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Rafał Malczewski, źródło NAC

M a l a r z w i e l u ś w i at ó w

Rafał Malczewski to artysta dalece intrygujący, na wskroś oryginalny, który
stworzył swój własny, niepowtarzalny sposób odwzorowania rzeczywistości. Nie posiadał artystycznego wykształcenia akademickiego, a
największą nauką dla niego było wsparcie ojca – wizjonera modernizmu
– Jacka Malczewskiego. to on od wczesnego dzieciństwa syna wprowadzał
go w świat swych artystycznych praktyk i przemyśleń. Jacek wielokrotnie
portretował syna, a Rafał zdobywał przy nim warsztat operowania pędzlem.
Miłość do sztuki zaszczepiła w Rafale także atmosfera młodopolskiego
Krakowa oraz studencki czas spędzony w Wiedniu – to tam malarz zagłębił
się w literaturze, filozofii, rewolucyjnych tezach psychoanalizy, radykalności malarstwa ekspresjonistycznego. Tak zaczął się żywot artysty,
zwykłego patrzeć na świat z lotu ptaka.
W okresie dojrzałości Rafał Malczewski najmocniej związał się z
Podhalem; w okresie międzywojennym zamieszkał w Zakopanem. Był
zamiłowanym taternikiem, doskonałym narciarzem i ratownikiem TOPR.
To właśnie kontakt z górami sprawił, iż malarskie oeuvre Malczewskiego
zdominował tatrzański pejzaż. W Zakopanem jak nigdzie indziej nie
współistniało w tak małej miejscowości tak wielu artystów, pisarzy, uczonych, arystokratów, sportowców. Hasłem „narty, dancing, brydż” Zakopane
przyciągało turystów i kwitnące środowisko rozhukanej moderny w
osobie Witkacego, Zofii Stryjeńskiej, Karola Szymanowskiego i innych. Do
czołowych postaci mitycznego zakopiańskiego środowiska należał również
Rafał Malczewski. Jak sam przyznawał: „„Każdy człowiek, który długie lata
spędził w Zakopanem, widział jego lepsze i gorsze czasy, zna jedyność tej
miejscowości w Polsce i nasłuchał się rozlicznych opinii, życzeń
i złorzeczeń, marzy o tym, by Zakopane, łącząc tę niesamowitą piękność
gór, pagórków, ukrytych wśród nich czarownych osiedli; ten niewyczerpany teren wędrówek dalszych i bliższych wraz z oazą sportu, zabawy,
życia intelektualnego wyrosło naprawdę na miarę sezonowej stolicy
Polski” (Dorota Folga-Januszewska, Teresa Jabłońska, Zakopane w czasach
Rafała Malczewskiego, tom 2, Olszanica 2006, s. 8). Pierwszy związek

Malczewskiego z górami to jeszcze okres dzieciństwa, gdy słyszał z ust
rodziny opowieść o krewnym Antonim, szóstym zdobywcy Mont Blanc.
Po przenosinach do Zakopanego w 1917 roku, Malczewski w szybki
i naturalny sposób stał się częścią tamtejszej śmietanki towarzyskiej
– mówiono o nim jako o człowieku wielkiego czaru i talentu, malarzu,
pisarzu, taterniku. Góry przyniosły Malczewskiemu zarówno śmierć,
jak i miłość. Podczas wyprawy na Zamarłą Turnię stracił przyjaciela,
Stanisława Bronikowskiego; na Podhalu spotkał swoją wielką miłość,
Zofię Mikucką, znakomitą narciarkę, gwiazdę zakopiańskiej bohemy,
wierną towarzyszkę górskich wypraw.
Życiorys Malczewskiego, także ten malarski można podzielić na okres
przedwojenny, zakopiański oraz powojenny, związany z pobytem
w Kanadzie. Tendencje artystyczne, które narosły wokół sztuki Rafała
Malczewskiego sprowokowały artystę do podjęcia radykalnej stylistyki
u zmierzchu jego działalności artystycznej. Artysta w oparciu o zdobyte
doświadczenia symbolistyczne w pracowni ojca, naleciałości kubizmu
i futuryzmu oraz sztuki quasi naiwnej pod koniec życia zaczął
eksperymentować formalnie i ikonograficznie. W latach czterdziestych,
po emigracji artysty do Kanady i Stanów Zjednoczonych, da się wyśledzić
w jego pracach stopniowe odchodzenie od wypracowanej w dwudziestoleciu gładkiej maniery.
Rafał Malczewski cieszy się dziś pozycją niebywale uznanego artysty,
plastyka cenionego przez polską kulturę, prywatnych kolekcjonerów.
Swoim życiem świadczył nie tylko o bogatym credo malarskim, ale także
elitarnej pozycji towarzyskiej. Niczym kolorowy ptak zataczał lot nad
dekadenckim Podhalem, sparaliżowaną wojną Europą i idylliczną Kanadą;
niczym kolorowy ptak zataczał lot nad lśniącymi krajobrazami pełnymi
żywych barw jego akwareli.

„Ponieważ wewnętrzny pęd, przymus i radość tworzenia towarzyszą mi dotąd stale, sądzę,
iż brak przywiązania do tego, co zrobione, nie jest niczym karygodnym”
Rafał Malczewski, Moje malarstwo, „Plastyka”, nr 1, 1930, s. 4

5301
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Ośnieżone szczyty górskie, około 1930
akwarela/papier, 32 x 48 cm
sygnowany l.d.: 'Rafał Malczewski'
na odwrociu l.d. papierowa nalepka z warszawskiego domu aukcyjnego Desa Unicum z 2006 roku
estymacja:
40 000 - 60 000 PLN
9 000 - 13 500 EUR
pochodzenie:

dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, kwiecień 2006
kolekcja prywatna, Polska
l i t e r at u r a :

por. Dorota Folga-Januszewska, Rafał Malczewski i mit Zakopanego, t. 1, Olszanica 2006, s. 177, il. 295.

„Cały boży rok Tatry są piękne – nigdy jednak tak jak podczas przedwiośnia
nie są niezastąpione. – W całej Polsce znika śnieg, tylko tam, w wyniosłej
skalistej wyspie kryje się biały skarb. Niepowstrzymanie rośnie ilość
narciarzy i skoro pojawi się wiosna, najśliczniejsza pora
do odbywania dalekich wędrówek po górach, do zajeżdżania się aż na
śmierć na wiernych deskach w słońcu i białym upale, w Tatrach pojawia
się wszystko, co umie stać na nartach i ma czas” (Rafał Malczewski, Tatry
i Podhale, Poznań 1935, s. 159-160). Śnieżna rzeczywistość Zakopanego
była polem, na której wyobraźnia i hart ducha Malczewskiego pracowały
najprężniej. Miejsce to było w okresie powojennym symbolem nowej epoki,
w stronę której miała zmierzać odrodzona Polska. Zakopane czasów Rafała
Malczewskiego cieszyło się nie tylko opinią kultowej kolonii artystycznej,
ale było także miejscem ekonomicznej prosperity, w dużej mierze związanej z ruchem turystycznym. Trzon programu wypoczynkowego stanowiło
wówczas narciarstwo, ale także rajdy samochodowe i zawody konne.

Rafał Malczewski był nie tylko bacznym obserwatorem owych zmian,
lecz również ich kronikarzem. Jako aktywny narciarz i komentator życia
sportowego, czynnie pisywał do popularnych lokalnych czasopism,
w tym do: „Gazety Zakopiańskiej”, „ABC” czy „Epoki”. Począwszy od 1910
Malczewski był członkiem Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy.
Jego starty w zawodach odnotowywane były w ówczesnej prasie.
Równolegle rozwijał swoją pasję wspinaczkową. Jako jeden z pierwszych
zwrócił uwagę na fenomen rosnącego narciarskiego szaleństwa, prawdopodobnie dlatego, iż sam był inicjatorem i propagatorem tego sportu.
Uprawiane przez niego narciarstwo było dlań jednocześnie tematem
malarskim i literackim, korespondencją znaku malarskiego i słowa.
Zapisem owych doświadczeń jest prezentowana w katalogu akwarela,
którą łączyć można z nieformalnym cyklem malarskim, który przedstawiał
serię akwarelowych widoków szczytów górskich nierzadko poprzecinanych
śladami nart na śnieżnej połaci.
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Na podstawie analogii z innymi pracami artysty prezentowany obraz
można datować na okres około 1930 roku, należący do jednego z najciekawszych i najbardziej płodnych momentów w karierze Rafała Malczewskiego.
Środowisko Zakopanego, w którym przebywał od 1917 roku niebywale
go inspirowało. Artysta pewnego razu podsumował to następującymi
słowami: „Każdy człowiek, który długie lata spędził w Zakopanem,
widział jego lepsze i gorsze czasy, zna jedyność tej miejscowości w Polsce
i nasłuchał się rozlicznych opinii, życzeń i złorzeczeń, marzy o tym, by
Zakopane, łącząc tę niesamowitą piękność gór, pagórków, ukrytych wśród
nich czarownych osiedli; ten niewyczerpany teren wędrówek dalszych
i bliższych wraz z oazą sportu, zabawy, życia intelektualnego wyrosło
naprawdę na miarę sezonowej stolicy Polski” (Rafał Malczewski, [w:]
Dorota Folga-Januszewska, Teresa Jabłońska, Zakopane w czasach Rafała
Malczewskiego, tom 2, Olszanica 2006, s. 8). Tematykę góralskich chat
osadzonych w pejzażu Malczewski malował od początku lat 20.

Dopiero jednak od 1927 roku, zapewne pod wpływem własnych doświadczeń (natury raczej sportowej niż artystycznej), artysta zaczął coraz
częściej tworzyć pejzaże zimowe. Głównym bohaterem tych obrazów
stał się śnieg – miejscami jaśniejący czystą bielą, partiami srebrzysty
czy różowawy. Często kładą się i wiją na nim nieco odrealnione, intensywnie błękitne cienie. Z tym charakterystycznym rozwiązaniem mamy
do czynienia nie tylko na prezentowanym obrazie, lecz także na trzech
innych kompozycjach Malczewskiego: słynnym „Aucie na tle pejzażu
zimowego” i „Pejzażu z saniami” (oba z ok. 1930 roku, kolekcja Muzeum
Narodowego w Warszawie) oraz „Narciarzach w Tatrach” (1927, kolekcja
prywatna). To rozwiązanie wiąże się z artystycznym credo artysty,
który wielokroć deklarował, że malarstwo powinno operować dysonansami,
mocnym kontrastem, a artysta nie powinien bać się operowania
czystym kolorem.

Kazimierz Wierzyński
„Do Rafała Malczewskiego”

Latem jest żółty owies i białe są owce,
Latem upał kłuje i huczy, jak gruby trzmiel,
Latem z ziemi tryskają zdziczałe jałowce,
W górę pnie się na tykach wysoki, pijany chmiel.
Latem z nieba zwisają obłoczne wymiona,
Wiatry doją z nich mleko, śmietanę i gęsty tłuszcz,
Żywi się sosna żywiczna a trawa zielona
Pachnie w kosodrzewinie sianem połonin i puszcz.
Zimą jest śnieg, śnieg kopny, śnieg kopno-kopiasty,
Śliski puch poskubany w miliony ciężarnych ton,
Góry ugrzęzły w mule, jak wóz drabiniasty,
Mróz strzela wprost do brzucha oddechem szorstkim jak szron.

Zimą jest niebo szklane, lodowa pogoda,
Narta nurza się z chrzęstem w rozsypany, ziarnisty piach,
W modrym przeręblu woda słowiczy się młoda,
Ruda odwilż wywala jęzor dymiący na dach.
Potem wiosna i jesień z osobna się pysznią,
Świat powtarza się nowy po setny, tysiączny raz.
… Skwerek śródmiejski dziką osypał się wiśnią,
Pociąg na plancie gwizdnął, przebiegł, zaświecił i zgasł.
Tutaj chyba nam zostać, nie idźmy już dalej,
Portret ziemi skończony, przez nocne snuje się tło,
Ciemność – tylko wysoko semafor się pali,
Okiem zielonem patrzy naskroś przez człowieka w dno.

5303
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Prom, z cyklu „Centralny Okręg Przemysłowy”, 1938
olej/płótno, 72,5 x 100 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Rafał Malczewski | - 38'
na odwrociu na środkowej listwie blejtramu stempel 'The Stretcher Company | 4590',
po lewej stronie u dołu słabo nieczytelna nalepka papierowa
z Biura Krajowej Rady Narodowej oraz na dolnej listwie oprawy
pośrodku owalna nalepka z nowojorskiej galerii sztuki Art Lovers na Broadwayu
estymacja:
240 000 - 300 000 PLN
53 900 - 67 300 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, październik 2012
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Wystawa. Bractwo św. Łukasza, Tytus Czyżewski, Rafał Malczewski, Eugenia Rożańska, Jerzy Wolff, Stanisław Zalewski,
Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, grudzień 1938 (?)
l i t e r at u r a :

Wystawa. Bractwo św. Łukasza, Tytus Czyżewski, Rafał Malczewski, Eugenia Rożańska, Jerzy Wolff, Stanisław Zalewski,
Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, grudzień 1938, poz. 59, s. 18 (jako „Prom”?)

Prezentowany na aukcji obraz „Prom” to prawdziwa rzadkość zarówno
na polskim rynku aukcyjnym, jak i w spuściźnie Rafała Malczewskiego;
artysta w latach 30. XX wieku doświadczył epizodu, w którym na pewien
czas tatrzańskie krajobrazy porzucił na rzecz industrialnych widoków.
Zjawisko to ma niezaprzeczalny związek z podróżami, jakie po 1930 roku
Rafał Malczewski odbywał po Polsce, malując kompozycje, które w poetycki
sposób opowiadały o krajobrazie przemysłowym. Zwieńczeniem tych peregrynacji było stworzenie cyklu obrazów, quasi reportażowych, odzwierciedlających życie Czarnego Śląska (1934) oraz rozwój uprzemysłowienia
Centralnego Okręgu Przemysłowego (1938). Prezentowany w katalogu
obraz stanowi składową drugiego cyklu, w skład którego weszło kilkadziesiąt obrazów olejnych i akwarel. Malarska panorama COP-u została zrealizowana w podobnej konwencji co wcześniejsze wyprawy na Śląsk – tym
razem w 1938 roku Malczewski wraz z Melchiorem Wańkowiczem wybrali
się szlakiem budów największej inwestycji II Rzeczpospolitej. Swoją industrialną ikonografią artysta podjął istotny, graniczący z propagandą,
temat postępu technicznego i naukowego kraju po zamknięciu okresu
zaborów i I wojny światowej. Obrazowa relacja malarza była nader aktualny zapisem, bowiem COP powołano do życia w 1936 roku jako część
czteroletniego planu inwestycyjnego i sześcioletniego planu rozbudowy
sił zbrojnych. Rząd chciał tym samym zatrzeć dystans techniczny i ekonomiczny wynikający z dawnych podziałów kraju. Niespełna dwadzieścia lat
po odzyskaniu niepodległości władza potrzebowała nie tylko podparcia
ekonomicznego, ale także światopogl – artyści, w tym Rafał Malczewski,
na zlecenie rządu mieli wpływać na pozytywny wizerunek zmian prowadzonych w państwie.

Ogromna kampania informacyjna sprawiła, iż budowa Okręgu urosła do
rangi jednego z symboli II Rzeczypospolitej. Wśród licznych sprawozdań
prasowych, w „Gazecie Polskiej” w 1938 roku publikowano ponadto
autorsko ilustrowane reportaże pióra właśnie Rafała Malczewskiego.
W swych sprawozdaniach Malczewski nie krył fascynacji nowoczesnym
pejzażem przemysłowym. Na potrzeby publicystyki i malarskiego cyklu
Malczewski gromadził fotografie, wykonywał liczne rysunki i szkice,
tworzył akwarelowe studia. Gromadził materiały ikonograficzne,
na podstawie których malował obrazy, częściowo w plenerze, częściowo
we własnej pracowni. Z całej serii do dziś zachowało się jedynie kilkanaście prac, przedstawiających elementy zabudowy przemysłowej. „Wędrując
wśród hałd, ziemią kształtowaną nie zamysłem przyrody czy ręką rolnika,
lecz prawami potężnego surowcowego przemysłu, służącą za śmietnik
na wyprute z głębi patroszonych pokładów bebechy, na zapiekłe szlaki,
dziwaczne pagóry kształtu olbrzymich trumien posmarowanych na czarno,
dymiących błękitnymi smugami, wśród rozlewisk, bagien, poletek zbóż,
zapadli i wądołów wygrzebanych w żółtych piaskach potrzebnych
na zamułkę, dziwiłem się, że ten pejzaż nie zwabił poza mną nikogo
z malarzy” (Rafał Malczewski, Plastyk na Śląsku, „Wiadomości Literackie”
nr 48, 15 XI 1936, s. 20). W tym samym czasie w życiu prywatnym artysty
następowały duże zmiany. Artysta rozstał się ze swoją pierwszą żoną.
Jakby próbując opuścić świat, który zbudował przez wiele lat w
Zakopanem – rozpoczął podróże po Polsce. Jego towarzyszką była w nich
Zofia Mikucka, jego przyszła żona, z którą związany był aż do śmierci w
Kanadzie. Dla Malczewskiego te podróże były poszukiwaniami nowych
malarskich tematów i próbą zobaczenia Polski na nowo – okazały się
również ostatnim spojrzeniem na Polskę przed emigracją w 1939 roku.

5304
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Podwórko przed zakładem krawca, lata 30. XX wieku
olej/tektura, 71,5 x 91 cm
sygnowany p.d.: 'Rafał Malczewski'
na odwrociu odręczny zapis: '389'
estymacja:
140 000 - 190 000 PLN
31 400 - 42 700 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2012
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa,
19 października-10 listopada 2012
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 24

„Podłożem powstania obrazu jest pewien stan napięcia uczuciowego, które łączy mnie
z jakimś wycinkiem widzialnego świata, dostrzeżonym naraz. Moment ów daje impuls
do stworzenia kompozycji, w której ów stan zmieści się cały, malarskiemi środkami objawiony. Muszę odczekać jednak, póki ów obraz nie pojawi się jako wizja, pod względem
barwy zupełnie zdecydowana. Kompozycja zaś na płaszczyźnie płótna jest u mnie szeregiem selekcyj i eleminacyj zbytecznych, mojem zdaniem, przedmiotów, nie tylko z powodu
tkwiących we mnie wyobrażeń czysto malarsko-rzemieślniczych o obrazie, ale i z uwagi na
wywołanie w widzu tegoż napięcia, które we mnie powstało i trwa. Próby stworzenia czegoś
pod wpływem li tylko zadrażnienia zmysłu barwy i formy nie zadowalają mnie nigdy.”
Zofia Stryjeńska, Wystawa Stanisława I. Witkiewicza i Rafała Malczewskiego, Katalog XV, kwiecień 1924, Salon Sztuki
Czesława Garlińskiego, Warszawa, s. 5

5305
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Żółty byk, 1956
olej/tektura, 49 x 76 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Rafał Malczewski 56'
estymacja:
140 000 - 190 000 PLN
31 400 - 42 700 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, grudzień 2012
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa,
19 października-10 listopada 2012
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 25

„Gdy podchodzę do moich obrazów olejnych po dłuższem niewidzeniu, zaciekawiają mnie o tyle iż spostrzegam w nich rzeczy,
które nie istniały dla mnie w chwili ich malowania; ujawnia się
coś jak gdyby światopogląd – mój – gdyż uznać go muszę za taki,
skoro wyłazi z moich utworów. Nie uważam siebie za smutnego
człowieka, a jednak nie powiem, bym wiele wesołości i szczerej
niezmąconej niczem pogody zamykał w to coś, co jest poza barwą
i linją własnoręcznych malowideł.”
Rafał Malczewski, Moje malarstwo, „Plastyka”, nr 1, 1930, s. 5

5306
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Stacja „Tyłek”, około 1930
olej/tektura naklejona na sklejkę, 100 x 70,5 cm
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa z Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu z wystawy „Jacek i Rafał Malczewscy” z 2011 roku
estymacja:
150 000 - 200 000 PLN
33 700 - 44 900 EUR
pochodzenie:

dom aukcyjny Rempex, Warszawa, 2009
kolekcja prywatna, Polska
dom aukcyjny DESA Unicum, Warszawa, październik 2015
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał i Jacek Malczewscy, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, marzec-maj 2011
Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa,
19 października-10 listopada 2012
Rafał Malczewski. Pejzaże, dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, 31 lipca-22 sierpnia 2017, poz. 4
l i t e r at u r a :

Rafał i Jacek Malczewscy, Muzeum Jacka Malczewskiego, Radom, Marzec - Maj 2011
Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 23

Od połowy lat 20. XX wieku Rafał Malczewski zaczął stopniowo odchodzić
od tak symptomatycznego dla siebie przedstawiania widoków małych
miasteczek - otworzył dla swojej sztuki nowe horyzonty. Artysta porzucił
odtwarzanie reminiscencji spędzonego na prowincji dzieciństwa
i na krótko został - jak sam mówił - „malarzem kolejowym”.
Coraz częstszym motywem w jego twórczości stawały się zatem odludne
stacyjki kolejowe, pociągi ze staroświeckimi parowozami, przewody
telegraficzne i szyny kolejowe. Artysta operował stylizowaną, dekoracyjną
formą utrzymaną w „prymitywizującej” konwencji.

5307
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż kanadyjski - „Lac du Bonnet”, 1943
akwarela/papier, 33 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'Rafał Malczewski. Lac du Bonnet. VII. 43'
estymacja:
9 000 - 12 000 PLN
2 100 - 2 700 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Kraków (zakup od rodziny artysty)

Prezentowana w katalogu praca pochodzi z pierwszych miesięcy pobytu
Rafała Malczewskiego w Kanadzie. Widok, jaki przedstawił artysta na tej
niedużej kartce papieru, to motyw z niewielkiej kanadyjskiej miejscowości
Lac du Bonnet. Zdaje się, że owa praca stanowi o dwoistości duchowej
i artystycznej, jaką malarz przeżywał w owym czasie.
Rozdzielony z ojczyzną i ukochanym mitycznym Zakopanem, rzucony
w zupełnie nowe środowisko północy Nowego Świata Malczewski
w kanadyjskim krajobrazie próbował wskrzesić to, co stało się jego
credo – tęczowe, lśniące i „naiwne” widoki akwarelowe. Być może było
to możliwe dzięki osławionej czarce, w której Malczewski trzymał zaczarowaną wodę? Józefina Szczepańska- Niedenthal w 1966 roku w londyńskich
„Wiadomościach” wspominała: „Chodzi o sporą, emaliowaną miseczkę,
obiekt raczej kuchenny. Wtedy gdy zjawiała się nagle w ogrodzie przy

boku Malczewskiego, była olśniewająco biała z wewnątrz i z zewnątrz,
obwiedziona wesołym, granatowym paskiem. Dzisiaj, po z górą 20 latach
wiernej, prozaicznej służby, zżółkła, zardzewiała, ma potrzaskaną emalię,
nawet dziurę podłataną plastrem. Zawsze jednak nosi dalej swe szumne
miano. Przyczepiło się do niej oczywiście z żartu. Ale ta przesada nie była
nieuzasadniona: w owej czarce Malczewski trzymał kiedyś zaczarowaną
wodę. Wystarczyło, by zwilżył nią papier, a natychmiast pod dotknięciem
jego pędzla, rozkwitało tęczowe lśnienie białych ścian, ziemia stała się
do nóg cicha i dziewicza, purpurowe ognie buraczanych liści czy zielone
pędy młodej trawy rozpływały się w słońcu albo też błękitne niebo rysowało marmurową siecią obłoków” (J. Szczepańska- Niedenthal, Czarka
Malczewskiego, „Wiadomości” (Londyn), nr 1044/1045, 3-10 IV 1966, s. 4).

5308
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż z parku narodowego Jaspers, 1943
akwarela/papier, 35 x 25 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'Rafał Malczewski | Jasper 1943'
estymacja:
7 000 - 10 000 PLN
1 600 - 2 300 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum,
Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum,
Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 11

5309
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż kanadyjski z rzeką
akwarela/papier, 33,5 x 51,5 cm
sygnowany l.d.: 'Rafał Malczewski'
estymacja:
14 000 - 20 000 PLN
3 200 - 4 500 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Kraków (zakup od rodziny artysty)

Wybuch II wojny światowej zastał Rafała Malczewskiego w Krakowie.
Po kilku tygodniach pobytu w okupowanym mieście artysta wraz
z żoną przekroczył granicę kraju. Pragnęli znaleźć schronienie
po drugiej stronie Atlantyku, w Nowym Jorku. Droga ucieczki wiodła
artystę przez Czechosłowację, Węgry, Wenecję, Francję, Hiszpanię,
Portugalię, Brazylię, aby w końcu dotrzeć przez Nowy Jork do Kanady
w listopadzie 1942 roku. Rafał Malczewski przybył do Kanady na zaproszenie ówczesnego posła RP, Wiktora Podoskiego. Dzięki rządowemu
wstawiennictwu, Malczewski otrzymał zamówienie z Canadian National
Railways i Pacific National Railways. W ramach trzyletniego kontraktu,
w latach 1943-46 artysta podróżował i malował kanadyjskie pejzaże
oraz stacyjki kolejowe. Prace te ozdobiły przedziały kolejowe oraz weszły
do kolekcji Pacific National Railways. „Gwiaździsta noc, przebijamy się
ku wschodowi, ku wielkim górom. Mijamy osiedla nad jeziorami, świat
za oknami spiętrza się coraz bardziej, pociąg kręci, dźwiga się to znów
spada w ciemnej głuszy. (…) Jesteśmy trzy tysiące mil od Atlantyku,
na zachód od Rocky Mountains, (…) bardzo daleko od Europy” – tak sam
artysta opisywał trasę podróży w książce „Późna jesień”.
Wyjazdy pozwalały zapoznać się artyście z lokalnym pejzażem, mieszkańcami odwiedzanych miast, jak również aranżować wspomniane wystawy.
Po drodze zwiedziła także parki narodowe w Górach Skalistych, Banff
i Jasper, czego ilustracją są prezentowane na aukcji akwarele.
Górskie motywy Kanady szybko okazały się być Malczewskiemu niezwykle
bliskie, bowiem napotykane na północy przestrzenie mocno kojarzyły
mu się z ojczyźnianym pejzażem. „Siedzę na kępce zeschłych traw
i maluję. Przede mną zaśnieżony szczyt wynurzający się z mgieł.
Dołem lasy szpilkowe, niżej, prawie u moich stóp płynie rzeka, zielona,
górska rzeka. Mógłby to być Poprad lub Dunajec, może Białka.
Jest październik – niebo takie samo jak nad Tatrami. Panuje niezmącona
cisza, słońce rozgania mgły, świat nabiera ostrości, złudzenie pierzcha,
to inna ziemia, nieznane góry, rzeka inna” – notował Rafał Malczewski
jesienią 1943 roku. W ramach kontraktu PNR zobowiązało się do zorganizowania Malczewskiemu indywidualnych wystaw w Ottawie, Toronto,
Montrealu, Vancouver i Winnipegu. Pierwsza kanadyjska wystawa
Malczewskiego w Ottawie z 1943 roku stała się przyczynkiem do lokalnego
sukcesu polskiego malarza. O ekspozycję jego dzieł z okresu brazylijskiej
czy kanadyjskiej podróży zabiegały renomowane galerie; wiele z tych prac
trafiało do rąk prywatnych kolekcjonerów. Dynamiczne życie artystyczne
sprawiało, że rodzina Malczewskich poruszała się pomiędzy największymi
miastami Kanady. Jednakże rozłąka z ojczyzną skutkowała złym stanem
psychicznym artysty. Dobijające były dla niego wieści o odchodzeniu
kolejnych przyjaciół z czasów przedwojennych. Zdawał się więcej pisać
aniżeli malować; pisał felietony do londyńskich „Wiadomości”, felietony
do Radia Wolna Europa, teksty wspomnieniowe do gazet polonijnych,
farsę na Polonię „Piwo w proszku”. Pod koniec lat 50. Rafał Malczewski
otrzymał propozycję powrotu do kraju – Muzeum Narodowe w Warszawie
pod dyrekcją Stanisława Lorentza planowało przygotowanie wystawy
retrospektywnej jego prac, artysta miał otrzymać mieszkanie i pensję, jeśli
zamieszka w Polsce. Koszty podróży do ojczyzny, w 1959 roku, pokrył rząd
polski. Malczewski, z trudem poruszający się po przebytym udarze mózgu,
czuł się wyobcowany w polskiej rzeczywistości, źle ocenił swoje obrazy
i nie zgodził się na wystawę „Podróż kulawca do Polski”. Po pobycie w kraju
pozostała jedynie poprawa stosunków z synem malarza, Krzysztofem.
Pod koniec 1959 roku Malczewski z żoną powrócili do Montrealu – do
trudnego losu emigrantów bez własnego miejsca, do kłopotów finansowych i zależności od innych. Artysta w Kanadzie malował przede wszystkim
akwarele, które cieszyły się uznaniem, ale nie przynosiły artyście wystarczających dochodów. W 1962 roku „Kultura paryska” przyznała artyście
doroczną nagrodę za twórczość plastyczną, co na chwilę podreperowało
jego budżet. W polonijnym środowisku swoje prace Malczewski sprzedawał zaledwie po kilka dolarów. 15 lutego 1965 roku Rafał Malczewski
zmarł w szpitalu w Montrealu na skutek przebytego dawniej udaru
i licznych bolesnych zabiegów medycznych.

Pociąg linii Canadian Pacific Railway przekraczający Góry Skaliste, lata 20./30. XX wieku,
źródło: Narodowe Archiwum CyfroweWeiss-Nowina Konopka, Kraków 2011, s. 36

5310
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Portret syna artysty, Krzysztofa, 1920
akwarela/papier, 48,7 x 34,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'RMalczewski 1920'
estymacja:
7 000 - 10 000 PLN
1 600 - 2 300 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna Krzysztofa Malczewskiego
depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum,
Salon wystawowy Marchand, Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 11

5311
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Wnętrze chaty
akwarela, ołówek/papier, 48 x 55 cm
sygnowany p.d.: 'Rafał Malczewski'
na odwrociu czerwony stempel pracowni introligatorskiej „Volumin” Zbigniewa Brhela z Krakowa
estymacja:
7 000 - 10 000 PLN
1 600 - 2 300 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska

5312
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż architektoniczny
akwarela/papier, 35 x 53 cm
sygnowany l.d.: 'Rafał Malczewski'
estymacja:
10 000 - 15 000 PLN
2 300 - 3 400 EUR
pochodzenie:

dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, luty 2013
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa,
19 października-10 listopada 2012
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 12

5313
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
W kanadyjskiej dolinie, 1953
akwarela/papier, 39 x 56,4 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'R.Malczewski | malowane 9 lipiec 53.'
estymacja:
12 000 - 18 000 PLN
2 700 - 4 100 EUR
pochodzenie:

dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, wrzesień 2016
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012
Rafał Malczewski. Pejzaże, dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, 31 lipca-22 sierpnia 2017, poz. 6
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 9

5314
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Górskie jezioro
akwarela/papier, 35 x 49,5 cm
sygnowany l.d.: 'Rafał Malczewski'
opisany na odwrociu p.d.: 'Własność | X. T. Zalewski | (…) 10 d/1/'
estymacja:
10 000 - 15 000 PLN
2 300 - 3 400 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska

Dojrzała twórczość Rafała Malczewskiego to przede wszystkim korzystanie ze spektrum możliwości techniki akwarelowej. Malowane tą wodną
techniką malarską widoki odzwierciedlały warsztat pracy malarza, który
cenił plenerową dostępność, niemożliwość korekty i techniczną lekkość.
Nie syntetyzując formy, w szybki, lecz trafny sposób Malczewski oddawał
piękno malowanych pejzaży. Artysta mawiał: „Jak dotąd, jeszcze nigdy
same góry, ich wnętrze nie znalazło się w mojej olejnej kompozycji.
Świat leżący u ich stop, którego jestem bacznym i czujnym obserwatorem,
daje mi setki podniet”, a o samej akwareli w swoim rzemiośle opowiadał:
„Czystość tej techniki, lekkość i łatwość przenoszenia materiału daje mi
możność utrwalenia tego, co spodoba mi się podczas bardzo nawet uciążliwej wycieczki. Niektóre tylko z nich są zalążkami późniejszych olejnych.
Akwarele są lżej strawne, mniej osobiste, niepodejrzanie pogodne, a poza
tem stają może na wyższym technicznym poziomie“. Dzięki temu artysta
operował stylizowaną, dekoracyjną formą utrzymaną w „prymitywizującej”
konwencji. Kreował nadrealne w nastroju pejzaże, posługując się jednorodnymi płaszczyznami lśniących, żywych barw i nawarstwiającymi niemalże
teatralnymi kompozycjami.

5315
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż z Rio, 1942
akwarela/papier, 27 x 35 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'Rafał Malczewski | Rio 42.'
estymacja:
7 000 - 10 000 PLN
1 600 - 2 300 EUR
pochodzenie:

dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, kwiecień 2013
kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand, Warszawa,
19 października-10 listopada 2012
Rafał Malczewski. Pejzaże, dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, 31 lipca-22 sierpnia 2017, poz. 7
l i t e r at u r a :

Rafał Malczewski i artyści Zakopanego, katalog wystawy, dom aukcyjny Desa Unicum, Salon wystawowy Marchand,
Warszawa, 19 października-10 listopada 2012, s. 16

5316
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Żaglówka przy brzegu wyspy Rab, po 1940
akwarela/papier, 34 x 48,5 cm
sygnowany i opisany l.d.: 'Rafał Malczewski. Rab.'
estymacja:
12 000 - 18 000 PLN
2 700 - 4 100 EUR
pochodzenie:

dom aukcyjny Rempex, Warszawa, grudzień 2017
kolekcja prywatna, Polska

5317
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż z taflą wody, około 1920
akwarela/papier, 35 x 49 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.d.:
'Kochanemu Ignasiowi | der alte Kerlwer (?) | 22 IX 20 Rafał Malczewski Zakopane'
estymacja:
25 000 - 35 000 PLN
5 700 - 7 900 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska

Rafał Malczewski był jedną z czołowych postaci-legend, które w międzywojniu tworzyły mit Zakopanego. „W pamięci zarówno wielu mieszkańców
Zakopanego, jak i we wspomnieniach gości postać Rafała Malczewskiego
zapisała się jako część tamtejszego pejzażu. Miał jak każdy wrogów i
przyjaciół, lecz, co ciekawe, wiedziano o nim niewiele. Aleksander Schiele
pisał: ‘Rafał był wielkim moim przyjacielem przez dziesiątki lat. Przyjaźń tę,
o której można powiedzieć – dozgonna, cenię w najwyższym stopniu, tym
bardziej że Rafał był człowiekiem wielkiego czaru osobistego i wielkiego
talentu. Był znakomitym w trzech dziedzinach sztuki jednocześnie: malarz,
pisarz i taternik-alpinista’” (Rafał Malczewski i mit Zakopanego, t.1, red.
Dorota Folga-Januszewska, Olszanica 2006, s. 120, [w:] A. Schiele Rafał
i jego słynny ojciec – Jacek Malczewscy, op. cit., s. 14). Pierwszy związek
Rafała Malczewskiego z Zakopanem to zapewne spotkanie wraz z ojcem
Stanisława Witkiewicza w wieku dziesięciu lat. Prawdopodobnie już od
czasów dzieciństwa pociągały go góry. Jego krewny, Antoni Malczewski,
był szóstym zdobywcą Mont Blanc oraz pierwszym zdobywcą
Aiguille de Midi (1818). Rafał pragnął kontynuować rodzinne osiągnięcia.
W wieku osiemnastu lat uczestniczył jako zawodnik w I Międzynarodowym
Dniu Narciarskim w Zakopanem zorganizowanym przez Tatrzańskie
Towarzystwo Narciarzy. W tym samym roku przeprowadził się na studia

filozoficzne do Wiednia, jednak przenosiny nie ukróciły jego wielkiej
pasji. W Austrii należał do ugrupowania alpinistów i narciarzy CAP
(o żartobliwym rozwinięciu nazwy przez członków – Klub Alpejskich
Pieszczochów). Wraz z przebywającymi w Wiedniu Polakami podjął się
zimowej wycieczki na nartach na szczyt Gross Venediger. Po pięciu latach
na obczyźnie Rafał opuścił Kraków, aby przeprowadzić się na stałe do
Zakopanego. Kieruje nim z pewnością miłość do gór oraz chęć tworzenia,
lecz nie w cieniu wymagającego ojca. Po przenosinach do Zakopanego Rafał
Malczewski w sposób naturalny stał się częścią tamtejszego środowiska
towarzyskiego: przyjaźnił się ze Stanisławem Bronikowskim, z którym
często wyprawiał się w góry, w kawiarni Przanowskiego spotykał się z Janem
Pawlikowskim czy braćmi Kalecińskimi, a w restauracji Karpowicza grał
w bilard. Wynikiem owej aktywności towarzyskiej nierzadko były podarunki
artysty dla przyjaciół w postaci jego prac. Tego typu suwenirem jest prezentowana w katalogu praca, która, wedle inskrypcji, została zadedykowana
prawdopodobnie Ignacemu Bujakowi – przyjacielowi malarza, narciarskiemu kompanowi, redaktororowi „Głosu Zakopiańskiego”, na łamach
którego Bujak i Malczewski wspólnie publikowali.

5318
R a fa ł M a l c z e w s k i
1892-1965
Pejzaż letni, po 1940
olej/płótno naklejone na tekturę, 36,5 x 45,5
sygnowany p.d.: 'Rafał Malczewski'
estymacja:
15 000 - 25 000 PLN
3 400 - 5 700 EUR
pochodzenie:

kolekcja prywatna, Polska
w y s ta w i a n y :

Rafał Malczewski. Pejzaże, dom aukcyjny Desa Unicum, Warszawa, 31 lipca-22 sierpnia 2017, poz. 1

Prezentowany olejny pejzaż Malczewskiego powstał najprawdopodobniej
w okresie kanadyjskim, kiedy nadrealna maniera jego malarstwa uległa
rozluźnieniu. Mimo to, da się obserwować charakterystyczne cechy jego
twórczości krajobrazowej, jeszcze z okresu zakopiańskiego: bogaty koloryt,
śmiałe operowanie światłem, silne akcentowanie detalu. Przestrzenny
widok przypomina holenderskie pejzaże doby Złotego Wieku, np. panoramiczne wizerunki autorstwa Jacoba van Ruisdaela. Wizualnego napięcia
kompozycji przydają stosunkowo niewielkie drzewa na pierwszym planie,
które, zwyczajowo umieszczane w takiej partii obrazu, tworzą kurtynę.
Tutaj, poprzez rozmiar i szczegółowość, dają wrażenie oglądania przez
widza świata w miniaturze. Malczewski dla nowej formuły malarstwa obrał
charakterystyczny punkt perspektywy z lotu ptaka, potęgując przy tym
nierealność scenerii. Powyższy zabieg kompozycyjny pozwala również
na odtworzenie niesamowitych efektów świetlnych rozpościerających się
w górskich dolinach.

Sztuka Współczesna

Józef Hałas

„Góra podwójna”, 1965

PR ACE N A PA PIER ZE

Aukc ja 1 0 wr z eś n i a 20 20 , 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

1 – 10 września 2020

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

j a n ta r a s i n

„Narodziny przedmiotów”, 1997

KL ASYCY AWA NG A RDY PO 194 5
A u k c j a 1 pa ź d z i e r n i k a 2 0 2 0 , 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

21 września – 1 października 2020

SZTUKA DAWNA

S ta n i s ł aw W ys p i a ń s k i

„Portret Zygmunta Badowskiego”, 1898

PR ACE N A PA PIER ZE

Aukc ja 1 7 wr z eś n i a 20 20 , 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

7 – 17 września 2020

SZTUKA DAWNA

XIX W., MODERNIZM , MIĘDZ Y WOJ NIE

Zygmunt Menkes

Wnętrze z bukietem kwiatów w wazonie
i skrzypcami („My Bouquet”)

A u k c j a 2 2 pa ź d z i e r n i k a 2 0 2 0 , 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

12 – 22 października 2020

SZTUKA DAWNA

P r zyj m uje m y o bie k ty na nadc h o dz ą ce au k cje

P r ace na P apie r ze
1 7 w r ześnia

A r t O U T L E T S ztu k a D awna
3 0 w r ześnia 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
do 10 SIERPNIA 2020

Termin przyjmowania obiektów:
d o 2 1 sie r pnia 2 0 2 0

kontakt: Małgorzata Skwarek
m.skwarek@desa.pl,
22 163 66 48, 795 121 576

kontakt: Paulina Adamczyk
p.adamczyk@desa.pl,
22 163 66 14, 532 759 980

X I X wie k , m o de r niz m , m i ę dzyw o jnie
2 2 pa ź dzie r ni k a 2 0 2 0

G r a f i k a A r tystyczna
2 7 pa ź dzie r ni k a 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
d o 1 4 w r ześnia 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
D O 1 5 w r ześnia 2 0 1 9

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

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

SZTUKA WSPÓŁCZESNa

P r zyj m uje m y o bie k ty na nadc h o dz ą ce au k cje

P r ace na P apie r ze
1 0 w r ześnia 2 0 2 0

N o we p o k o lenie p o 1 9 8 9
2 9 w r ześnia 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
d o 5 sie r pnia 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
d o 1 7 sie r pnia 2 0 2 0

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

kontakt: Artur Dumanowski
a.dumanowski@desa.pl,
22 163 66 42, 795 122 725

Klasycy awanga r dy p o 1 9 4 5
1 pa ź dzie r ni k a 2 0 2 0

F o t o g r a f ia K o le k cj o ne r s k a
1 5 pa ź dzie r ni k a 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
d o 2 8 sie r pnia 2 0 2 0

Termin przyjmowania obiektów:
d o 3 w r ześnia 2 0 2 0

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

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

Udział klienta w aukcji online regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA AUKCJI
ONLINE. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym DESA Unicum a kupującym w
ramach aukcji online. 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 ogłoszenie w Aplikacji Online.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA AUKCJI ONLINE
I. PRZED AUKCJĄ
Definicje:
Aplikacja Online - strona internetowa https://bid.desa.pl/ oraz bezpłatna aplikacja mobilna Desa Unicum służące do udziału w licytacji przez Internet.
Dom Aukcyjny - DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Piękna 1A (00-477 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnr KRS 0000718495,
REGON: 142733824, NIP: 5272644731
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
W przypadku aukcji online, cena wywoławcza to pierwsze możliwe postąpienie pokazywane uczestnikom aukcji po zalogowaniu się do aukcji w Aplikacji Online. Zwyczajowo
cena wywoławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny
obiektu i wynosi 18%. 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, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
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 pojawieniem się w Aplikacji Online
słowa pass. Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Opcjonalnie jeżeli transakcja
nie osiągnie ceny gwarancyjnej Aplikacja Online może wyświetlić komunikat zawarcia
transakcji warunkowej.
6. Pass/Pominięte
„Pominięte” (lub „Pass”) wyświetla się w Aplikacji Online 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
w Aplikacji Online przed rozpoczęciem aukcji. Tego typu transakcja zostaje zawarta
w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i Aplikacja Online
wyświetliła komunikat transakcji warunkowej. 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.

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. Ogląd obiektów
W przypadku większości aukcji online organizujemy wystawy przedaukcyjne. Wystawy
przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W przypadku braku stałej wystawy przedaukcyjnej, wszystkie obiekty oferowane podczas aukcji online zostaną udostępnione od oglądu na życzenie klienta w siedzibie Domu Aukcyjnego w jego godzinach
pracy. W trakcie trwania aukcji 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.
- 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
W aukcji online można wziąć udział poprzez Aplikację Online, poprzez licytację telefoniczną oraz osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego. W aukcji online, w odróżnieniu do
aukcji live, wszystkie obiekty są licytowane jednocześnie, a sama licytacja ma swoją datę
i godzinę rozpoczęcia oraz datę i godzinę zakończenia. Dom Aukcyjny zastrzega możliwość zakończenia licytacji poszczególnych obiektów o różnych godzinach. Osobisty
udział w aukcji online jest możliwy poprzez złożenie zlecenia licytacji obiektu u pracownika Domu Aukcyjnego – możliwość licytacji osobistej istnieje w ciągu ostatniej godziny
licytacji, która w tym czasie odbywa się jednocześnie w Aplikacji Online i siedzibie Domu
Aukcyjnego. Aby skorzystać z możliwości samodzielnej licytacji przez Internet, należy zalogować się w Aplikacji Online i przejść pozytywną weryfikację przez pracownika Domu
Aukcyjnego (dopuszczenie do określonej aukcji).

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 procesie 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.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi system informatyczny, dostępny przez Aplikację Online, który wyświetla obiekty i kolejne postąpienia, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę.
Zakończenie licytacji obiektu następuje o godzinie wskazanej przez system informatyczny. Wygrana licytacji jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży między Domem
Aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. Zastrzegamy sobie prawo do
licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. Dom Aukcyjny ma prawo do wycofania z licytacji obiektów bez podania przyczyn. Opisy zawarte
w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Dom Aukcyjny lub osobę
przez niego wskazaną w trakcie trwania licytacji wraz z adnotacją o dokonanej zmianie.

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

2. Licytacja osobista w aukcji online
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i stawić się osobiście
w siedzibie Domu Aukcyjnego w trakcie ostatniej godziny licytacji. 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. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Dedykowany do obsługi
licytacji osobistej klienta pracownik Domu Aukcyjnego dołoży wszelkich starań, aby klient
zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeżeli limit jest niższy niż cena 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 złożenia oferty. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
Nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny przed zakończeniem 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.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście lub poprzez Aplikację Online,
istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia
najpóźniej 24 godziny przed zakończeniem 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 w trakcie ostatniej godziny trwania licytacji. 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 online
Aby wziąć udział w licytacji przez Internet należy założyć konto w Aplikacji Online, a następnie zarejestrować się do konkretnej aukcji. Po weryfikacji i dopuszczeniu do aukcji
przez pracownika Desa Unicum, można zostawiać w systemie zlecenia stałe (limit licy-

tacji do określonej kwoty), licytować na żywo lub licytować poprzez Aplikację Online na
miejscu w siedzibie Domu Aukcyjnego. Zwyczajowo aukcje online trwają od 7 do 21 dni
kalendarzowych. Aukcja online ma określona datę i godzinę rozpoczęcia i datę i godzinę zakończenia widoczną zarówno dla całej aukcji jak i dla poszczególnych obiektów.
W przypadku pojawienia się nowych ofert przed zakończeniem aukcji, licytacja może być
przedłużana o kolejne 3 minuty.
5. 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
10 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:
BREXPLPWWA3. 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 zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE 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 online powinni dokładnie
przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE i WARUNKI POTWIERDZENIA
AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na
warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA AUKCJI ONLINE,
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 w Aplikacji Online przed zakończeniem aukcji
– zmiana warunków może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed zakończeniem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem Aplikacji
Online, przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE 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, faxem 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, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do
siedziby Desa Unicum przynajmniej 24 godziny przed zakończeniem 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, jak i 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 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) Dom Aukcyjny może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt. Jeżeli
jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach
aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Kolejne postąpienia wyświetlane są i proponowane uczestnikom licytacji automatycz-

nie przez system wedle tabeli postąpień. Rolę aukcjonera przyjmuje system informatyczny.
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, jest zwycięzcą licytacji. 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 ONLINE 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 18% 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 10
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
zewnętrznego, 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 w terminie 10 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 odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej ceny nabycia;
e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną

przez DESA Unicum. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena
nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości;
g) potrącić należności nabywcy względem Desa Unicum z wierzytelności wobec tego
nabywcy wynikających z innych transakcji;
h) 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 ONLINE 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) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 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) Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności
wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, o której mowa w punkcie
1 paragrafie 9 powyżej, 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 ONLINE
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 ONLINE 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 ONLINE
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 ONLINE
nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ONLINE.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
ONLINE 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
katalo-

gu 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
Rafał Malczewski. Z lotu ptaka • 764ONL053 • 15-29 lipca 2020 r.
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 10 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

ul. piękna 1a
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