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J A N 
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Wiceprezes Zarządu

M A Ł G O R Z ATA 
K U L M A
Główna Księgowa

I Z A 
R U S I N I A K
Dyrektor Departamentu 
Projektów Aukcyjnych

A G ATA 
S Z K U P
Dyrektor Departamentu 
Sprzedaży
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Marta Wiśniewska
Marketing Manager
tel. 795 122 709 
m.wisniewska@desa.pl

D Z I A Ł  K S I Ę G O W O Ś C I

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

D Z I A Ł  P R A W N Y

D Z I A Ł  H R

Wojciech Dziakowski
Radca Prawny
w.dziakowski@desa.pl
tel. 22 163 67 86, 664 981 452

Bożena Prusik
Specjalista ds. kadr i płac
b.prusik@desa.pl

D Z I A Ł  I T

Piotr Gołębiowski
Koordynator Projektów IT
p.golebiowski@desa.pl
tel. 502 994 225 

S E K R E TA R I AT  Z A R Z Ą D U

tel. 22 163 66 65
biuro@desa.pl

D Z I A Ł  L O G I S T Y C Z N Y

Jakub Gołąbek
Dyrektor Zarządzający
j.golabek@reaart.com
tel. 532 792 536

Kacper Tomaszkiewicz
Kierownik ds. transportów i logistyki
k.tomaszkiewicz@desa.pl
tel. 795 122 708D Z I A Ł  F I N A N S O W Y

Marcin Sobka
Dyrektor Finansowy
m.sobka@desa.pl
tel. 221 636 785, 539 196 530



TOMASZ
DZIEWICKI
Kierownik Działu
Sztuka Dawna
t.dziewicki@desa.pl
22 163 66 46
735 208 999

IZA
RUSINIAK
Dyrektor Departamentu
Projektów Aukcyjnych
i.rusiniak@desa.pl
22 163 66 40
664 981 463

ARTUR 
DUMANOWSKI
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Projektów 
Aukcyjnych
a.dumanowski@desa.pl
22 163 66 42
795 122 725

CEZARY
LISOWSKI
Starszy Specjalista
Sztuka Użytkowa, Design
c.lisowski@desa.pl
22 163 66 51
788 269 908

AGATA
MATUSIEL AŃSK A
Specjalista
Sztuka Współczesna
a.matusielanska@desa.pl
22 163 66 50
539 546 699

JULIA
MATERNA
Kierownik Działu  
Projekty Specjalne
j.materna@desa.pl
22 163 66 52
538 649 945

ANNA 
SZYNK ARCZUK
Kierownik Działu 
Sztuka Współczesna
a.szynkarczuk@desa.pl
22 163 66 41
664 150 866

K ATARZYNA
ŻEBROWSK A
Starszy Specjalista
Fotografia Kolekcjonerska
k.zebrowska@desa.pl
22 163 66 49
539 546 701

MAGDALENA
KUŚ
Starszy Specjalista
Sztuka Użytkowa
m.kus@desa.pl
22 163 66 44
795 122 718

MAREK 
WASILEWICZ
Starszy Specjalista
Sztuka Dawna
m.wasilewicz@desa.pl
22 163 66 47
795 122 702

JOANNA
TARNAWSK A
Ekspert Komisji  
Wycen i Ocen
Sztuka polska XIX i XX w.
j.tarnawska@desa.pl
22 163 66 11
698 111 189

SAMANTA 
BELLING
Specjalista
Sztuka Współczesna
s.belling@desa.pl
539 222 774

ALICJA
SZNA JDER
Specjalista
Sztuka Współczesna
a.sznajder@desa.pl
22 163 66 45 
502 994 177

PAULINA 
ADAMCZYK
Asystent
Sztuka Dawna
p.adamczyk@desa.pl
22 163 66 14
532 759 980

Biuro przyjęć: tel. 22 163 66 10, wyceny@desa.pl, poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00
wyceny biżuterii: tel. 795 122 718, bizuteria@desa.pl, poniedziałek 11:00 - 15:00, środa 14:00 - 18:00

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

OLGA
WINIARCZYK
Asystent
Komiks i Ilustracja
o.winiarczyk@desa.pl
22 163 66 54
664 150 862

MICHAŁ  
SZAREK
Asystent
Sztuka Dawna
m.szarek@desa.pl
22 163 66 53 
787 094 345

JUDYTA 
MA JKOWSK A 
Asystent 
Sztuka Użytkowa 
j.majkowska@desa.pl 
787 923 202

JOANNA
WOL AN
Asystent 
Sztuka Młoda i Najnowsza
j.wolan@desa.pl
538 915 090

B I U R O  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

MAGDALENA
OŁTARZEWSK A
Asystent ds. rozliczeń
m.oltarzewska@desa.pl
22 163 66 03
506 252 044

KORA
KULIKOWSK A
Specjalista ds. rozliczeń
k.kulikowska@desa.pl
22 163 66 06
788 262 366

MICHALINA
KOMOROWSK A
Specjalista, BOK 
m.komorowska@desa.pl
22 163 66 20
882 350 575

URSZUL A
PRZEPIÓRK A
Dyrektor Działu
u.przepiorka@desa.pl
22 163 66 01
795 121 569

JUST YNA  
PŁOCIŃSK A
Asystent, BOK
j.plocinska@desa.pl
22 163 66 03
538 977 515

WERONIK A 
ZARZYCK A 
Asystent, BOK
w.zarzycka@desa.pl 
880 526 448



Punkt wydań obiektów: poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00
tel. 22 163 66 20, wydania@desa.pl

D E PA R TA M E N T  S P R Z E D A Ż Y

D Z I A Ł  A D M I N I S T R O W A N I A  O B I E K TA M I D Z I A Ł  F O T O G R A F I C Z N Y

PAWEŁ
WOŁYNIAK
Asystent ds. obiektów
p.wolyniak@desa.pl
22 163 66 21
506 251 934

K AROLINA
ŚLIWIŃSK A
Kierownik Działu
k.sliwinska@desa.pl
22 163 66 21
795 121 575

PAWEŁ
WĄTROBA
Specjalista ds. obiektów
p.watroba@desa.pl
22 163 66 21
514 446 849

MARCIN
KONIAK
Kierownik Działu 
m.koniak@desa.pl
22 163 66 74
664 981 456

MARLENA
TALUNAS
Fotoedytor
m.talunas@desa.pl
22 163 66 75
795 122 717

PAWEŁ
BOBROWSKI
Fotograf
p.bobrowski@desa.pl
22 163 66 75

AGATA SZKUP
Dyrektor Departamentu 
Sprzedaży
a.szkup@desa.pl
22 163 67 01
692 138 853

ALEKSANDRA
ŁUK ASZEWSK A
Doradca Klienta
a.lukaszewska@desa.pl
22 163 67 05
664 981 465

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

JADWIGA
BECK
Doradca Klienta
j.beck@desa.pl
795 122 720

MICHAŁ BOLK A
Doradca Klienta
m.bolka@desa.pl
22 163 67 03
664 981 449

MAŁGORZATA 
NITNER
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Sprzedaży
m.nitner@desa.pl
22 163 67 02
514 446 892

MA JA
LIP IEC
Doradca Klienta
m.lipiec@desa.pl
22 163 67 07
538 647 637

KINGA 
WALKOWIAK 
Doradca Klienta
k.walkowiak@desa.pl
795 121 574

JULIA 
SŁUPECK A  
Doradca Klienta
j.slupecka@desa.pl 
532 750 005

KINGA 
SZYMAŃSK A
Doradca Klienta
k.szymanska@desa.pl
698 668 221

TERESA  
SOLDENHOFF
Doradca Klienta 
t.soldenhoff@desa.pl
506 251 833

ALEKSANDRA
K ASPRZYŃSK A
Doradca Klienta
a.kasprzynska@desa.pl 
506 252 031

NATALIA 
KOWALEK 
Doradca Klienta 
n.kowalek@desa.pl 
880 334 401

JULIAN 
KLONOWSKI 
Doradca klienta 
j.klonowski@desa.pl 
880 334 402
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Berger Łukasz / CEKAS 52

BerriBlue 56

Brocki 54-55
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Czajkowski Sławek / Zbiok 20–21

Czarnobyl 51

Drogowski Jarema / Pan Jarema 32–33

Egon Fietke 10

Fresh One 27

Górnicki Tomasz 25

Habiera Łukasz / NAWER 48

Jastrzębski Adam 38
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Kowzan Paweł / Dwaesha 16-17

Krik 14

Kudela Jola / Yola 22

Kwiatkowski Damian / KFIATEK 35

Monstfur 39–42

NeSpoon 43–44

Noriaki 26

JOTE 53

Pauk Piotr / LUMP 49–50

Po prostu Andrzej 12–13

Proch Robert / TONE 1–2

Raspazjan 15

Rudziński Igor / Niebieski Robi Kreski 34

SC Szyman 6

Sicoer 47

Soyski 57

Sucharski Bartosz 23–24

Syruć Krzysztof / Proembrion 7

Szejdewik Anna / Coxie 31

Świątecki Bartosz / Pener 11

Taki Myk 45-46

Twożywo Grupa 18–19

Wręga Michał / SEPE 8–9



Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność oddać w Państwa ręce katalog czwartej edycji „Sztuki 
ulicy”. Projekt ten realizowany w DESA Unicum od ponad roku rozwija się dyna-
micznie, udowadniając, jak duże zainteresowanie budzi ten szczególny segment 
sztuki współczesnej, jakim jest urban art.

Na najbliższej aukcji zaprezentujemy prace uznany polskich artystów tworzącym 
w tym nurcie – dwie prace autorstwa Roberta Procha, bimorficzną kompozycję 
Proembriona, czy urbanistyczne pejzaże Chazmego. Pojawią się również nowe 
nazwiska artystów, którzy zadebiutują na rynku aukcyjnym, ale co warto podkre-
ślić, od dawna są obecni na scenie street artu – będą to między innymi Soyski, 
Brocki, czy Sicore. 

Szczególnymi realizacjami są dzieła Pawła Kowzana tworzącego pod pseudo-
nimem Dwaesha. Podczas aukcji będzie można wylicytować prace „Hommage 
à Jerzy Ludwiński „O rozpływaniu się sztuki” – ten performance delegowany 
połączony z graffiti powstanie dopiero po zakończeniu licytacji i to w miejscu 
wybranym przez kolekcjonera. Druga realizacja tego artysty „Według ostatnich 
badań” jest kontynuacją pracy o tym, samy tytule – przedmiotem aukcji będzie 
oryginalny szablon pochodzący z 2001 roku wraz z bezterminową licencją i pra-
wami autorskimi. Obydwie pozycje pozwalają niejako zatrzeć granicę pomiędzy 
artystą a odbiorcą.

Dopełnieniem katalogu „Sztuka ulicy” są mapy czterech polskich miast, na któ-
rych zostały oznaczone dokładne lokalizacje realizacji twórców biorących udział 
w aukcji. Zaznaczenie ich obecności w poszczególnych przestrzeniach miejskich 
nie jest równoznaczne z przynależnością do danego środowiska artystycznego, 
a jedynie zwróceniem uwagi na różnorodność i spektrum urban artu. Mamy wielką 
nadzieję, że będzie to dla Państwa interesujące dopełnienie całego projektu.

Zapraszam do lektury katalogu,
Joanna Wolan
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ŁÓDŹ
1

  PROEMBRION, „HEXUBERANCES”,  ul. Narutowicza 136
2

  ANDRZEJ POPROSTU, „DRUGIE ŻYCIE FABRYKI”,  ul. Pomorska 79
3

  CEKAS,  „CISZA”,  ul. Wólczańska 13
4

  SEPE & CHAZME 718 ,  „DETRONIZACJA”,  ul .  Próchnika 9
5

  PENER, „BLACKJACK”,  ul. Legionów 27
6

  TONE, „GENTRIFICATION”,  ul. Legionów, 57
7

  EGON FIETKE,  „MADONNA ASTRONAUTÓW”, ul. Pogonowskiego 12
8

  ZBIOK, ul. Traugutta 9c
9

  RASPAZJAN, ul. Sienkiewicza 39
10

  LUMP, „CZAS POŻARŁ NAS”,  ul. Wólczańska 109
11

  SC SZYMAN, ul. Piotrkowska
12

  GRUPA TWOŻYWO, ul. Piotrkowska 26
13

  DWAESHA, BEZ TYTUŁU (BARDZIEJ NIŻ U SIEBIE),   ul. Piotrkowska 102
14

  TONE & ETAM CREW, ul. Roosevelta 18
15

  PENER, „CZARY BRAMY ”,  ul. 10 Lutego 7/9
16

  KRIK & GREGOR GONSIOR, ul. Piłsudskiego 135
17

  TONE & CHAZME 718 & SEPE & CEKAS & PROEMBRION, „ODZYSKI”, ul. Morcinka 2 i 4



Robert Proch / TONE
1986-2019

Stroke, 2009

druk, tusz/papier, 58 x 41 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany: ' Robert Proch | 28/ 30 | Stroke 2009'

estymacja: 
3 000 - 5 000 PLN 
700 - 1 100 EUR

1 





Prezentowana praca „Stroke” w kontekście całej twórczości 
Roberta Procha jest niewątpliwie zaskakująca. Zarówno jej 
format, jak i technika sprawiają, że dzieło nabiera kameralnego, 
niemal intymnego charakteru. Jednocześnie odnaleźć w niej 
można charakterystyczny dla artysty sposób ukazania dynamiki. 
Sylwetka postaci została uchwycona w bardzo ekspresyjnej 
i jednocześnie chwilowej pozie. Artysta, operując nasyconym 
czarnym tuszem, skupia całą uwagę widza właśnie na ułożeniu 
ciała, przy którym wyraz twarzy bohatera staje się rzeczą 
niemal drugoplanową.





Robert Proch / TONE
1986-2019

"Daltonista", 2014

akryl/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'R. Proch '14'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Robert Proch | "Daltonista" | Poznań 2014' 

estymacja: 
15 000 - 25 000 PLN 
3 300 - 5 500 EUR

2 







W twórczości Roberta Procha odnaleźć można wpływy wielu 
kierunków artystycznych, z których artysta komponował 
syntetyczny, unikalny styl. Prezentowana praca „Daltonista” pod 
względem formalnym przywodzi na myśl dzieła impresjonistów 
– impastowo nałożona farba i brak jednolitego konturu potęgu-
ją odczucie ekspresyjności bijące z obrazu. Z kolei sam sposób 
ujęcia dynamiki na obrazie wpisuje się w założenia futuryzmu. 
Biorąc pod uwagę wybór maszyny, a konkretnie samochodu 
jako głównego obiektu kompozycji, skojarzenia te wydają się 
bardzo zasadne. Proch, tak jak futuryści, wrażenie ruchu tworzy 
poprzez fragmentaryzację przedmiotu, który tym samym ulega 
destrukcji – jak możemy się domyślać, na skutek zbyt dużej 
prędkości. Jednocześnie artysta wywołuje te wszystkie uczucia, 
operując ograniczoną, chłodną paletą barw.

Robert Proch zaliczany jest do grona najważniejszych artystów 
polskiej sceny street artu. W 2010 twórca ukończył studia na 
Wydziale Komunikacji Multimedialnej w poznańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magda-
leny Abakanowicz). Jego różnorodna twórczość obejmowała 
takie obszary jak malarstwo sztalugowe i wielkoformatowe, 
graffiti czy film. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu 
murale, które znajdują się m.in. Polsce, Francji, Finlandii czy 
Stanach Zjednoczonych. Niewątpliwie dużym wyróżnieniem 
była prezentacja prac Procha w londyńskiej galerii Steve’a 
Lazaridesa w 2014 roku.



Daniel Kaliński / Chazme 718
1980

Good news, 2020

akryl/płótno, 81 x 61,5 cm
sygnowany p.d.: 'CHAZME'
opisany na odwrociu: 'CHA | ZME | 718 | 'GOOD NEWS' | 2020' 

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR

3 





Tainan Municipal Cultural Center, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Rytmika kompozycji Daniela Kalińskiego aka Chazme 718 związana jest z architektonicznym wykształceniem artysty. Momentami utopijne, urbani-
styczne pejzaże tworzą hipotetyczne wizje przestrzeni doskonale uporządkowanych. Artysta często stosuje perspektywę ukazującą widok z lotu pta-
ka, dzięki czemu kompozycja zyskuje na lekkości. Budowle ukazane w zgeometryzowany sposób tworzą przedstawiania zdystansowane wobec reali-
stycznych wizerunków miast. Uchwycenie niepowtarzalnego momentu, harmonijne rozłożenie barwnych świateł i cieni nadają poetyckiego wymiaru 
zatrzymania w czasie i przestrzeni. W swoich obrazach Chazme 718 łączy klasyczną mitologię ze współczesnym doświadczeniem urbanistycznym. 



Daniel Kaliński / Chazme 718
1980

"3:33", 2014

akryl, collage/płótno, 60 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'CHA | ZME | 718'
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'CHA | ZME | 718 | 3:33 | III | 2014'

estymacja: 
4 500 - 6 000 PLN 
1 000 - 1 350 EUR

4 

Abstrakcyjna kompozycja geometryczna „3:33” to pejzaż z zachowaniem 
specyfiki miejskiej dynamiki. Rozedrgane, industrialne uchwycenie prze-
nikających się płaszczyzn, tworzy esencjonalną wizję miasta, łączącą jego 
uniwersalne cechy. Przekształcający się krajobraz budzi skojarzenia z wi-
dokiem z pędzącego metra czy pociągu, gdzie prędkość pojazdu tworzy 
specyficzne przesunięcia i rytmy brył. Miejski labirynt, typowy dla obrazów 
Chazme 718 jest potężną metaforą środowiska miejskiego współczesnego 
człowieka.





Daniel Kaliński / Chazme 718
1980

Best day ever, 2020

akryl/płótno, 127 x 101,5 cm
sygnowany p.d.: 'CHAZME'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'CHA | ZME | 718 | 'BEST DAY EVER' | 2020' 

estymacja: 
10 000 - 15 000 PLN 
2 200 - 3 300 EUR

5 

Sztuka Chazme 718 zwraca się ku abstrakcji formalnej, wpływając na sposób postrze-
gania miejskiego krajobrazu. Niewzruszone struktury wykreowanej przez człowieka 
nowoczesności w pracy „Best day ever” dotykają projektowej idei miasta, potencjal-
nej równowagi i harmonii. Prace artysty to wizualne, niezwykle świadome rozważania 
urbanistyczne, stawiające pytania dotyczące współczesnego wymiaru miejskiej 
egzystencji wobec architektury. Szczególnie bliskie i inspirujące są dla artysty prace 
Giorgia De Chirico czy Mauritsa Cornelisa Eschera. Innowacyjne rozwiązania formalne 
i unikatowy styl Kalińskiego doceniane są w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, 
artysta zdobył mi.in. prestiżową nagrodę sztuki miejskiej ARTAQ w 2011.







Memorie Urbane Festival, foto. Flavia Fiengo, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Prezentowana w katalogu praca S.C. Szymana znacznie różni 
się od jego wcześniejszej, ulicznej twórczości. Przygotowując 
się do wystawy „FORMA” we wrześniu 2019 roku, artysta zmie-
nił swój styl. Jego grafiki przedstawiające przedmioty ozdobio-
ne szczegółowymi, dekoracyjnymi wzorami zastąpiły prostsze 
formy geometryczne, które zdają się załamywać w przestrzeni. 
„Postanowiłem odrzucić wszystkie ozdobne patterny, z których 
jestem znany i skupiłem się jedynie na tworzeniu aksonome-
trycznych kształtów, które wykorzystuję do malowania murali. 
Wszystkie prace wykonane są w drewnie i dzięki odpowiednie-
mu oświetleniu sprawiają wrażenie trójwymiarowych” - mówi 
artysta. Kompozycja na drewnie zadziwia pozorną trójwymia-
rowością oraz swoją skalą, udowadniając wszechstronność 
artysty, znanego przede wszystkim ze swoich plakatów.

Pomimo pozornego odejścia od urban artu, miasto wciąż po-
zostaje w centrum artystycznych zainteresowań S.C. Szymana. 
Jego najnowsze prace są zainspirowane architekturą miejską. 
„Widzimy konstrukcję, szkielet, który Szyman wypełnia zwykle 
graficzną treścią. Tym razem pozostawia go pustym, pozwalając 
widzom na studiowanie precyzji swych założeń kompozycyj-
nych. Co ciekawe, prace, które powstały w efekcie tego zabie-
gu wyglądają dziwnie znajomo. Widać wyraźnie, że w swoich 
podstawach sztuka Szymana osadzona jest mocno w estetyce 
konstruktywizmu, a w szczególności w jej implemantacjach 
architektonicznych. (...) Inne w oczywisty sposób nasuwające 
się architektoniczne skojarzenia to modernizm i brutalizm. 
Sam Szyman nie ukrywa, że architektura jest podstawowym 
źródłem jego inspiracji. Jego twórczość to sztuka wynikająca 
z miasta i tworzona dla miasta”, napisał Marcin Rutkiewicz, 
z Fundacji Sztuki Zewnętrznej. (rytmy.pl/s-c-szyman-gdzie-
kolwiek-sie-nie-rusze-zostawiam-po-sobie-swoje-prace-wy-
wiad/, dostęp 22.07.2021).



SC Szyman
1986

FORMA NR 1, 2018

akryl/deska, 64 x 125 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'FORMA NR 1 | SC SZYMAN | 2018 | S. Szyman'

estymacja: 
6 000 - 9 000 PLN 
1 350 - 2 000 EUR
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Krzysztof Syruć / Proembrion
1984

Exucubic Bridges, 2021

akryl/płótno, 60 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'Proembrion'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Krzysztof Proembrion Syruć | 'Exucubic Bridges' | 2021 Gdańsk' 

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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„Atraktor”, Gdynia Traffic Design 2012, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Proembrion to malarz, architekt, absolwent Politechniki 
Gdańskiej. Jego twórczość charakteryzują barwne iluzje 
abstrakcyjnych przestrzeni, determinowanych matema-
tycznie w procesie zaplanowanych improwizacji. 
Zafascynowany kolorem, wizualizuje swoje odkrycia 
z zakresu grafiki generatywnej oraz czystej matematyki. 
Jego prace można spotkać na ulicach wielu miast, jak 
również we wnętrzach publicznych i prywatnych. 

Obraz „Exucubic Bridges” zachwyca subtelną kolorystyką 
i precyzją wykonania – laserunkowo namalowane biomor-
ficzne formy tworzą organiczną, niemal haptyczną tkankę. 
Świat stworzony przez artystę właściwie jest rzeczywi-
stością metafizyczną, niepowtarzalnym mikrokosmosem. 
Praca jest odzwierciedleniem fascynacji artysty parame-
trycznością oraz kontynuacją poszukiwania wizualnego 
języka natury. 



Michał Wręga / SEPE
1982

Loyal to the soil, 2019

technika mieszana/deska, 30 x 30 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'SEPE' 

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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Obraz „Loyal To The Soil” przepełniony jest kontra-
stami, choć na tle innych dzieł Michała SEPE Wręgi 
nabiera charakteru bardziej kameralnego. Praca dla 
artysty jest kontynuacją poszukiwań odpowiednich 
proporcji formalnych. Na tej niewielkich rozmiarów 
kompozycji precyzyjne ujęcie twarzy przechodzi 
w ekspresyjne pociągnięcia pędzla – to, co statyczne 
zostaje zderzone z tym, co dynamiczne. Tym samym 
obraz staje się obszarem badania nad zależnością 
i relacją pomiędzy gestem malarskim a studium 
detalu. 





„Z fartem”, 2021, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



„Skupiam się na kreowaniu osobistego języka plastycznego, którym koduję spostrzeżenia 
na temat świata, ludzkiej natury czy relacji międzyludzkich. Jest on silnie zakorzeniony 

w ilustracji, jednak często narracja schodzi na dalszy plan. Przekaz czy emocja, która pcha 
mnie do rozpoczęcia konkretnej pracy, jest jedynie pretekstem do eksperymentów for-

malnych, mieszania technik, badania zagadnień kompozycji itp. Posługując się językiem 
muzycznym — szukam osobistego brzmienia”.

M I C H A Ł  W R Ę G A  /  S E P E



Michał Wręga / SEPE
1982

Flight, 2012

technika mieszana/płótno, 100 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'SEPE'
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Sepe | 2012' 

estymacja: 
5 000 - 7 000 PLN 
1 100 - 1 550 EUR
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„Sonnenfracht”, 2021, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





Egon Fietke
1967

Nasycenie falą. Mix 2, 2019

akryl, spray, technika własna/płótno, 50 x 61 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
'"NASYCENIEFALĄ" 2MIX19 | 11.09.2019 | vel ANDRZEJ MIASTKOWSKI'

estymacja: 
3 000 - 4 000 PLN 
700 - 900 EUR
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Prezentowany obraz „Nasycenie Falą. Mix 2” odbiega od klasycznych, szablonowych 
prac Egona Fietke – cechuje go większa poetyckość zawarta w sposobie ulokowania 
poszczególnych elementów. Sama figuracja została ograniczona do użycia pod-
stawowych kształtów, takich jak koła, trójkąty czy same linie. Wewnętrzne podziały 
kolorystyczne tła oraz złożonej figury umieszczonej w centrum kompozycji zostały 
stworzone poprzez wielokrotne odbicie tych samych szablonów, dzięki czemu 
artysta zbudował złudzenie trójwymiarowości. Z kolei nietypowa faktura obrazu 
jest efektem użycia żwirku, który ma budzić skojarzenia z otynkowaną ścianą. Jak 
mówi sam artysta: „tytuł obrazu odnosi się do filozoficznych koncepcji mówiących 
o cyklicznym nasycaniu galaktyk i planet falami energii mogącymi zmieniać parametry 
danych rzeczywistości. W takim ujęciu wzór na pierwszym planie może być graficznym 
ekwiwalentem matematycznego wzoru ‘odpowiedzialnego’ za emisję określonego 
energetycznego spektrum, zaś heksagonalne tło to widok energetycznej matrycy 
materialnej rzeczywistości z nieskończoną liczbą wewnętrznych kombinacji”.





Andrzej Miastkowski, tworzący pod pseudonimem Egon 
Fietke, jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Łódzkim. Zalicza się go do pierwszej fali graffiti w Polsce 
tworzącej przy użyciu szablonu i sprayu. W swojej działal-
ności odwołuje się do tematów związanych z futurystyką, 
kosmosem oraz istnieniem pozaziemskich cywilizacji. Artysta 
uczestniczył w łódzkiej frakcji Pomarańczowej Alternatywy. 
Jest założycielem formacji „Wspólnota Leeeżeć”.

„Sonnenfracht”, 2021, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





Bartosz Świątecki / Pener
1981

Dekonstrukcja 10, 2012

akryl/płótno, 70 x 120 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Bartosz | Świątecki | 2012 | Dekonstrukcja | 10' 

estymacja: 
5 000 - 9 000 PLN 
1 100 - 2 000 EUR
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W twórczości PENERA przecinają się odwołania do sztuki futurystycznej i abstrakcjo-
nizmu geometrycznego z graffiti. Kompozycje artysty w równym stopniu skupiają się 
na samych formach, co ich wzajemnym przenikaniu. Prezentowany obraz „Dekon-
strukcja” jest tego doskonałym przykładem – kompozycja zbudowana z diagonalnych 
linii w pewien sposób narzuca kierunek patrzenia na dzieło. Jego początek, a zarazem 
punkt kulminacyjny, został umiejscowiony przez artystę w prawym górnym rogu. 
Wrażenie to potęgują ponumerowane punkty umiejscowione wzdłuż nieregularnych 
czarnych pociągnięć farbą. Obraz, choć utrzymany w chłodnej kolorystyce odcieni 
niebieskiego i błękitu, jest dziełem ekspresyjnym, wręcz dynamicznym – jednolite 
plamy barwne kontrastują z laserunkowymi, półprzezroczystymi powierzchniami.

Bartosz Świątecki tworzący pod pseudonimem PENER jest absolwentem Wydziału 
Malarstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa sztalu-
gowego obronił w pracowni Lecha Wolskiego, a z malarstwa ściennego u Krzysztofa 
Pituły. Tworzy graffiti abstrakcyjne, instalacje, obrazy i murale. Jego prace były 
wielokrotnie prezentowane na wystawach, m.in.: „NOCTURNES” w 886 Geary Gallery 
w San Francisco, „PLANED FREESTYLE” w Šopa Gallery w Koszycach na Słowacji, czy 
„COSMOGRAMMA” w wiedeńskiej Inoperable Gallery.





Andrzej Poprostu
1983

Wspomnienia z Egiptu, dyptyk, 2021

akryl/płyta MDF, wys. 82 cm, szer. 111 cm (niebieski), wys. 84,5 cm, szer. 101 cm (czerwony)
sygnowany i datowany: 'A | P (p.d. czerwony), 20 | 21 (l.d. niebieski)' 

estymacja: 
4 000 - 7 000 PLN 
900 - 1 550 EUR
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Prezentowane w katalogu prace pochodzą z cyklu 
„Wspomnienia z Egiptu”, który artysta zapoczątkował 
w marcu 2020 roku. Andrzej Poprostu czerpie z mo-
tywów i ikonografii starożytnego Egiptu i umieszcza je 
w nowym, współczesnym kontekście.

Instalacja „Murda pięść”nawiązuje do układu dłoni 
występującego w różnych kręgach kulturowych, po-
cząwszy od religii, praktyk duchowych, czy sztuk walki. 
Mudra, jako gest o symbolicznym znaczeniu według 
różnych tradycji ma wspomagać działanie ludzkiego 
organizmu – uśmierzać ból, przyspieszać regenerację, 
wspomagać jego funkcjonowanie. Andrzej Poprostu 
przedstawiają ją w bardzo zdecydowanej i ekspresyjnej 
formie, jako zaciśniętą pięść, która jest manifestacją siły 
i sprawczości.

Dyptyk przedstawia głównych bohaterów tego cyklu 
– postacie Psa i Kota, które zostały umieszczone na 
bliźniaczych kompozycjach. Sposób ich wykreowania 
oraz przypisanie im określonych kolorów – różowego 
i błękitnego nawiązuje do uniwersalnej „gry” pomiędzy 
tym, co męskie a tym, co żeńskie. Jednocześnie artysta 
próbuje znaleźć w niej odpowiedni, idealny balans.

„Sonnenfracht”, 2021, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





„Fabryka 2.0”, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Andrzej Poprostu
1983

Mudra pięść, 2021

akryl/płyta MDF, 70 x 43,5 cm
sygnowany p.d.: 'A 20 | P 21'

estymacja: 
3 000 - 5 000 PLN 
700 - 1 100 EUR
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Krik Kong
1981

Bez tytułu, 2021

akryl, olej, spray/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: "KRIK | KONG | 2021'

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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Krik Kong to artysta tworzący od końca lat 90. Na przestrzeni lat jego styl ewo-
luował z klasycznego graffiti do kompozycji przepełnionych charakterystycznymi 
postaciami. Styl, którym operuje, nawiązuje do estetyki komiksu i karykatury. 
Prezentowana praca jest utrzymana właśnie w takiej konwencji – kompozycja 
maksymalnie przepełniona jest postaciami, które piętrzą nad sobą, tworząc efekt 
horror vacui. Jednocześnie każda z nich posiada z indywidualny charakter i jest 
nośnikiem innego stanu emocjonalnego.





Raspazjan
1982

Papryczka, 2021

olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany l.d.: 'RAS | PAZ | JAN'
opisany na odwrociu: ': 'RAS | PAZ | JAN' 

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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Raspazjan jest obecny na polskiej scenie street artu od lat 90., gdy zaczy-
nał od tworzenia graffiti. Artysta tworzy również za pośrednictwem takich 
technik jak malarstwo, grafika, czy fotografia. Swoje prace realizuje przede 
wszystkim w przestrzeni miejskiej. Rozpoznawalny i charakterystyczny styl 
Raspazjana łączy w sobie motywy demonologii śląskiej, futurystyczne wizje 
świata z abstrakcyjnymi formami. Jego prace były wielokrotnie prezentowane 
na wystawach. Jest laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.





Dwaesha
1980

Bez tytułu (Hommage à Jerzy Ludwiński „O rozpływaniu się sztuki”), 
graffiti/ performance delegowany, 2021

spray, wys.:  0,5 cm

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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Paweł Kowzan jest autorem instalacji i działań performatywnych, łączących problema-
tykę przestrzeni publicznej z wymiarem site-specific, zarówno wewnątrz, jak i poza 
strukturami sztuki. Jego praktyka opiera się na wartościach pracy zdalnej, rozprasza-
niu autorstwa i oddalaniu uwagi oraz na samoorganizacji i współpracy/pracy grupo-
wej, często w duchu filozofii DIY. W swojej twórczości porusza kwestie partycypacji, 
negocjowania sfery publicznej, relacji społecznych, widoczności i trwałości, autorstwa 
oraz praw własności. Znany również jako „Dwaesha”, kojarzony ze sceną post-graffiti/
street artową. Współzałożyciel galerii/sieci wsparcia „Bardzo” (od 2001). Stypendysta 
w programie Młoda Polska MKiDN oraz Prezydenta Miasta Łodzi. 



„Hommage à Jerzy Ludwiński. O rozpływaniu się sztuki” to wyjątkowa 
praca, którą mamy przyjemność zaprezentować w tym katalogu. 
Po raz pierwszy oferujemy dzieło, które zostanie stworzone dopiero po 
zakończeniu aukcji. Dwaesha tworząc koncepcję tej pracy nawiązuje do 
początków graffiti, gdy malowanie swojego imienia lub pseudonimu było 
tożsame z zaznaczeniem obecności w przestrzeni miejskiej. Artysta idzie 
o krok dalej i nawiązując do krytyka sztuki Jerzego Ludwińskiego tworzy 
znak. Tytułowe rozpływanie się sztuki staje się procesem dosłownym, 
bowiem słowo sztuka zostaje kilkukrotnie przepisane – za każdym razem 
co raz mniej wyraźnie, aż do momentu, gdy sztuka stanie się nieczytelna 
i przeobrazi się w umowny symbol. Właśnie taki znak zostanie wykona-
ny przez artystę. Wybór miejsca będzie decyzją całkowicie zależną  od 

osoby, która tę prace wylicytuje – tym samy granica pomiędzy odbiorcą 
a twórcą również się zaciera. Praca, która powstanie będzie linią, być może 
naznaczoną zaciekami farby – indywidualnym odwzorowaniem rysunku 
wykonanym sprayem lub markerem – unikalnym dziełem sztuki.

*Praca Bez tytułu („Hommage à Jerzy Ludwiński. O rozpływaniu się sztuki”) 
zostanie wykonana w ciągu sześciu miesięcy od wylicytowania pracy. 
Termin może ulec zmianie w porozumieniu między artystą a kupującym 
lub w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej jej wykonanie 
w podanym terminie (m.in. obostrzenia związane z pandemią COVID-19). 
Zastrzegamy, że praca nie może zostać wykonana w przestrzeni publicznej.



Dwaesha
1980

Według ostatnich badań (szablon i licencja), 2001/2020

szablon/tektura, 70 x 70 cm
szablon (odbitki na prawach oryginału, licencja CC-by-sa, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora) 
60 x 60 x 0,1 cm, PET, farby akrylowe, różne kolory, 2001/2020 

estymacja: 
5 000 - 8 000 PLN 
1 100 - 1 800 EUR
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Praca „Według ostatnich badań” autorstwa Dwaesha powstała w 2001 roku. Na prze-
strzeni tych dwudziestu lat zaistniała w wielu odsłonach – jej odbitki były dystrybu-
owane w środowisku artystycznym lub umieszczane przez artystę w przestrzeniach 
miejskich, jako wlepki, plakaty, murale, citylighty, czy bilbordy. Hasło widniejące na 
pracy sięga to filozoficznego i uniwersalnego pytania o to, gdzie leży granica między 
tym, co kategoryzujemy jako ważne a tym, co zbędne. Jednocześnie jego ironiczne 
zabarwienie sprawia, że pomimo upływu lat praca nadal jest aktualna. Dwaesha 
postanowił pójść o krok dalej i nadać pracy charakter konceptualny, dlatego 
przedmiotem aukcji jest szablon wykonany przez artystę w 2001 roku wraz z licencją 
CC-by-sa 4.0, majątkowymi prawami autorskimi, w tym możliwością użycia szablonu 
w celach komercyjnych.





Grupa Twożywo
1995 rok powstania - 2011 koniec działalności

play the media, 2004

akryl/papier gazetowy, 54 x 36 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'twożywo.art.pl' 

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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„Stosują strategie parodii i remiksu, niekiedy bliskie taktyce 
sztuki krytycznej. Działalność Twożywa jest intermedialna, 
łączy różne konwencje estetyczne, operując grą słów […] 
i sięgając po media nieformalne (wlepki, szablony, graffiti). 
Jako jedna z niewielu grup artystycznych w Polsce wykazuje 
świadomość języka sztuki Internetu”.  
A G ATA  A N T O N O W I C Z ,  E W A  W Ó J T O W I C Z 





Grupa Twożywo
1995 rok powstania - 2011 koniec działalności

Herostrates, 2006

grafika, inna, print/papier, 65 x 47 cm
teka sygnowana, datowana i opisana na odwrociu u dołu: '57/150 2006 T', 
oryginalnie zapieczętowana teka zawierająca 26 grafik 
ed. 57/150

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
350 - 450 EUR
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Grupę Twożywo w początkowym okresie jej istnienia, między 1994 i 1998 tworzyli 
Krzysztof Sidorek, Mariusz Libel oraz Robert Czajka. W późniejszym okresie, między 
1998 a rozwiązaniem grupy w 2011 należeli do niej Sidorek oraz Libel. Pierwsze 
realizacje grupy Twożywo zaczęły pojawiać się na Warszawskich ulicach w latach 
90. Formalnie grupa czerpała z konstruktywizmu, futuryzmu czy reklamy łącząc gry 
słowne z uproszczonym językiem malarskim. Jak pisze Monika Weychert: „Materią 
Twożywa był przede wszystkim język: lingwistyczna ekwilibrystyka, badania etymolo-
giczne, słowotwórcze i takaż praktyka.”  

Twożywo było pionierami wlepek – małych naklejek rozmieszczanych w przestrze-
ni publicznej, szczególnie w środkach komunikacji miejskiej, twórcami szablonów 
czy murali. W późniejszym okresie, traktując Internet jako nowy rodzaj przestrzeni 
publicznej równie istotnej jak ulica, grupa zaczęła tworzyć realizacje takie, jak Kapitan 
Europa – serię animacji krytykującej nadmierną konsumpcję.  



Sławek Czajkowski / Zbiok
1982

Low Life, 2010

tusz/papier, 67 x 48 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany p.d.:  'LOW LIFE | ZBIOK | 2010'

estymacja: 
1 000 - 1 500 PLN 
250 - 350 EUR
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Sławek Czajkowski / Zbiok
1982

Border Line, 2010

tusz/papier, 67 x 48 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany p.d.: ' 'BORDER LINE | ZBIOK | 2010'

estymacja: 
1 000 - 1 500 PLN 
250 - 350 EUR
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WARSZAWA
1

   NORIAKI,  ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, Bielany
2

   TAKI MYK, ul. Jerzego Waldorffa, Bemowo
3

   KFIATEK, ul. Płocka 41, Wola
4

   AQUALOOPA, „WOLA” na skrzyżowaniu ul. Żelaznej i al. Solidarności, Wola
5

   NIEBIESKI ROBI KRESKI & LIS KULA, al. Jana Pawła II 44, Śródmieście
6

   BARTOSZ SUCHARSKI,  ul. Lipowa 1, Powiśle
7

   BARTOSZ SUCHARSKI,  skrzyżowanie Alei 3 Maja i Leona Kruczkowskiego, Powiśle
8

   MONSTFUR, ul. Nowy Świat 22/28, Śródmieście
9

   NeSpoon,   ul. Grójeckiej 93, Ochota 
10

   PAN JAREMA, ul. Polna 18/20, Śródmieście
11

   TOMASZ GÓRNICKI,  przejście pod aleją Wyzwolenia, Śródmieście
12

   FRESH ONE, Tor Wyścigów Konnych Służewiec, Ursynów
13

   AQUALOOPA „JASKÓŁKI”,  ul. Koński Jar 8, Ursynów
14

   TAKI MYK, Most Siekierkowski, Mokotów
15

   COXIE,  ul. Rębkowskiej 4, Praga Południe
16

   ADAM JASTRZĘBSKI,  ul. Panieńska 3, Praga Północ
17

   JOLA KUDELA, „MARTWY CHRYSTUS” ul. Brzeska 16, Praga Północ
18

   MISS DORIS,  ul. 11 listopada 22, Praga Północ
19

   CHAZME 718,  ul. Stalowa 39, Praga Północ
20

   BEATA KONARSKA, most Gen. Grota-Roweckiego od strony Pragi Północ



Jola Kudela / Yola
1970

Lovers, 2021

kolaż/deska, 20,3 x 25,4
61 x 76,4 cm (wymiar złożonej pracy) 
sygnowany p.d.: 'Yola'
Sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'LOVERS | BASEd ON RUFIN TAMAY | [Yola] 10 06 2021 
| ALFONSO WAS A POET AND REVOLUTIONARY FROM PUERTO-RICO ELEONOR – EX -  NURSE 
STUDYING GENETICS FOR FUN | ALFONSO & ELEONOR SAN FRAN 2012 | I MET THEM IN SF. 
WHEN I SAW THEM THEY MADE ME THINK ABOUT "LOVERS" BY RUF. NO TAMAYO I SAW AT MOMA 
A FEW DAYS EARLIER | ALFONSO DIED ON CHRISTMAS DAY 2014 from lung cancer ELEONOR 
a few months later' 

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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Prezentowana praca Joli (Yoli) Kudeli została zainspirowana prawdziwą historią 
pary, którą artystka spotkała na jednej z wystaw w San Francisco. „Podczas jednego 
z wernisaży w galerii pojawiła się przedziwna para. On, Alfonso, inwalida o jednej 
nodze o kulach, ona, Eleonora, starsza pani poruszająca się z trudem z balkonikiem. 
Jak się później okazało, Alfonso pochodził z Puerto Rico, był poetą, rewolucjonistą, 
tłumaczem i redaktorem w lokalnej latynoskiej gazecie. Ona była pielęgniarką, mimo 
podeszłego wieku nadal chłonna wiedzy, studiowała genetykę na wieczorowym uni-
wersytecie. Byli piękni i czyści w czułości, jaką sobie okazywali” – opisuje artystka.

Kompozycja pracy Kudeli zbudowana jest na kształt obrazu Rufina Tamayo „The 
Lovers” z 1943 znajdującego się w zbiorach Museum of Modern Art w San Francisco. 
W przypadku obu tych dzieł widzimy parę patrzącą sobie głęboko w oczy i trzymającą 
się za ręce w romantycznym geście. Artystka niejako reinterpretuje obraz meksykań-
skiego malarza poprzez umieszczenie go jako tła, na które zostało niejako „nałożone” 
zdjęcie Eleonory i Alfonsa. Środki formalne, którymi posługuje się Kudela, podkreślają 
fragmentaryzację pamięci i zanikanie wspomnień.

Praca „Lovers” była prezentowana kilkukrotnie – w Andor Gallery w 2012 i na ścianie 
Cross Street Gallery w 2014. Instalacja pojawiła się także w podziemiach paryskiego 
Gare Du Nord w 2016 w ramach Quai 36 Art Residence. Artystka planowała powrócić 
do San Francisco i pokazać pracę w mieście, gdzie spotkała parę swoich bohaterów, 
niestety w 2014 oboje odeszli, jedno po drugim, w przeciągu kilku miesięcy.





„Lovers”, Cross Street Gallery, zdjęcie dzięki uprzejmości artystki





„Praca przedstawia rzeźbę 
mającą nawiązywać kształtem 
i zamysłem do Jaja Fabergé. 
Przedstawia jednak również motyw 
zamknięcia i odosobnienia, poprzez 
zawarte w obrębie rzeźby kolorowe mo-
tywy. Może być również interpretowana jako 
historia o postaci – człowieku nieszablonowym, 
jednak w jakiś sposób uwięzionym w konturach”.
P O L S K I  S T R E E T  A R T,  [ R E D . ]  E L Ż B I E TA  D Y M N A , 
M A R C I N  R U T K I E W I C Z ,  W A R S Z A W A  2 0 1 0 ,  S .  2 3 3



'Bart' Sucharski
1977

Jajko Fabergé, 2021

drewno, metal, 50 x 12,5 x 8,5 cm
sygnowany na podstawie: "BS'

estymacja: 
5 000 - 7 000 PLN 
1 100 - 1 550 EUR
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'Bart' Sucharski Sucharski
1977

Rozmowy w wodzie, 2021

technika mieszana/deska, sklejka, 52 x 45,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BART SUCHARSKI | ROZMOWY W WODZIE | 2021'

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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„Rozmowa w wodzie” Bartosza Sucharskiego jest dziełem bardzo sensualnym. 
Tytułowa rozmowa paradoksalnie odbywa się poza kompozycją dzieła – artysta, 
posługując się żabią perspektywą, pokazuje widzowi określony wycinek rzeczywistości 
przedstawiający jedynie kobiece sylwetki, których głowy nikną w jasnych plamach 
farby. Linia wody zaznaczona pomarańczową kreską wyznacza granice pomiędzy tym, 
co widzialne, a tym, co ukryte.

Bartosz Sucharski to wszechstronny artysta łączący różne formy i dziedziny artystycz-
ne. Tworzy obrazy, rzeźby, street art oraz grafiki. Ukończył wzornictwo przemysłowe 
na Politechnice Koszalińskiej. Obecnie tworzy na warszawskim Powiślu, gdzie mieści 
się jego pracownia oraz w Szamotułach, gdzie tworzy malarstwo wielkoformatowe. 
Jest autorem akcji Stop Smog, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
jakość powietrza w danym miejscu. „Inspirują go wszystkie bodźce i wrażenia, których 
doświadcza. Natura, wielkie miasta, ‘Mistrz i Małgorzata’. Miłość. Zamyka je w malar-
skim piktogramie”(wallbeing.com/99_bartosz-sucharski, dostęp: 20.07.2021).





Tomasz Górnicki
1986

"Mood #10" i "Mood #3" z cyklu "Moods", 2013

brąz, metal, 12 x 16,3 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany i opisany na odwrociu: ''Tomasz Górnicki | Mood 10' oraz 'Tomasz Górnicki | Mood #3'

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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Tomasz Górnicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych rzeźbiarzy młodego po-
kolenia. Jego prace są często określane mianem miejskiej partyzantki ze względu na 
umieszczanie rzeźb w publicznej przestrzeni bez zezwoleń. Forma rzeźb, jak i wybór 
ich lokalizacji prowokują widzów wejścia z nimi w interakcję. Górnicki w swojej twór-
czości łączy warsztatowe wykształcenie z odwagą w realizowaniu projektów zaanga-
żowanych społecznie odnoszących się do aktualnych wydarzeń. Ich tytuły i aranżacja 
często stanowią komentarz na temat związków kultury i polityki oraz opresyjności 
instytucji kulturalnych i narzuconych społecznych norm.





Prezentowana kompozycja przedstawia dwie postaci połączone poziomą linią w za-
mkniętym pokoju. Postać na górze kompozycji to Watcher lub Pan Peryskop – postać 
wykreowana przez Noriakiego, która pojawia się od ponad dekady w różnych kon-
tekstach i miejscach. Dla twórcy ważny jest dynamiczny charakter jego postaci, która 
wciąż ewoluuje. Najczęściej jego prace powstają spontanicznie, kiedy artysta stwier-
dzi, że Watcher pasuje do jakiegoś fragmentu tkanki miejskiej. Artysta mówi o nim: 
„to moje uliczne alter ego, dzięki niemu mogę wyrażać różne swoje stany uczuciowe 
i emocjonalne. (...) Taki jest cel tej postaci - żeby była pogodna i żeby dawała ludziom 
oddech w tym naszym szarym krajobrazie. Chciałbym, aby pozytywnie skłaniała do 
działania”. Noriaki zaznacza, że Pan Peryskop zawsze gdzieś patrzy i kierunek jego 
wzroku jest znaczący. W przypadku prezentowanej pracy Watcher patrzy na postać 
z otwartymi ustami, co sugeruje pewien rodzaj interakcji między nimi. (noizz.pl/
lifestyle/noriaki-lubie-jak-rysunek-ewoluuje-praca-kt¬ora-powstaje-na-ulicy-po-
winna-sie-zmieniac/0rl0cs5, dostęp 20.07.2021)



Noriaki
"Nie krzycz 2013", 2013

akryl/płótno, 20 x 20 cm
sygnowany p.d.: '.NORIAKI.' 

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR

26  



Fresh One
Bez tytułu, 2014

aerograf, akryl, spray/płótno, 150 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'FRESH ONE | UNTITLED | 2014'

estymacja: 
7 500 - 10 000 PLN 
1 650 - 2 200 EUR
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Fresh One to artysta aktywny na warszawskiej scenie graffiti od połowy lat 90-tych. 
Oprócz graffiti zajmuje się projektowaniem graficznym i malarstwem, szukając wciąż 
nowych terytoriów dla swojej twórczości. Po zdobyciu ogólnopolskiego uznania, jako 
członek legendarnych warszawskich grup takich jak WSM, ATS, DSE, PPE, WTK, brał 
udział w wielu europejskich festiwalach m.in.: Write4Gold, Brain Damage Graffiti Jam, 
Meeting Of Styles. Współpracował też z wieloma markami, jak Reebok, Prosto, Moment 
Magazyn, You Know Me Records czy Embargo Nagrania. W realizacjach artysty można 
dostrzec kontynuację założeń formalnych nowojorskiego graffiti. Głównie dzięki wyrazi-
stej palecie barw, dynamicznym układom kompozycyjnym, logicznym i konsekwentnym 
układom liter, rozbijanym nieraz graficzną werwą. Jak twierdzi artysta, najlepiej pracuje 
mu się cyklami, na nowo interpretując klasyczne kompozycje graffiti. Manipuluje wtedy 
skalą oraz kompozycją, zaskakując różnorodnością użytych stylistyk. Z każdym kolejnym 
płótnem podejmuje się reinterpretacji klasycznego liternictwa, sięgając po zróżnicowane 
zabiegi formalne, często zacierając granicę między klasycznym tekstem, a kompozycją 
abstrakcyjną. Od ponad dekady jest jednym z najbardziej rozpoznawanych twórców 
graffiti w Europie Środkowej.





Adam Fuss: Tradycja pseudonimów artystycznych, podpisów zwanych tagami, sięga początków ruchu 
graffiti. Pierwszy tag powstał podobno latem 1970 roku, gdy Portorykańczyk Demetriusz zapiał na wa-
gonach nowojorskiego metra swój pseudonim artystyczny – Taki183, używając sprayu-rozpylonej farby 
akrylowej. Czym dla Ciebie jest tag? „Tu byłam” – nic poza tym?

Fresh: Tag to więcej niż tylko ksywka, pseudonim… to coś jak drugie imię… wizytówka w środowisku 
writerów. Oddaje to, czym dla mnie jest graffiti i do czego dążę. 

Fragment wywiadu Adama Fussa z Fresh One [w:] „Fresh MARKER ON CANVAS. Volume 2, Warszawa, s. 7



Zdjęcie dzięki uprzejmości kolekcjonera



Dorota Borodaj: Namalowałaś tę dłoń na gmachu Muzeum Narodowego, nad 
czerwoną sadzawką z instalacji „Zatrute źródło” Jerzego Kaliny (na którą składał 
się pomnik Jana Pawła II, ciskającego głaz w czerwoną wodę).

Beata Konarska: Ten obraz również umieściłam później w przestrzeni miasta w 
formie plakatu. Przykleiłam go pod Pałacem Kultury, na trasie demonstracji Strajku 
Kobiet. Zrobiłam to dokładnie w 102. rocznicę wywalczenia przez Polki praw wybor-
czych. A jeśli chodzi o nawiązanie do rzeźby papieża – dwa dni po tym, jak wkleiłam 
ten obraz, figura papieża została usunięta sprzed Muzeum Narodowego. Pomyśla-
łam, że to niezwykła synchronizacja. 

Fragment wywiadu Doroty Borodaj z Beatą Konarską opublikowany w „Wysokich 
obcasach”, https://www.beatakonarska.com/wywiad-z-wysokich-obcasach-o-se-
rii-2020/ (data dostępu: 31.07.2021)
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Beata Konarska
1973

#wypierdalać, 2020

akryl/płótno, 92 x 147 cm
sygnowany p.d.: 'BE7102020'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"#WYPIERDALAĆ" Z SERII "2020" | Be Konarska' 

estymacja: 
9 000 - 12 000 PLN 
2 000 - 2 650 EUR

28 



Praca Beaty Konarskiej „#wypierdalać” jest częścią cyklu dzieł „2020”, który artystka 
tworzyła od początku wybuchu pandemii do końca zeszłego roku. Choć tamten okres 
wymusił na społeczeństwie fizyczną stagnację, to jednocześnie był momentem wielu 
przełomów i zmian kulturowych. Artystka z roli obserwatorki tych wszystkich wyda-
rzeń stała się ich komentatorką, być może nawet reporterką operująca wizualnym 
językiem. Sam rozmiar prac z serii „2020” nosi znamiona konsekwencji lockdownu 
– po 20 latach tworzenia obrazów w określonym rozmiarze (200 x 120 cm), Konarska 
była zmuszona do zmniejszenia formatu swoich dzieł, aby móc tworzyć we własnym 
domu.  Ówczesne zamknięcie galerii i muzeów stało się impulsem dla artystki do 
wyjścia ze swoją sztuką na ulice – Konarska umieszczała je w różnych miejscach na 
terenie Warszawy, a cały cykl można było zobaczyć między innymi na elewacjach 
budynków przy ulicy Emilii Plater. 

zdjęcie dzięki uprzejmości artystki





Igor Chołda / aqualoopa
1978

Duo, 2021

akryl/płótno, 100 x 120 cm
sygnowany l.d.: 'AQUALOOPA'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AQUALOOPA | IGOR CHOŁDA | "DUO" | AKRYL | 2021' 

estymacja: 
2 000 - 4 000 PLN 
450 - 900 EUR
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Obraz „Duo” to przykład pracy zawierającej wszystkie cechy charakterystyczne dla 
stylu Aqualoopy. Obłe linie i kontury zostały wypełnione intensywnymi, nasyconymi 
barwami. Organiczność przedstawionych form – obecna również w muralach tego 
artysty – wprowadza pewną dynamikę do całej kompozycji. Aqualoopa czerpie 
inspiracje z wydawać by się mogło bardzo odległych od siebie źródeł wizualnych. 
Widoczna fascynacja kubistycznymi dziełami Picassa zostaje zestawiona z estetyką 
popularnych kreskówek z lat 90. Jak przyznaje sam artysta, proces twórczy nierzadko 
jest spontaniczny, wymagający sięgnięcia do podświadomości i czerpania z wyobraźni. 
Na bazie tego powstają koncepcje i szkice, które następnie przekształcane są w do-
pracowane kompozycje.





„1920”, Płońsk, 2020, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





Igor Chołda / aqualoopa
1978

Dreamer, 2021

akryl/sklejka, 70 x 38 x 2 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
'AQUALOOPA / IGOR CHOŁDA / "DREAMER" / AKRYL / 2021'

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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Aqualoopa jest artystą streetartowym, projektantem, ilustratorem, autorem licznych 
murali. Artysta w swojej twórczości niezmiennie poszukuje coraz nowszych środków 
wyrazu – począwszy od sztuk wizualnych po muzykę i teatr. Aqualoopa to absolwent 
Łódzkiej Szkoły Filmowej oraz Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, lau-
reat wielu nagród, m.in. konkursu na mural Levi’s „Go Forth” (2011) i pierwszej nagrody 
w konkursie na mural poświęcony Marii Curie-Skłodowskiej, który został zrealizowany 
na dziedzińcu stacji metra Centrum w Warszawie (2011).





Obraz „Klepsydra” autorstwa Coxie jest metaforycznym ujęciem relacji 
międzyludzkich. Budowa tytułowej klepsydry wskazuje na pewną 
zależność emocjonalną pomiędzy dwojgiem ludzi. Sam wybór obiektu 
niesie ze sobą symboliczne nawiązanie do upływu czasu oraz ulotności 
i przemijalności emocji. To bardzo uniwersalne przesłanie udało się ar-
tystce uchwycić w pozornie prostej kompozycji – na czarnym tle została 
umieszczona klepsydra, której forma przedstawia uproszczony wizeru-
nek dwóch twarzy patrzących na siebie. To subtelne wplatanie symboli 
w kształty, niosące ze sobą zupełnie inne znaczenia, budzi skojarzenia 
z surrealistycznymi dziełami.

Anna Szejdewik, znana pod pseudonimem Coxie, jest artystką związaną 
ze środowiskiem zielonogórskim i wrocławskim, absolwentką architek-
tury wnętrz w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Najbardziej charakterystyczną cechą twórczości Coxie jest używanie 
powtarzających się motywów postaci kobiecych i dziecięcych. Estetyka 
artystki jest swoistą fuzją komiksowych skojarzeń i realistycznego po-
dejścia do kwestii ludzkiej sylwetki.

Mural upamiętniający Edwarda Stachurę przy ulicy Rębkowskiej 4 w Warszawie, zdjęcie dzięki uprzejmości artystki



Anna Szejdewik / Coxie
1982

Klepsydra, 2020

akryl/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: '-COXIE-20-' 

estymacja: 
3 000 - 5 000 PLN 
700 - 1 100 EUR
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Jarema Drogowski
1984

Bez tytułu, z cyklu "Hug", 2021

kolaż/papier, 16 x 23,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Jarema Drogowski | 2021'

estymacja: 
1 200 - 2 000 PLN 
300 - 450 EUR
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Prezentowane prace pochodzą z cyklu „Hug”, który porusza problematykę męskich 
relacji. Pan Jarema, sięgając po zdjęcia ukazujące moment rywalizacji sportowej, 
poddaje je modyfikacjom, czego efektem są przedstawienia splecionych ciała 
tworzące niemal jeden organizm. Artysta poprzez wydawałoby się prosty zabieg, 
całkowicie zmienia pierwotne znaczenia zdjęć, umiejscawiając je w zupełnie nowym 
kontekście. Jak mówi sam artysta: „w starożytnej Grecji gdzie narodził się ten sport, 
homoseksualizm był zjawiskiem powszednim. Dziś jednak staramy się nie patrzeć na 
rywalizację sportową jak na uścisk dwóch mężczyzn. Uścisk, który w swojej formie 
ujawnia próbę zlania się dwóch ciał w jedno”. 

Pan Jarema, czyli Jarema Drogowski jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora na macierzystej uczelni. Jego prace były  
prezentowane m.in. podczas biennale w Wenecji, Bukareszcie, czy w Poznaniu. 
Laureatem stypendium Ministra Kultury „Młoda Polska 2012”. 





Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





Jarema Drogowski
1984

Bez tytuły, z cyklu "Hug", 2021

kolaż/papier, 16,5 x 21,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JAREMA | DROGOWSKI | 2021'

estymacja: 
1 200 - 2 000 PLN 
300 - 450 EUR
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„Patrząc powierzchownie na moje prace można rzeczywiście uznać, że są tylko obrzydliwe. 
Jednak obserwując je bardziej wnikliwie, można dostrzec, że jest tam też dużo optymizmu 
i szaleństwa. Są pozytywnie zwariowane i surrealistyczne. Malując, staram się stworzyć 
coś, na zasadzie mojej własnej, absurdalnej krainy. Lubię malować najróżniejsze stworze-
nia, łączyć ze sobą gatunki zwierząt, tworząc nowe, osadzać je w nietypowych sytuacjach. 
(…) Chcę funkcjonować w przestrzeni miejskiej głównie za sprawą prac surrealistycznych, 
kompletnie oderwanych od dnia codziennego. Moja sztuka uliczna ma przede wszystkim 
pobudzać fantazje – czasami zadziwiać, innym razem powodować uśmiech na twarzy”.
N I E B I E S K I  R O B I  K R E S K I

Igor Rudziński, znany jako Niebieski Robi Kreski, jest artystą wszechstronnym, tworzą-
cym graffiti, malarstwo, rysunek, grafiki, plakaty oraz scenografię. Jego charaktery-
styczny styl jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na polskiej scenie street artu. 
Twórczość Niebieskiego funkcjonuje tylko na ekstremach – zachwyca albo przeraża, 
nie pozostawiając miejsca na uczucia, które można byłoby znaleźć pomiędzy tymi 
dwoma stanami emocjonalnymi. Świat sztuki artysty posługuje się mocno indywi-
dualnymi, hermetycznymi momentami, oryginalnym językiem noszącym znamiona 
surrealizmu. Jak mówi artysta: „Tworzę praktycznie codziennie i wszędzie, gdzie jest 
tylko taka możliwość – można powiedzieć, że jestem od tego uzależniony” (noizz.pl/
lifestyle/niebieski-robi-kreski-lubie-tworzyc-nieistniejace-gatunki-zwierzat-mo-
ja-sztuka-ma/fsw2tcq, dostęp: 20.07.2021). Niebieski Robi Kreski został doceniony 
w kraju i za granicą, o czym świadczą liczne komercyjne kolaboracje, a także krajowe 
i zagraniczne wystawy zbiorowe i indywidualne, między innymi ekspozycja w Mobilnej 
Zachęcie  w Warszawie w 2014.



Niebieski Robi Kreski
1985

Parasolka, 2020

akryl/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany l.d, datowany p.d.: '2020 (l.d.) | NIEBIESKI_ROBI_KRESKI (p.d.)'
sygnowany na odwrociu: 'NIEBIESKI ROBI KRESKI' 

estymacja: 
3 000 - 4 000 PLN 
700 - 900 EUR
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Prezentowana praca to przykład realistycznej 
kompozycji przedstawiającej zantropomorfi-
zowany rower, który, jak sugeruje tytuł, został 
przyrównany do wojennego weterana. Tym sa-
mym obraz wyraża przemijanie i rozpad. Kom-
pozycja przedmiotów pozornie może wydawać 
się przypadkowa, co podkreśla podparcie 
roweru o ścianę, sugerujące jego bezużytecz-
ność. Wyselekcjonowana grupa przedmiotów 
jest (być może) w dostatecznie dobrym stanie, 
żeby dać im drugie życie. Tytułowy „weteran” 
został zawieszony między szansą na znalezienie 
sobie nowego właściciela a zezłomowaniem 
i przetopieniem. Pomimo iż zbiór przedmio-
tów jest martwy, można go interpretować jako 
pretekst do dyskusji nad nieuchronnością 
fizycznego rozpadu.

Damian Kwiatkowski (KFIATEK) jest twórcą 
ulicznym wykonującym swoje prace przy 
pomocy ręcznie wycinanych matryc szablo-
nu. Jego głównymi inspiracjami i motywem 
przewodnim dzieł są upływ czasu, przemijanie 
i rozkład. Celem jego sztuki nie jest jednak 
szokowanie lub wzbudzanie kontrowersji, 
a odtworzenie piękna danej chwili i zachęta 
do refleksji nad jej ulotnością. Z tego powodu 
prace Damiana Kwiatkowskiego dążą do 
maksymalnego realizmu i szczegółowości przy 
użyciu palety kolorów i przejściach tonalnych 
ograniczonych do minimum.



Damian Kwiatkowski / KFIATEK
1991

Weteran, 2021

akryl, spray, szablon/płótno, 70 x 100 cm (w świetle oprawy)
sygnowany szablonem l.g.: 'KFIATEK'

estymacja: 
3 000 - 4 000 PLN 
700 - 900 EUR
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Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





Dorota Cieślik / Miss Dorys
1983

Bananiak, 2021

technika mieszana/płótno, 46 x 65 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: '.DORIS. 21.'

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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Miss Doris należy do grona artystów, którzy konsekwentnie rozwijają swoją 
twórczość wokół jednej wykreowanej postaci. W przypadku artystki jest 
to Żylak, który stanowi uosobienie tego, co ukryte w przestrzeni miejskiej. 
„Żylak to w moim wyobrażeniu organizm miasta drzemiący pod skorupą 
murów. Tam, gdzie mury pękają, Żylaki wydostają się na światło dzienne: 
wyzierają najczęściej spomiędzy starych cegieł, spod urwanych blach czy 
odpryśniętych tynków”.

Prezentowany obraz pochodzi z cyklu „Portrety przodków” i przedstawia 
pierwszą postać z Gangu Obrzydliwiaków. Praca została namalowana na 
starym obrazie pochodzącym z antykwariatu. Artystka podkreśla: „stare 
obrazy kojarzą mi się z praskimi kamienicami – są tak samo niedoskonałe, 
czasami podrapane, wyblakłe i dziurawe. Kiedyś cieszyły oko, dzisiaj nisz-

czeją, dlatego maluję na nich Żylaki i inne postacie – aby dodać im życia 
i zainteresować nimi przechodniów oraz wielbicieli sztuki”.

Miss Doris maluje swoje postacie na ulicach polskich miast, a także za 
granicą, m.in. w Berlinie, Amsterdamie i Lizbonie. Jej obrazy znajdują się 
w wielu prywatnych kolekcjach. Dorota Cieślik tworzy również malarstwo 
wielkoformatowe, często angażując odbiorcę w swój proces twórczy. Od 
2019 roku artystka wraz z Szymonem Grotowskim (Panem Szymonem), two-
rzy trójwymiarowe instalacje przedstawiające wykreowane przez nią posta-
ci. Również prezentowany w katalogu obiekt ma charakter trójwymiarowy 
– okrągłe oczy wychodzą na zewnątrz ramy, podkreślając humorystyczny 
i niekonwencjonalny charakter Żylaka.







Dorota Cieślik / Miss Dorys
1983

Żylak portret przodka, 2021

technika mieszana/płótno, 70 x 50 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'DORIS XXI.'

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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Adam Jastrzębski
1980

Proszek do prania, projekt autorski 

proszek do prania/papier, 20 x 15 x 4 cm

estymacja: 
600 - 1 000 PLN 
130 - 220 EUR
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KRAKÓW
1

   NeSpoon,  ul. Podbrzezie
 2

   NAWER & MONSTFUR, Róg ul. Kupa i ul. Warszauera
3

   KRIK,  NOUDE, KAMIL KUZKO, ul. Bożego Ciała 29
 4

   SC SZYMAN, ul. Bożego Ciała 
 5

   S ICOER, FORUM PRZESTRZENNE, ul. Marii Konopnickiej 28
6

   SC SZYMAN, ul. Lwowska 17/4 
7

   NAWER & SEPE,  FABRYKA KLUB NO. 3,  ul. Zabłocie 23 
8

   NAWER, ul. Koszykarska 33 
9

   TAKI MYK, al. Jana Pawła II 39 



Monstfur
2006 rok powstania - 2011 koniec działalności

Extra homeless 

akryl, spray, szablon/blacha, 200 x 100 cm
sygnowany l.d. szablonem: 'monstfur'

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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Zdaniem socjologa i antropologa kultury Xawerego Stańczyka, Monstfur należy do 
polskich przedstawicieli adbustingu i prowokacji kulturowej posługującej się strategią 
brandalismu. Autor tego terminu, Bill Posters, tłumaczy go jako proces, który polega na 
tym, aby „w miejsce perswazji o charakterze komercyjnym zamieścić prace street artu, 
by za pomocą sztuki stawić opór destrukcyjnemu wpływowi branży reklamowej i wyrwać 
przestrzeń publiczną spod kontroli korporacji. Posters argumentował, że ‘zanieczyszcze-
nie wizualne’ wywiera wpływ nie tylko na przestrzenie publiczne, lecz także prywatne, 
intymne (Xawery Stańczyk, Partyzantka Antyreklamowa. Adbusting i niszczenie reklam jako 
opór społeczny wobec komercjalizacji przestrzeni miejskiej, „Kultura Współczesna”, 
nr 4(97) 2017, za: Bill Posters, Advertising shits in your head, brandalism.ch/issues/
advertising-shits-in-your-head/, dostęp: 20.07.2021).

Dzieła duetu Monstfur prezentowane w niniejszym katalogu, choć nie funkcjonują w prze-
strzeni miejskiej, to wpisują się w założenia brandalismu. W pracy „20 papierosów” artyści 
komentują problem nadmiernego konsumpcjonizmu w przestrzeni miejskiej przy opero-
waniu prostymi, powszechnymi przedmiotami – paczką papierosów i stuzłotowym bank-
notem z Ludwikiem Waryńskim, których obecność na obrazie zaznaczona jest aluzyjnie. 
Kompozycję można interpretować jako komentarz do promowania używek w przestrzeni 
miejskiej, lub bardziej poststrukturalnie, jako przykład dzieła złożonego z przypadkowych 
elementów, co oddaje krajobraz typowego polskiego miasta.





Monstfur
2006 rok powstania - 2011 koniec działalności

20 papierosów 

akryl, spray, szablon/płyta, 120 x 200 cm
sygnowany szablonem l.d.: 'Monstfur | Extra homeless' 

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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Monstfur używał przede wszystkim szablonu pozwalającego na precyzyjną 
aplikację farby aerozolowej i jednocześnie umożliwiającego artystyczną 
ekspresję. W stylu duetu widać inspirację wzornictwem przemysłowym i 
estetyką znaków towarowych. W swoich pracach wykorzystywał blachy, ta-
blice informacyjne, płótna. Artyści tworzyli także wielkoformatowe murale. 
O Monstfurze tak pisał Tadeusz Piersiak: „interesuje się przede wszystkim 
działaniami na ulicy, bo tam są najbardziej wdzięczne obiekty do aranżacji 
(…) Upodobał sobie szczególnie szablon. Ta minimalistyczna technika po-
maga mu zrealizować większość koncepcji i pozwala na malowanie w róż-
nych warunkach. Inspiracją jest wszystko wokół: reklamówki, wąsy, youtube, 
gazeta ‘Fakt’. Wszystko to przenika się z elementami symbolicznymi, czer-
panymi z kultury i religii” (Tadeusz Piersiak, Tam, gdzie kościotrupy biegają 
po ścianie, czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,5820763,tam-
-gdzie-kosciotrupy-biegaja-po-scianie.html, dostęp: 20.07.2021).

Monstfura inspiruje rozpad, widać to zarówno w wykorzystywanych przez 
nich materiałach – skorodowanych blachach, tablicach informacyjnych 
z zamkniętych fabryk, murach starych zakładów przemysłowych – jak i w 
motywach pojawiających się na ich pracach. Na kompozycjach widoczne 
są przedstawienia niedziałających kolei, stare samochody, gruzy, martwe 
ryby, a także kwiaty rosnące na wielkopowierzchniowych osiedlach 
mieszkaniowych. Przekształcenia krajobrazu, pozbawianie ludzi pracy w 
myśli transformacji przemysłowej, wszechobecne zakazy i nakazy wyrażone 
znakami, sytuują człowieka w nowej sytuacji – tak jak ludzie wchodzący do 
fabryki w pracy „Extra Homeless” – ciężko określić, gdzie i w jakim celu 
zmierza. Monstfur opowiada historię zwykłego człowieka w rozpadającej się 
rzeczywistości Polski po zmianie ustrojowej. Być może prezentowana kom-
pozycja odnosi się do sytuacji ludzi zwolnionych z zakładów przemysłowych 
po ich zamknięciu, jak to miało miejsce z rodzimej dla artystów Częstocho-
wie, gdzie zlikwidowano zakłady włókiennicze działające tam od XIX wieku.





Monstfur
2006 rok powstania - 2011 koniec działalności

Krejzi is maj lajf, 2011

spray, szablon/płyta, 139 x 129 cm
sygnowany szablonem l.d.: 'MONSTFUR'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
'monstfur | KREJZI | ISMAJLAJF | 2011'

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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Monstfur to projekt artystyczny tworzony przez Bartłomieja Stypkę i Łukasza Gawrona 
zakończony w 2020. Autorzy nie podpisywali swoich prac. Od początku współpracy 
kreowana była wirtualna postać – Monstfur, będąca połączeniem słów „monster” 
i „potfur”. Ich podstawowym środkiem wyrazu jest szablon – licząca tysiące lat 
technika graficzna, która w kreacjach grupy spotyka się z nowoczesną technologią 
farb aerozolowych.

Według samych artystów to „organizm żyjący na polu sztuki, który żywi się pozosta-
łościami poprzedniej epoki oraz produktami popkultury”. (…) Połączyła nas pasja 
malowania techniką szablonu. Tak zaczynaliśmy. Działaliśmy trochę na przekór temu, 
czym zajmują się artystyczne studia – malarstwu, grafice warsztatowej, linorytowi… 
Szablon nie jest akademicki. Wywodziliśmy się ze sztuki ulicy, więc szablon stał się 
dla nas idealnym medium. (…) Street art wyszedł z offowej twórczości, wkradł się 
do mainstreamu sztuki współczesnej” (Zuzanna Suliga, Monstfur: nie doszukujcie 
się, czyją ręką, co i kiedy zostało zrobione, czestochowa.wyborcza.pl/czestocho-
wa/7,48725,19220389,monstfur-nie-doszukujcie-sie-czyja-reka-co-i-kiedy-zostalo.
html, dostęp: 20.07.2021).

Monstfur
2006 rok powstania - 2011 koniec działalności

Syrena, dyptyk, 2012

spray, szablon/drewno, 152 x 100 cm (całość)
sygnowany szablonem p.d.: 'Extra Homeless'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
'monstfur | SYRENA | 2012'

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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NeSpoon
2009

Z cyklu "Nielegale" - Ściana nr 13, 2020

akryl, spray/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany z boku: 'NeSpoon | 2020 | WALL NO 13'

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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Museum of Lace and Fashlon w Calais we Francji, zdjęcie dzięki uprzejmości artystki





NeSpoon
2009

Ceramic sticker (Wlepka ceramiczna), 2019

metal, porcelana, 19 x 28 cm (w świetle oprawy)
sygnowany: 5/10 (l.d.), NeSpoon 2019 (p.d.)
ed. 5/10

estymacja: 
8 000 - 10 000 PLN 
1 800 - 2 200 EUR
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NeSpoon tworzy nieprzerwanie od 2009 roku. Jej street artowe prace łączą w sobie 
takie obszary sztuki jak ceramika, rzeźba, czy malarstwo. W swoich działaniach ko-
mentuje nieraz wydarzenia społeczne i polityczne, które uważa za istotne. Większość 
jej dzieł zawiera wzory  koronek pochodzących z regionów, w których tworzy w da-
nym momencie, dzięki czemu jej prace osadzone są w lokalnej kulturze. Twórczość 
NeSpoon zyskała międzynarodowe uznanie, a jej prace były wielokrotnie prezento-
wane na wystawach, m.in.: na „Art & Science” w Sharjah Art Museum, „Urban Nation 
Biennale” w Berlinie, “F(r)iction” w New Delhi, „Harmony. Walls of Bologna” w Porta 
Nova Gallery w Bolonii, czy „Recrafted” w australijskiej Form Gallery.



„Wzory koronek to uniwersalny kod estetyczny, czytelny na całym świecie. Widać go wszę-
dzie – w kielichach kwiatów, szkieletach morskich stworzeń, płatkach śniegu, wzorach 
malowanych przez mróz na szybach. Tak naprawdę jest starszy niż ludzkość i może dlatego 
wydaje się znajomy”.  
N E S P O O N



Mural Nespoon znajdujący sie w Moskwie, zdjęcie dzięki uprzejmości artystki



Taki Myk
1981

Koi, 2020

sitodruk/papier, 29 x 20 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'taki | myk | 2020'
opisany na odwrociu: 'TAKI | MYK' 

estymacja: 
700 - 1 200 PLN 
200 - 300 EUR
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Taki Myk, czyli Wojciech Wiśniewski to absolwent Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Na polskiej scenie street artu obecny jest od połowy lat 90., 
gdy zaczynał od eksperymentowania z klasycznym writingiem. Obecnie w dużej mie-
rze tworzy swoje prace przy użyciu szablonu. To pomysłodawca i organizator Szablon 
Dżemu – corocznego wydarzenia w całości poświęconemu technice szablonu. 
Taki Myk był dwukrotnie nominowany w międzynarodowym konkursie Stencil Art 
Prize. Murale artysty znajdują się w wielu miastach Polski i Europy, m.in. w Berlinie, 
Pradze, Budapeszcie, Londynie, Paryżu i Barcelonie.

Prezentowana praca „Koi” pochodzi z serii ośmiu sitodruków – w przypadku każdej 
z nich motyw karpia został umieszczony na zupełnie innym tle.







Taki Myk
1981

Kogut, 2020

spray, technika mieszana/drewniana szpula, śr.:115 cm
sygnowany i datowany u dołu: 'taki myk - 20.' 

estymacja: 
2 000 - 4 000 PLN 
450 - 900 EUR

46 Taki Myk poprzez swoją twórczość porusza problem nadmiernej ingerencji człowieka 
w otoczenie. Artysta te kwestie ujmuje zarówno w kontekście działań całych grup 
społecznych, jak i poszczególnych jednostek, w tym wypadku konsumentów, których 
decyzje mają realny wpływ na stan środowiska. Symbolem tego stają się przedstawie-
nia hybryd zwierząt i przedmiotów – samo to połączenie należy interpretować jako 
pewnego rodzaju zatrucie czy skażenie żywych organizmów. Prezentowany obraz 
„Kogut” stanowi przykład tego typu pracy – na fragmencie drewnianej szpuli Taki Myk 
namalował głowę tytułowego koguta, której przedłużeniem stała się mechaniczna 
konstrukcja. Choć artysta nie stawia zdecydowanej granicy między tym, co żywe, 
a tym, co sztuczne, to wplatając metalowe elementy w ciało koguta, sprawia, że 
inkoherencja pomiędzy tymi dwoma sferami jest wyraźna i czytelna.



Sicoer
1982

Water Is Gold, 2021

akryl/płótno, 80 x 60 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'SICOER | KRAKÓW | 2021'

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





Sicoer to artysta urodzony w Poznaniu, na stale mieszkający w Krakowie. 
Nieprzerwanie maluje graffiti od 1998 roku. W ciągu ostatnich kilku lat w swojej 
twórczości skupia się głównie na calligraffiti - nowo powstałym globalnym nurcie, 
który łączy klasyczną kaligrafię ze stylistyką graffiti. Jego prace to przede wszyst-
kim abstrakcyjne formy typograficzne czerpiące z alfabetów i liternictwa różnych 
kultur. Sicoer bazuje na mocnych, precyzyjnych pociągnięciach pędzla tworząc 
minimalistyczne i kontrastowe zestawienia kolorystyczne. Jest jednym z głównych 
twórców ruchu calligraffiti na świecie. Niezmiennie eksploruje tematykę, w której 
tworzy, łącząc narzędzia, łamiąc schematy i wytyczając nowe kierunki. 
Jego prace były wystawiane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, 
m.in.: w BRAIN DAMAGE GALLERY w Lublinie, BSIDE GALLERY w Melbourne, 
czy URBAN SPREE w Berlinie.



Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Łukasz Habiera / NAWER
1980

Concrete N, 2018

beton, 120 x 150 cm

estymacja: 
12 000 - 15 000 PLN 
2 650 - 3 300 EUR

48 Reliefowa praca autorstwa Nawera przywodzi na myśl budowę tkanki 
miejskiej, w której każdy najmniejszy element kompozycyjny nie jest przy-
padkowy. Artysta czerpie z klasycznie pojmowanego malarstwa i łączy go 
z architekturą, czego efektem jest syntetyczny i charakterystyczny język 
artystyczny. Nawer z matematyczną wręcz dokładnością oraz precyzją 
buduje trójwymiarową przestrzeń, wypełniając ją pomniejszymi, geome-
trycznymi formami, które razem tworzą dynamiczną, wręcz rytmiczną 
kompozycję. Z pozoru surowy w swojej fakturze i kolorystyce beton 
w rękach artysty staje się medium dającym efekt wysublimowany, 
niemal subtelny. 

Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty
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SZCZECIN
1

   SEPE,  „The Bug”, pl. Stefana Batorego 4
2

   LUMP, ul. Czarnieckiego 8
3

   SEPE,  „MORZA NIE MA…”, ul. Kolumba 68
4

   CHAZME 718 & SEPE & LUMP, „TROJAN HORSE”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 22
5

   CZARNOBYL,  „RESZTKI SPOŁECZEŃSTWA”, ul. Chmielewskiego 18
6

   CEKAS,  „ŚNIADANIE W ARCHITEKTURZE”,  ul. Chmielewskiego 18
7

   LUMP, ul. Budziszyńskiej 23



Piotr Pauk tworzący pod pseudonimem Lump jest 
absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Związany ze szczecińską sceną graffiti. W swojej twór-
czości porusza kwestie związane z jakością i estetyką 
przestrzeni miejskich. Artysta zwraca uwagę, jak jej 
postępująca komercjalizacja widoczna, chociażby 
w ilości zamieszczanych reklam, bilbordów i witryn 
sklepowych, wpływa na percepcję i funkcjonowanie 
w mieście. Prace Lumpa były wielokrotnie prezen-
towane w kraju i za granicą, m.in.: na „Polish Urban 
Art” w (2014 i 2017), „Biennale Arts Le Havre” Le 
Havre i „ARTAQ” w Paryżu (2012), czy „VI Triennale 
Młodych” w Centum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2011). 
Lump jest autorem takich projektów jak: QRWO the 
Zerwane Films, Fruit of the Lump / Analog recovery 
1984, czy OD/Blokowanie - Akcja Muralizacja.



Piotr Pauk / LUMP
1984

FREEDOM, 2020

spray, szablon/tkanina, 35 x 69,4 cm (w świetle oprawy)
sygnowany szablonem na odwrociu: 'FRUIT OF THE LUMP'

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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Mural znajdujący się przy ulicy Budziszyńskiej 23 w Szczecinie, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Piotr Pauk / LUMP
1984

IT! Chrome Video, 2016

collage/płótno, 15 x 15 cm (w świetle oprawy)
sygnowany szablonem na odwrociu: 'FRUIT OF THE LUMP'

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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Damian Terlecki / Czarnobyl
1974

Double Personality, 2019

spray, akryl/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany na odwrociu: 'CZARNOBYL'

estymacja: 
6 000 - 8 000 PLN 
1 350 - 1 800 EUR
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Obraz „Double Personality” odbiega od dobrze znanych, dystopijnych kompozycji 
przedstawiających hybrydy człowieka i maszyny tworzonych przez Czarnobyla. 
Tym razem artysta zaprasza widza do swoistej dyskusji nad tym, jak pewne wyobra-
żenia i funkcjonujące stereotypy warunkują nasze postrzeganie rzeczywistości. 
Praca przedstawia wykonany szablonem portret mężczyzny – to, kim jest ta postać 
jest, sprawą drugorzędną, a nawet marginalną, istotne jest to, jakie wrażanie w nas 
wywołuje. Celem artysty jest uchwycenie portretowany osób w sytuacjach dla nich 
niecodziennych oraz wywołanie emocji i stanów, z którymi prawdopodobnie się nie 
identyfikują. „Double Personality” jest portretem psychologicznym, poprzez który 
artysta tworzy precyzyjne studium wewnętrzne człowieka. Choć Czarnobyl operuje 
innymi środkami wizualnymi, to jego twórczość nawet w tak kameralnym wydaniu 
przepełniona jest silnym ładunkiem emocjonalnym i wielowarstwowymi znaczeniami.



„Clash”, Berlin, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty 



Łukasz Berger / CEKAS
1984

Bez tytułu, 2020

akryl, spray/płótno, 30 x 30 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na odwrociu: 'CEKAS | 2020' 

estymacja: 
4 000 - 6 000 PLN 
900 - 1 350 EUR
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INSTALACJA MÓWIONA, Łódź, 2015, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Główną domeną artystycznej działalności Cekasa  (Łukasza Bergera) są wielkoformatowe murale i instalacje ścienne. 
Murale w przestrzeni miejskiej niosą konkretne przesłania, mogą odnosić się do historii miejsca, znaczących wydarzeń 
czy osobowości bliskiej lokalnej społeczności. Dialogują z architekturą przestrzeni, niekiedy wzbudzają kontrowersje 
swoim plastycznym wyrazem. Zawsze jednak ogromne ścienne obrazy inspirują i nadają charakter otoczeniu, 
w którym się znalazły.

Prace Cekasa są obecne na polskiej scenie street artu od lat 90. Cekas jest artystą, który chętnie eksperymentuje. 
Zajmuje się również graffiti i rzeźbą. Swoimi projektami wprowadza sztukę w architekturę. W twórczości ważne są 
dla niego powiązania między pracą a miejscem, w którym powstaje. Wyczuwając klimat przestrzeni, kreuje własne opowie-
ści. Artysta nie boi się mocnych zestawień kolorystycznych. W jego twórczości można odnaleźć modyfikowany na różne 
sposoby motyw liter. W realizacjach Cekasa można dostrzec odniesienia do doświadczeń rzeźbiarskich artysty. 
Jego prace można oglądać w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie czy Budapeszcie. 

Obraz „Bez tytułu” z 2020 prezentowany na aukcji to kameralna praca na płótnie. W wycinankowej kompozycji, utrzymanej 
w barwach korespondujących z kolorem surowego płótna będącego tłem obrazu, wybija się mocny niebieski akcent.



Mateusz Morski / JOTE
1985

ArchFrm_t04, 2018

akryl, flamaster/sklejka, 70 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '_TYPE. /01 | JOTE 2018 | ArchFrm_t04' 

estymacja: 
2 000 - 3 000 PLN 
450 - 700 EUR
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W ciągu wielu lat swojej działalności twórczej JOTE wykształcił spójny 
i rozpoznawalny język artystyczny operujący geometryzującymi formami 
przestrzennymi. Artysta został doceniony podczas II edycji rozdania mię-
dzynarodowych nagród ARTAQ przyznawanych najciekawszym młodym 
artystom streetartowym. Graficzno-architektoniczne wykształcenie miało 
duży wpływ na styl, który wypracował. Ostateczny kształt każdej z pracy 
jest determinowany przez przestrzeń, najczęściej zdegradowaną, w której 
artysta umiejscawia swoje murale. Tym samym JOTE podejmuje dialog 
rozgrywający się pomiędzy rzeczywistością obrazu a postindustrialnym 
otoczeniem, tworząc typograficzną utopię. Jednocześnie każda z kom-
pozycji jest pretekstem do poszukiwań w obrębie środków formalnych 
skupionych wokół linii i formy. Geometryzacje Arch form artysta pojmuje 
jako mariaż struktur przestrzennych oraz faktur i koloru. Tworzy nieskoń-
czone typosystemy przenikających się form elementarnych w skończo-
nych obiektach.



Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Brocki
1988

ITEM_SMILE_NUMBER_93, 2021

akryl/płótno, 150 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'BIOSME BROCKI - 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 
"'ITEM_SMILE_ | NUMBER_93" | BIOSMEBROCKI | 2021 | 2021 | -MUTOLAND | HEAVYFOLK' 

estymacja: 
5 000 - 7 000 PLN 
1 100 - 1 550 EUR
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Brocki to artysta związany z toruńskim środowiskiem artystycznym. W swojej 
twórczości łączy outdoor z indoorem, graffiti z muralem,  twarde  projektowanie 
z lekkim ilustrowaniem. Jego prace składają na autorskie uniwersum artystyczne 
nazywane MUTO Landem, jak mówi sam artysta, jest to świat „z pogranicza snu 
i koszmaru z widokiem na Karkonosze”. Brocki swoje prace najczęściej umieszcza 
w przestrzeniach zniszczonych i zapomnianych, nadając im pierwiastek nowego 
życia. 

Prezentowane prace odmienne pod względem stylistycznym, łączy ten sam motyw 
przejawiający się w twórczości Brockiego, jakim jest postać myszy nazywanej 
MYK MYK. Po raz pierwszy pojawiła się w 2010 roku i od tamtego czasu niezmien-
nie powraca w obrazach artysty. Jak mówi sam Brocki: „odnalezienie jej spowo-
dowało niesamowity powrót do przeszłości - do momentu powstawania, trochę 
zatartych już zapachów, dźwięków i kolorów, jakie wtedy towarzyszyły (trochę jak 
uszkodzona karta pamięci w aparacie). Próba odtworzenia tych emocji na płaskiej 
powierzchni była jednym z najciekawszych procesów w mojej twórczości”.



Brocki
1988

AIN'T noFUN, 2021

akryl/płótno, 160 x 100 cm
sygnowany p.d.: 'BROSME BROCKI 2021'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AIN'T noFUN | BROSME BROCKI | 2021' 

estymacja: 
7 000 - 10 000 PLN 
1 550 - 2 200 EUR
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„Heavy Folk”, foto. Justyna Sin, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





BerriBlue
1992

Może Ja, może Ty, 2021

farba naszkliwna/ceramika, 30 x 30 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'BERRI | BLUE | 2021'

estymacja: 
3 000 - 4 000 PLN 
700 - 900 EUR
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BerriBlue to polsko-irlandzka artystka działająca w Porto, zajmująca się malar-
stwem wielkoformatowym oraz sztalugowym. W swoich pracach BerriBlue poru-
sza tematy filozoficzne, jednocześnie czerpiąc z osobistych doświadczeń, przez 
co wielu krytyków sztuki ulicznej uważa ją za jedną z czołowych przedstawicielek 
nowej fali street artu. Świadoma nietrwałości sztuki ulicznej, celowo wybiera 
właśnie tę formę wyrazu, aby na poziomie symbolicznym podkreślić ulotność życia 
i kruchość materii. Wszechstronność praktyki artystycznej BerriBlue, wykorzysty-
wanie ikonografii oraz ilustracyjny styl pozwoliły artystce zdobyć międzynarodowe 
uznanie i prezentować prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz na 
ulicach europejskich miast.

Jak sama mówi o swojej twórczości: „usuwając bariery formalnych kategorii 
i podziałów, realizuję prywatne, emocjonalnie i osobiste projekty (…) traktuję 
umieszczenie sztuki na ulicy jako własną galerię – sposób uniknięcia praktyk 
kuratorskich i zaprezentowania swojej pracy w responsywnym, dynamicznym, 
a przede wszystkim żywym środowisku”  (berriblue.com/about?locale=pl, dostęp: 
20.07.2021).

W prezentowanej pracy „Może Ja, Może Ty” BerriBlue sięga po motywy wanita-
tywne, używając przy tym tradycyjnej portugalskiej techniki azulejos. Ceramiczne 
płytki pokryte biało-niebieskim, błyszczącym szkliwem są typowym medium 
stosowanym do ozdabiania fasad budynków na terenie Portugalii. Sama nazwa 
techniki pochodzi od słowa „azul”, które w języku portugalskim oznacza kolor 
niebieski.



Zdjęcie dzięki uprzejmości artystki



Soyski
1982

The Art of Work, 2019

akryl, spray/płótno, 30,5 x 60,5 cm
sygnowany, datowany i opiany na odwrociu: 'Soyskione * RED * 2019'

estymacja: 
3 000 - 4 000 PLN 
700 - 900 EUR
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Soyski jest artystą związanym z toruńskim środowiskiem artystycznym, obecnym 
na polskiej scenie graffiti od 1996 roku. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje liternicze prace tworzy 
w oparciu o autorską typografię, kaligrafię oraz calligraffiti. Współzałożyciel 
grupy Nerds Crew oraz projektu artystycznego Saint Sinner Art. 

Prezentowana praca jest pierwszą z cyklu „Reminders - obrazy mówiące”. 
Artysta operuje w nich grą słów, tworząc odwrotne znaczenia. Obraz „The Work 
of Art” ma wydźwięk bardzo osobisty – jest hołdem dla wszystkich artystów, 
którzy w pędzącym trybie życia, potrafią znaleźć czas na tworzenie sztuki. 



„Shake Well”, 2020, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty



Soya_one, 2020, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty





SZTUKA WSPÓŁCZESNA  
PR ACE NA PAPIERZE  
A U K C J A  1 4  W R Z E Ś N I A  2 0 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
7 – 14 września 2021

T O M A S Z  T A T A R C Z Y K
Bez tytułu, 1993



1914

SZTUKA DAWNA  
PRACE NA PAPIERZE
A U K C J A  2 3  W R Z E Ś N I A  2 0 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
13 – 23 września 2021

J A N  M A T E J K O
Studium siedzących postaci



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 dodat-
kowe 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 wy-
stawienia 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 wska-
zówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji od-
nośnie 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 sprze-
dającego. 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 zosta-
je 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 ra-
mach 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 nego-
cjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wyli-
cytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu 
ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży docho-
dzi 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 gwaran-
cyjnej 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 gwaran-
cyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprze-
dany innemu oferentowi.

8. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam 
do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzysta-
niem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracu-
jących 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 przypad-
kach 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 infor-
macji 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 trwa-
nia 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 za-
wodowo 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 przekracza-
jącym 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 pokrew-
nych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Eu-
ropejskiej 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 wyli-
cytowanej 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 rów-
nież na naszej stronie internetowej www.desa.pl. Zachęcamy do pobierania darmo-
wych katalogów w formacie PDF.

II. AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji te-
lefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem, a także za pośrednictwem Aplikacji Online 
(strona internetowa https://bid.desa.pl/ oraz bezpłatna aplikacja mobilna DESA Uni-
cum służące do udziału w licytacji przez Internet).
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazu-
je 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 licytu-
jącym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licyta-
cji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń reje-
strujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiek-
tów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do 

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 kupują-
cym 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.



dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez 
podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmie-
nione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licyta-
cji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczest-
nika 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

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.

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



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 AUTEN-
TYCZNOŚCI, 
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 nastą-
pić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjo-
nera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, 
czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia li-
cytacji 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 za-
rejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w for-
mularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać ta-
bliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA 
Unicum może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobec-
ni 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 zawie-
rać 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 licy-
tacji, 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 jednocze-
śnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku 
dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgło-
szeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożli-
wiającym 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 chę-
ci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, do-
stępnego 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 do-
kumentu 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, pracow-
nik 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 wyraź-
nie uzgodnione na piśmie z DESA Unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zidenty-
fikowanej 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 zastrze-
żeniem 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, ponow-
nie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młot-
kiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przy-
padku 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 licytacyj-
nych, 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 doko-
nana płatność. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w ka-
talogu 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 ame-
rykańskich 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 WA-
RUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZ-
NOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA

1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wyni-
kające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wyna-
grodzenie 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 kata-
logu 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 po-
zwoleń. 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. Wcze-
śniejsze 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 na-
bycia 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-

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 POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawi-
dłowe jego datowanie. DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów za-
prezentowanych 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 certyfika-
cie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku arty-
sty, 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 dane-
go 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 specja-
listów, 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 stu-
lecia, 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 kata-
logu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonal-
ne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia 
lub utratę wartości obiektu. DESA Unicum zastrzega iż opis uzupełniający (pochodze-
nie, 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.

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 zaakceptowa-
niem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary zwią-
zane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. DESA Unicum odpowiada 
względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedy-
nie do wysokości ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opako-
wanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego 
DESA Unicum może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pa-
kowaniem 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 trans-
portową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DESA Unicum telefonicznie 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem tele-
fonu: 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 peł-
nej 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 po-
krycia szkód; 
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warun-
kiem 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 zaległo-
ści; 
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 prze-
prowadzeniem 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 pro-
duktach, 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 pry-
watności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marke-
tingowej, prosimy o kontakt pod numerem 22 163 67 00. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AU-
TENTYCZNOŚCI 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 infor-
macjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego li-
cytującego 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 przewyż-
szające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bez-
pośrednia, 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 repro-
dukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem spo-
rządzonych 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 uzupeł-
nieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNKI POTWIERDZENIA 
AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w od-
niesieniu 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 postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wy-
nikających 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.



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.

ZLECENIE L ICYTACJI 

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.

 

Imię i nazwisko    

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

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

Skąd dowiedzieli się Państwo o DESA Unicum?

z prasy      z mailingu            z reklamy internetowej      z reklamy zewnętrznej    z radia

od rodziny/znajomych            z imiennego zaproszenia             inną drogą

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Data i podpis klienta składającego zlecenie

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.

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                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:

 Tak                Nie

Numer telefonu do licytacji   

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

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

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

 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.
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