa.pl
22 163 66 46, 735 208 999

DESA .PL /PL /SPR ZEDAJ/

ILE MOŻE BYĆ WARTE DZIEŁO SZTUKI?
PONAD 13 000 000 ZŁ

TAK Ą CENĘ OSIĄGNĘŁA W PAŹDZIERNIKU 2021
NA AUKCJI W DESA UNICUM INSTALACJA
”TŁUM III” MAGDALENY ABAK ANOWICZ

DESA UNICUM, UL . PIĘKNA 1A , WARSZ AWA

DESA.PL

DESA UNICUM JEST OD 10 LAT
BEZKONKURENCYJNYM LIDEREM
POLSKIEGO RYNKU SZTUKI
T O D O S KO N A ŁY M O M E N T, B Y W Y S TA W I Ć
DZ I E Ł O S Z T U K I N A A U KC J Ę .

P R O S I M Y O KO N TA K T Z E K S P E R TA M I
SZ TU KI WSPÓ ŁCZESNEJ DESA U NICU M:
P R A C E N A PA P I E R Z E

K L A S Y C Y AWA N G A R D Y P O 1 94 5

17 LUTEGO 2022

3 MARCA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 11 ST YCZNIA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 1 LUTEGO 2022

kontakt: Agata Matusielańska
a.matusielanska@desa.pl
22 163 66 50, 539 546 699

kontakt: Anna Szynkarczuk,
a.szynkarczuk@desa.pl
22 163 66 41, 664 150 866

N O W E P O KO L E N I E P O 1 9 8 9

R Z EŹ BA I FO RMY P R Z ESTR Z E N N E

10 MARCA 2022

7 KWIETNIA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 8 LUTEGO 2022

Termin przyjmowania obiektów:
D O 1 M A RC A 2 0 2 2

kontakt: Katarzyna Żebrowska
k.zebrowska@desa.pl
22 163 66 49, 539 546 701

kontakt: Alicja Sznajder
a.sznajder@desa.pl
22 163 66 12, 502 994 177

DESA .PL /PL /SPR ZEDAJ/

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy
do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym DESA Unicum a kupującym w ramach aukcji. DESA Unicum pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą
być przez DESA Unicum odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo
cena wywoławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji.
Cena wywoławcza może być podana w katalogu.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie DESA Unicum z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20%
końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). 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. Na
zakupione obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie
klienta. Jeżeli w dniu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (w dniu wystawienia paragonu fiskalnego), klient nie jest pewny, czy chce otrzymać fakturę VAT
marża, powinien on podać kasjerowi numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP), w celu umieszczenia tego
numeru na paragonie fiskalnym. DESA Unicum nie może wystawić faktury do paragonu,
który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania
przez klienta w ustawowym terminie. Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza
kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, paragon fiskalny
zawierający NIP stanowi fakturę uproszczoną, co do której nie zachodzi konieczność
wystawienia dodatkowej faktury VAT marża.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi doradcami. Licytacja zakończona
w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną.
Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Estymacje w walutach innych niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu
aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu
aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter
orientacyjny.
5. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty
mogą, jednak nie muszą, posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena
gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez
aukcjonera słowa "pass". Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem. Opcjonalnie, jeżeli transakcja nie osiągnie ceny
gwarancyjnej, aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony po uderzeniu młotkiem.
6. Pass
"Pass" zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie, kiedy licytacja danego obiektu
nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zwarcia transakcji w ramach aukcji. Klienci zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po
zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej
oferty poaukcyjnej, Klient, który złożył ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej, ma
pierwszeństwo zakupu. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo do nieoferowania
obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.
7. Transakcja warunkowa
Możliwość zawierania transakcji warunkowych w ramach aukcji musi być ogłoszona
przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Tego typu transakcja zostaje zawarta
w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i aukcjoner
ogłosił taki fakt po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa traktowana jest jako
wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu
ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu
dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo.
W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.
8. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam
do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w pro-

cesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii
przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji,
w ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
9. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane
jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych
oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne
życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu.
Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę
jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na
sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie,
należy pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt
sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku
obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
10. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na
wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.
11. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć w niniejszym katalogu:
- obiekty bez ceny gwarancyjnej
- obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa
twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana
według poniższych stawek:
1)   5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości
50 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 2 000 euro opłata 100 euro) oraz
2)   3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości
50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000
euro opłata 3 400 euro) oraz
3)   1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości
200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys.
euro opłata 8 000 euro) oraz
4)   0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości
350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 400 tys.
euro, opłata 8 750 euro) oraz
5)   0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro – jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość
12 500 euro.
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-19(5) ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego
egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z
dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
Ω - obiekty sprowadzane z państw spoza Unii Europejskiej, do których ceny doliczamy
podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej
- przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin
lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz
12. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 163
66 00 lub drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. Katalogi dostępne są również na naszej stronie internetowej www.desa.pl. Zachęcamy do pobierania darmowych katalogów w formacie PDF.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem, a także za pośrednictwem Aplikacji Online
(strona internetowa https://bid.desa.pl/ oraz bezpłatna aplikacja mobilna DESA Unicum służące do udziału w licytacji przez Internet).
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest
to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do

dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez
podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach
angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę
przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się
w tempie 60-100 obiektów na godzinę.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać
tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny
przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam czas na przetworzenie danych. W celu
ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby
rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są
informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości DESA Unicum i spółek
powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie
niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane
należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału
w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia
prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu
aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość
licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci
zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację
zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach
katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej.
Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz
z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych
obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym
przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej
kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których
mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie
zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać
wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje
ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu
kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej
części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień
zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił
wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna.
Jeżeli limit jest niższy niż cen gwarancyjna w wypadku niesprzedania obiektu w czasie
aukcji, limit rozpatrywany jest jako oferta poaukcyjna. Opcjonalnie może dojść do
zawarcia transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. We wszystkich aukcjach DESA Unicum można brać udział za pośrednictwem Aplikacji
Online. Aby wziąć udział w aukcji należy założyć darmowe konto w Aplikacji Online, a
następnie zarejestrować się do konkretnej aukcji – z uwagi na proces weryfikacji i
dopuszczenia do aukcji prosimy o rejestrowanie się na aukcję nie później niż 12 godzin
przed rozpoczęciem licytacji. Na każdą aukcję należy rejestrować się oddzielnie.
Klient otrzymuje mailem informację o dopuszczeniu do aukcji. Klienci zarejestrowani
później mogą zostać niedopuszczeni do licytacji. Po pierwszym pozytywnym procesie
weryfikacji, klient może zostać dodany do listy klientów weryfikowanych automatycznie,
co oznacza, że przy rejestracji na kolejną aukcję, informację o dopuszczeniu do
aukcji klient otrzyma automatycznie od razu, bezpośrednio po zarejestrowaniu się.
Uczestniczyć w aukcji można zarówno składając oferty na obiekty z aukcji przed
rozpoczęciem licytacji (działa to wtedy tak jak zlecenie stałe) jak i składając oferty
(kolejne przebicia) w tracie trwania aukcji na żywo, obserwując relację online w
serwisie. DESA Unicum zastrzega sobie prawo do ustawiania klientom licytującym
przez Internet limitów transakcyjnych. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Ponadto,
istnieje możliwość oglądania relacji audio-video z Sali Aukcyjnej.
6. Tabela postąpień

cena

postąpienie

0 – 2 000

100

2 000 – 3 000

200

3 000 – 5 000

200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

20 000 – 30 000

2 000

30 000 – 50 000

2 000/5 000/8 000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000

5 000

100 000 – 300 000

10 000

300 000 – 700 000

20 000

700 000 - 1 500 000

50 000

1 500 000 - 3 000 000

100 000

3 000 000 - 8 000 000

200 000

powyżej 8 000 000

wg uznania aukcjonera

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie
7 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek
ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce do
równowartości 10.000 EUR obliczonej według średniego kursu waluty ogłoszonego
przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania płatności, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto: mBank S.A. 27 1140 2062
0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWMBK. W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji,
datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po
wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich
lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty
będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy
po dziennym kursie kupna waluty mBank S.A.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą
po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę. W
przypadku skorzystania przez DESA Unicum z prawa odstąpienia, DESA Unicum może
dochodzić od nabywcy odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują
m. in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania opłaty aukcyjnej.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego
roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na
aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne
upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania
wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na
aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie mogą one
zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu
oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz
rodzaju i wielkości obiektu. Tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub
uszkodzenie obiektu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór
osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną
firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się
czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe
pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to 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 nabycia za obiekt. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie
z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je,
tj. m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca,
skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać
dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Prosimy pamiętać, że
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 nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały oznaczone dla Państwa
wygody symbolem „ ” opisanym w legendzie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za błędy lub uchybieniaw oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy
wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.
9. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), niniejszym uprzejmie
informujemy, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, klientom nie przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących z jednej
strony oraz Domu Aukcyjnego DESA Unicum i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży
na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego,
w szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez
DESA Unicum na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą,
czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie
niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. DESA UNICUM JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
DESA Unicum występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz
na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej
zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości
przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) DESA Unicum może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych
osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA
Unicum może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć
w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub otrzymać w siedzibie DESA
Unicum. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych
oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami
w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której DESA Unicum może
zrealizować zlecenie. DESA Unicum dołoży starań, aby klient 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 ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faksem
bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być
zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub w siedzibie DESA
Unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faksem,
e-mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później
zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana,
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.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, za pośrednictwem pracownika
DESA Unicum oraz za pośrednictwem Aplikacji Online, licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej w
paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z DESA Unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez DESA Unicum.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. DESA
Unicum zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak

nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za
brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie DESA Unicum.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną
między DESA Unicum i komitentem. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej
granicy estymacji.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne.
Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży
w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy DESA Unicum
mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czynią to
w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt lub oferty są zbyt niskie, aukcjoner może uznać
przedmiot za niesprzedany, co sygnalizuje terminem "pass".
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach
amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty.
Stosownie do tego estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera,
jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację
najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między DESA Unicum a kupującym.
Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący na własność kupującego opisane
zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie DESA Unicum z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20 % końcowej
ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży
poaukcyjnej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami (patrz: paragraf 1 punkt 10
„Przewodnika dla klienta”: „Legenda”).
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie
7 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem
bankowym:
a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA
b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto mBank S.A..
27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWWA3
W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
4) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki DESA Unicum
nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli
odnoszą się do danego obiektu DESA Unicum nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem
prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez
niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec DESA Unicum i spółek powiązanych.
Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się ze swoim
doradcą klienta DESA Unicum lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 22 163
66 00, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po
tym terminie DESA Unicum przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu ze-

wnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania.
Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości
obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. DESA Unicum odpowiada
względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego
DESA Unicum może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
klienta, DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług
przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DESA Unicum telefonicznie
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu: 22 163 66 20.
4) DESA Unicum będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem
obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać
pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do
danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji, DESA Unicum może zastosować jeden
lub kilka z poniższych środków prawnych:
a) przechować obiekt w siedzibie DESA Unicum lub w innym miejscu na ryzyko i koszt
klienta;
b) odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d) naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej ceny nabycia, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do
danego obiektu;
e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości;
f) potrącić należności nabywcy względem Desa Unicum z wierzytelności wobec tego
nabywcy wynikających z innych transakcji;
g podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji DESA Unicum może wymagać od klientów podania danych
osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności,
poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane
o kliencie od osób trzecich. DESA Unicum może również wykorzystać dane osobowe
dostarczone przez klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez DESA Unicum oraz
spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane
osobowe, klienci zgadzają się, że DESA Unicum i spółki powiązane mogą wykorzystać
te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem 22 163 67 00.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2) Całkowita odpowiedzialność DESA Unicum będzie ograniczona wyłącznie do ceny
nabycia zapłaconej przez kupującego.
3) DESA Unicum nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie 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.
4) DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. DESA Unicum nie jest
zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza
lub nie ogranicza odpowiedzialności DESA Unicum wobec kupującego, wynikającej z
jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem sporządzonych przez lub dla DESA Unicum, włączając zawartość tego katalogu, stanowią
własność DESA Unicum. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DESA Unicum.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNKI POTWIERDZENIA
AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres DESA Unicum.
Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim
piśmie do DESA Unicum.
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby
się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw
lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części
z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek
sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. DESA
Unicum w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga
zgody odpowiednich władz,
2) 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.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez DESA Unicum
z poniższymi zastrzeżeniami:
1) DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu
nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego
nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie
lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku
artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu 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 tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia
lub utratę wartości obiektu. DESA Unicum zastrzega iż opis uzupełniający (pochodzenie, historia wystaw, literatura) został wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie
nie mogą być podstawą do reklamacji. DESA Unicum zastrzega, sobie również 5% jako
granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów obiektu.

Z L EC E N I E L I CY TAC J I
Młoda Sztuka • 1015AMS131 • 20 grudnia 2021
Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, które
nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.
Zlecenie licytacji z limitem				

Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby domu
aukcyjnego nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji, w przypadku późniejszego
dostarczenia nie gwarantujemy realizacji zlecenia, jednak dołożymy wszelkich starań, aby było to
możliwe.
Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek.

Imię i nazwisko

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom
aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty,
gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Dom aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez górnego limitu. W przypadku
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości dom aukcyjny będzie
reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia
innego zlecenia o tej samej wysokości:
Tak

Adres: ulica 						 nr domu			 				nr mieszkania

Miasto 														

Nie

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru
telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy domu aukcyjnego połączą
się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów.
Przebieg rozmowy – licytacji telefonicznej może być rejestrowany przez DESA
Unicum. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
wzięcia udziału w wyniku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym
numerem. W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia zgadzam się na
licytację w moim imieniu za kwotę równą cenie wywoławczej:

Dowód osobisty (seria i numer)										PESEL/NIP (dla firm)

Kod pocztowy

Tak

Adres e-mail

Nie

Numer telefonu do licytacji
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

Telefon / faks
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik domu aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych
oraz o okazanie lub skopiowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu
takiego dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w licytacji.

Nr kat.

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna

Autor, tytuł

Należność za zakupiony obiekt
Wpłacę na konto bankowe mBank S.A.. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002,
Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)
Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Skąd dowiedzieli się Państwo o DESA Unicum?
z prasy		

tel. 22 163 67 00, faks 22 163 67 99
e-mail: zlecenia@desa.pl

z mailingu

od rodziny/znajomych

z reklamy internetowej
z imiennego zaproszenia

z reklamy zewnętrznej

z radia

inną drogą

DESA Unicum SA, ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa, tel. 22 163 66 00, faks 22 163 67 99, e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.pl
NIP: 5272644731 REGON: 142733824 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS0000718495.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych oraz w celu składania ofert, a w szczególności w celu
przesyłania na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne
materiałów promocyjnych, informacji handlowych o obiektach i usługach
świadczonych przez DESA Unicum.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez
DESA Unicum.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DESA Unicum informacji
handlowej drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych
kapitałowo z DESA Unicum.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych
kapitałowo z DESA Unicum informacji handlowej drogą
elektroniczną.
WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA POWYŻSZE, OŚWIADCZAM, ŻE:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę
DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1A w celach powyżej
przeze mnie określonych.
• Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych
jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Podmioty powiązane
kapitałowo z DESA Unicum oraz Podmioty świadczące usługi na rzecz
DESA Unicum. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez
maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez
okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na DESA Unicum
obowiązek przetwarzania moich danych.
• Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Administratorem danych jest spółka DESA Unicum S.A. z siedzibą
w Warszawie, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych mogę się skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu
+48 22 163 66 00 lub poprzez korespondencję elektroniczną na adres
biuro@desa.pl.
• Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych
mogę uzyskać na stronie internetowej www.desa.pl.
• Zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI domu aukcyjnego DESA Unicum
opublikowane w katalogu aukcyjnym.
• Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie
z niniejszymi WARUNKAMI, 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 7 dni od daty aukcji.
• Wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania
nieprawdziwych danych DESA Unicum nie ponosi odpowiedzialności.

Data i podpis klienta składającego zlecenie

bilou bilou chair - photo piotr gesicki
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