
Aukcja młodej sztuki  
KATOWICE 12 KWIETNIA 2013





II Aukcja młodej sztuki
w Katowicach

Rondo Sztuki • katowice • Rondo im. Gen. JeRzeGo ziętka 1

12 kwietnia 2013 (piątek) • Godz. 19

cena wywoławcza 
każdeJ pRacy 500 zł

wyStawa oBiektÓw aukcyJnycH

od 4 do 12 kwietnia 2013
wtorek – piątek w godzinach od 11 do 19 

sobota – niedziela od 10 do 18

Rondo Sztuki • katowice • Rondo im. Gen. JeRzeGo ziętka 1

paRtneRzy patRonat medialny
patRonat HonoRowy 

pRezydenta miaSta katowice
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Juliusz Windorbski
Prezes Zarządu
tel. 22 584 95 25
j.windorbski@desa.pl

Jan Koszutski
Członek Zarządu
Dyrektor Domu Aukcyjnego
tel. 22 584 95 30
j.koszutski@desa.pl

Agata Szkup
Dyrektor Działu Sprzedaży
22 584 95 33
a.szkup@desa.pl

Michał Olszewski
Dyrektor ds. Rozwoju  
i Nowych Projektów
22 584 95 40
m.olszewski@desa.pl

Iza Rusiniak
Dyrektor Działu Sztuki
Współczesnej
22 621 96 56
i.rusiniak@desa.pl

Dział Księgowości

małgorzata kulma
Główna księgowa
tel. 22 584 95 20
m.kulma@desa.pl

marlena ulejczyk
tel. 22 584 95 21
m.ulejczyk@desa.pl

Płatności i rozliczenia

urszula przepiórka
tel. 22 584 95 23
u.przepiorka@desa.pl 

Dział Prawny

krystian owczarek
tel. 22 584 95 29
k.owczarek@desa.pl

Prenumerata 

karolina łopusińska
tel. 22 584 95 34
fax. 22 584 95 26
k.lopusinska@desa.pl

zlecenia licytacji 

karolina łopusińska
tel. 22 584 95 32
fax. 22 584 95 26
zlecenia@desa.pl

Marketing i Promocja

maria windorbska
dyrektor marketingu
tel. 22 584 95 25
m.windorbska@desa.pl

katarzyna krupczak
tel. 22 584 95 25
k.krupczak@desa.pl

Public Relations

Fineart communication
magdalena żuk
tel. 608 362 996
mzuk@fineart-com.pl

maria peliwo
tel. 784 090 531
mpeliwo@fineart-com.pl

DESA Unicum
ul. marszałkowska 34-50
00-554 warszawa
tel. 22 584 95 25
fax. 22 584 95 26
biuro@desa.pl
www.desa.pl
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Wydawca deSa unicum Sp. z o.o. • Redakcja ul. marszałkowska 34–50 • 00-554 warszawa • biuro@desa.pl
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Opracowanie graficzne activa Studio • Zdjęcia marcin koniak i autorzy prac

Salon Wystawowy 
Marchand

pl. konstytucji 2
00-552 warszawa
tel. 22 621 66 69

marchand@desa.pl

Małgorzata Lemanek
Kierownik Galerii
m.lemanek@desa.pl

Galeria  
Marszałkowska

ul. marszałkowska 34/50
00-554 warszawa

marszalkowska@desa.pl

Aleksandra
łukaszewska
22 584 95 35
a.lukaszewska@desa.pl

Karolina łopusińska
Kierownik Galerii
22 584 95 34
k.lopusinska@desa.pl

Michał Bolka 
22 584 95 41
m.bolka@desa.pl

Marcin Koniak
Fotograf
22 621 96 56
m.koniak@desa.pl

Dział  
Przyjęć

pl. konstytucji 2
00-552 warszawa
wyceny@desa.pl

Joanna Borkowska
22 584 95 39
j.borkowska@desa.pl

Joanna Tarnawska
Kierownik Działu Przyjęć
22 584 95 31
j.tarnawska@desa.pl

Karolina łuźniak
22 584 95 30
k.luzniak@desa.pl

Jerzy Lewiński
Ekspert gemmolog
bizuteria@desa.pl

Grażyna Korcz
g.korcz@desa.pl

Galeria  
Biżuterii

ul. nowy Świat 48
00-363 warszawa
tel. 22 826 44 66

bizuteria@desa.pl

Grażyna Kobyłecka
Kierownik Galerii
g.kobylecka@desa.pl

Beata Paluch
b.paluch@desa.pl
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INDEKS

Aisaro Kamil 32

Andrejkow Arkadiusz 5

andrzejczak (przyimka) Roma 75

Bagryi oksana 51

Bernad michał 48

Błaszczyk aleksandra 40

Bodnar Robert 65

Borowski waldemar 77

Bryła krzysztof 19

Butkowska agnieszka 12

'chazme718' kaliński daniel 24

cieślica dagmara 54

cygan michał 50

czarnecka agata 72

czarnecki Bartosz 23

delińska iwona 18

Drzewiecki Karol 80

działek marek 14

Figurska Agnieszka 57

Fijałkowska-oleksiak anna 25

Garus michalina 43

Gąsiorowska Hanna 69

Gralewska olga 31

Gruszczyński Filip 1

Habisiak-matczak alicja 36

Hajman mateusz 55

Herc ilona 27

Ignasiak Aleksandra 63

ilczyszyn Hanna 29

Jarzymowska anna 58

Jaśnikowska katarzyna 3

Jeżmirski przemek 70

kamiński michał 62

karolina kaczmarczyk anna 39

karpiel Barbara 33

kowalczyk aleksandra 10

kowalczyk patryk 68

Kozłowski Tomasz 67

krzemiński krzysztof 73

kubiak wojciech 6

kularska-król Roksana (roxi) 28

kurasz-Han agata 66

lamik katarzyna 76

laska adam 59

lasota anna 52

listwan Robert 9

majewski maciej 17

malinowska Julita 45

marchewka monika 22

monstfur 7

morańda katarzyna 79

możdżyński Jan 44

Nowak Aneta 49

orońska katarzyna / orno 13

palmowska Bogna 35

patelczyk łukasz 64

piotrowska agnieszka 53

poznysz tomasz 78

Rogalski paweł 47

Rybka mateusz 74

Sandomierz Agnieszka 8

‘Sepe’ wręga michał 11

Siedlarz paulina 4

Skobel maciej 20

Słota paweł 2

Słupska Iga 15

Sroka Natalia 46

Szczur piotr 21

Szpaczyński mikołaj 34

Szymańska Jagoda 37

Szyszkowska magdalena 61

Świątecki Bartosz / pener 41

Tarabanski Dominik 26

Trojanowski Artur 42

tycz Viola 30

walczak paulina 16

wolna martyna 38

wójcik danuta 71

zdzienicka Joanna 60

zedlewski łukasz 56

 okłaka FRont  poz. 62 michał kamiński, Bez tytułu, 2009 r.
 okładka ii  poz. 8 agnieszka Sandomierz, kobieta z psem, 2006 r.
 StRona 4  poz. 58 anna Jarzymowska, planeta X, 2011 r.
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1

Filip Gruszczyński
(ur. 1978 r., Warszawa)

ZwieZda i łZy, 2012 r.

olej/płótno, 80 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'filippo iii 2012'
na odwrociu opisany: 'zwiezda i łzy | filippo iii 2012'

2

Paweł Słota
(ur. 1989 r., Częstochowa)

PejZaż Podróżny iii, 2010 r.

olej/płótno, 90 x 115 cm
na odwrociu opisany

3

Katarzyna Jaśnikowska
(ur. 1985 r., Legnica)

Powrót, 2013 r.

olej/płótno, 80 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'KatarZyna jaŚniKowSKa 
| „Powrót” | Luty 2013 rok | nr-136'
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4

Paulina Siedlarz
(ur. 1984 r., nowy Sącz)

wóZKi, 2011 r.

olej/płótno, 115 x 145 cm
na odwrociu opisany: 'P. Siedlarz | wóZKi | 2011'

5

Arkadiusz Andrejkow
(ur. 1985 r., Sanok)

BeZ tytułu, 2009 r.

technika mieszana/płótno, 70 x 90 cm
na odwrociu opisany: 'arKadiuSZ | andrejKow 

| 2009'

6

Wojciech Kubiak
(ur. 1978 r., Kraków)

BeZ tytułu Z CyKLu „inStytuCje”, 
2010 r.

olej/płótno, 33 x 41 cm
na odwrociu opisany: 'wojteK KuBiaK | bez 

tytułu z cyklu | inStytuCje | 33 x 41 cm oLej 
na Płótnie | 2010'
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7

Monstfur
(data utworzenia: 2006 r.) 

eXtra HoMeLeSS, dyPtyK, 2013 r.

akryl, szablon/płótno, 120 x 120 cm
sygnowany l.d.: pieczęć autorska
na odwrociu opisany: 'MonStFur | 2013'

8

Agnieszka Sandomierz
(ur. 1978 r., Warszawa)

KoBieta Z PSeM, 2006 r.

akryl/płótno, 40 x 40 cm
na odwrociu opisany: 'agnieszka | Sandomierz 2006'

9

Robert Listwan
(ur. 1974 r., olsztyn)

tHe King oF LuXury, 2012 r.

akryl/płótno, 90 x 70 cm
sygnowany p.d.: 'LiStwan'
na odwrociu opisany: 'robert Listwan | „the king of 
luxury” | 2012 | akryl na płótnie | 90/70'

10

Aleksandra Kowalczyk
(ur. 1987 r., Warszawa)

ViLLiot 19, 2013 r.

akryl/płótno, 100 x 73 cm
na odwrociu opisany: „Villiot 19" aleksandra Kowalczyk 2013'



DESA UNICUM 12 kwietnia 2013 9

11

Sepe
(ur. 1982 r., warszawa)

SPaCer, 2011 r.

technika mieszana/deska, 48 x 94 cm
sygnowany p.d: 'SePe'

na odwrociu opisany: 'Sepe | 2011'
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12

Agnieszka Butkowska
(ur. 1986 r., Kętrzyn)

diuna, 2013 r.

olej/płótno, 100 x 150 cm
na odwrociu opisany: 'agnieSZKa ButKowSKa 
'diuna''

13

Katarzyna Orońska / Orno 
(ur. 1984 r., tarnowskie góry)

ny yeLLow CaBS, 2011 r.

akryl/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany l.d.: 'K. orno oroŃSKa'

14

Marek Działek
(ur. 1980 r., Maków Podhalański)

FaCeBooK, 2012 r.

olej/płótno, 70 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'Marek działek | Facebook'
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15

Iga Słupska
(ur. 1988 r.)

BeZ tytułu, 2010 r.

olej/płótno, 30 x 40 cm
na odwrociu sygnowany: 'iga Słupska'

16

Paulina Walczak
(ur. 1989 r., Katowice)

Martwa natura 2, 2009 r.

olej/płótno, 70 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'PauLina waLCZaK | Martwa 

natura 2 | 70 x 100 CM | oL/Pł 2009' 

17

Maciej Majewski
(ur. 1977 r., rybnik)

VLadiMir Putin ŚPiewa „BLueBerry HiLL”, 
2013 r.

olej/płótno, 50 x 60 cm
na odwrociu opisany: 'MaCiej MajewSKi © 2013'
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18

Iwona Delińska
(ur. 1963 r., gdynia)

taM, 2012 r.

akryl/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany p.d.: 'delińska'
na odwrociu opisany: '„tam” | delińska 2012'

19

Krzysztof Bryła
(ur. 1984 r., Biłgoraj)

LuStro drogowe, tondo, 2012 r.

akryl/płótno, średnica 50 cm
na odwrociu opisany: 'K. Bryła | 2021'

20

Maciej Skobel
(ur. 1986 r., Sosnowiec)

CZłowieK KoZioł, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'Maciej Skobel 2012 | Człowiek 
Kozioł'

21

Piotr Szczur
(ur. 1987 r., jasło)

dog StyLe Vii, 2012 r.

olej/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'Piotr SZCZur | „dog StyLe Vii' 
| oLej na Płótnie | 2012'
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22

Monika Marchewka
(ur. 1988 r., Chrzanów)

BeZ tytułu, 2013 r.

olej/płótno, 100 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'Marchewka 2013'

23

Bartosz Czarnecki
(ur. 1988 r., elbląg)

BeZ tytułu, 2012 r.

olej/płótno, 35 x 35 cm
na odwrociu opisany: 'Bartosz | Czarnecki | 2012'

24

Chazme718
(ur. 1980 r., Laufen w Szwajcarii)

MegaPoLiS: „good Morning!“, 2013 r.

sitodruk/papier, edycja 1/15, 80 x 56 cm 
(w świetle oprawy)
u dołu opisany: 'Chazme718 „good Morning” 
sillescreen 1/15 2013'

25

Anna Fijałkowska-Oleksiak
(ur. 1983 r., Warszawa)

ewa iX, 2008 r.

linoryt/papier, 120 x 85 cm
sygnowany l.d.: 'ewa iX ; 6/10 anna 
Fijałkowska-oleksiak'
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26

Dominik Tarabanski
(ur. 1982 r., radymno)

tranSitionS, 2012 r.

fotografia barwna/papier fotograficzny, 42 x 31 cm 
(w świetle oprawy)
u dołu opisana: 'tranSition 2/10 doMiniK 
taraBanSKi 2012'
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27

Ilona Herc
(ur. 1972 r., Chrzanów)

BeZwietrZnie, 2013 r.

akryl/płótno, 90 x 90 cm
sygnowany p.d.: 'ilona Herc 2013'
na odwrociu opisany: 'iLona HerC „BeZwietrZnie” 
| KraKów 2013 | i.HerC'

28

Roksana Kularska-Król (roxi)
(ur. 1982 r., Kielce)

KróLowa noCy SPotyKa Stado 
BiedroneK, 2013 r.

akryl/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany l.d.: 'ro | ix | 2013'

29

Hanna Ilczyszyn
(ur. 1984 r., wrocław)

dZiewCZyna Z BuKieteM, 2012 r.

akryl/płótno, 120 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'Hanna iLCZySZyn | „dziewczyna 
z | bukietem” | 2012 | akryl na płótnie'

30

Viola Tycz
(ur. 1973 r., wrocław)

uPał, 2012 r.

akryl/płyta, 120 x 56 cm
na odwrociu certyfikat autentyczności
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31

Olga Gralewska
(ur. 1989 r., Lublin)

Ku geoMetrii żyCia, 2012 r.

akryl/płótno, 46 x 61 cm
sygnowany p.d.: 'olgi graleskiej 2012'
na odwrociu opisany: 'olgi | gralewskiej | 2012 ii'

32

Kamil Aisaro
(ur. 1984 r., łódź)

Pianino ateny, 2012 r.

olej/płótno, 50 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'KaMiL aiSaro | „Pianino 
ateny” | wym. 75/55 | ol/pt | 2012 r.'

33

Barbara Karpiel
(ur. 1988 r., nowy Sącz)

green SaLoon, Z CyKLu tHe interior, 
2011 r.

olej/płótno, 90 x 130 cm
na odwrociu opisany: 'Barbara Karpiel | „the interior” 
„green saloon” | oil on canvas 130 x 90 | 2011'
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34

Mikołaj Szpaczyński
(ur. 1989 r., Katowice)

droga, 2012 r.

olej/płótno, 60 x 90 cm
na odwrociu opisany: 'Mikołaj Szpaczyński | 2012'

35

Bogna Palmowska
(ur. 1984 r., Warszawa)

groSZeK, Z CyKLu SioStry, 2013 r.

akryl/płótno, 81 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'Bogna Palmowska | Z cyklu 

„Siostry”, „groszek” | 2013'

36

Alicja Habisiak-Matczak
(ur. 1978 r., Piotrków trybunalski)

doLCe Vita – new yorK, new yorK!, 2013 r.

olej/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'alicja Habisiak Matczak '13'

na odwrociu opisany: 'dolce vita – new york, new 
york! | olej na płótnie, 40 x 50 cm | alicja Habisiak 

Matczak 2013'
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37

Jagoda Szymańska
(ur. 1983 r., Poznań)

SZyBa XXiX, 2012 r.

olej/płótno, 70 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'jagoda Szymańska | Szyba 
XXiX | 2012'

38

Martyna Wolna
(ur. 1988 r., ruda Śląska)

PoMPon granatowy, 2012 r.

olej/płótno, 90 x 90 cm
na odwrociu sygnowany: 'wolna'

39

Anna Karolina Kaczmarczyk
(ur. 1988 r., oświęcim)

wyżej, 2010 r.

olej/płótno, 70 x 45 cm
na odwrociu opisany: 'anna Karolina Kaczmarczyk'

40

Aleksandra Błaszczyk
(ur. 1989 r., łódź)

i, 2013 r.

akryl/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'a. Błaszczyk'
na odwrociu opisany: 'aLeKSandra BłaSZyK | „i” 2013'
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41

Bartosz Świątecki / Pener
(ur. 1981 r., olsztyn)

BeZ tytułu, PoLiPtyK,2012 r.

olej/płótno, 80 x 80 cm (łącznie)
na odwrociu opisany nazwiskiem, datą, miejscem 

powstania (każda część)
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42

Artur Trojanowski
(ur. 1968 r., łódź)

generaCja Viii, 2007 r.

akryl/płótno, 30 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'artór trojanowSKi 2007 
| generaCja Viii'

43

Michalina Garus
(ur. 1976 r., Knurów)

BeZ tytułu, Z CyKLu „Mój Kot”, 2013 r.

olej/płótno, 50 x 90 cm
sygnowany p.d.: 'M.g."
na odwrociu opisany: 'M. garuS 2013'

44

Jan Możdżyński
(ur. 1986 r., warszawa)

BoHater CodZiennoŚCi, 2013 r.

olej/płótno, 65 x 92 cm
sygnowany l.d.: 'jan MożdżyŃSKi'
na odwrociu opisany: '„Bohater codzienności” jan 
Możdżyński, 2013 roK'
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45

Julita Malinowska
(ur. 1979 r., otwock)

CHiLdren oF india ii, dyPtyK, 2007 r.

olej/płótno, 18 x 22 cm
na odwrociu opisany

46

Natalia Sroka
(ur. 1982 r., Poznań)

Port 1, 2012 r.

olej/płótno, 50 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'natalia Sroka'

na odwrociu opisany: 'natalia Sroka „Port 1"'

47

Paweł Rogalski
(ur. 1989 r., Szczecin)

uCHo, 2012 r.

olej/płótno, 40 x 60 cm
na odwrociu opisany: 'Paweł | rogalski | 2012 r'
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48

Michał Bernad
(ur. 1990 r.)

KoŃCówKa, 2012 r.

olej/płótno, 30 x 40 cm
na odwrociu sygnowany: 'M. Bernad'
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49

Aneta Nowak 
(ur. 1985 r., Zawiercie)

BeZ tytułu, 2010 r.

olej/płótno, 60 x 70 cm
na odwrociu opisany: 'aneta | nowaK | 2010'

50

Michał Cygan
(ur.1989 r., wadowice)

traMwaj, 2012 r.

olej, elementy doklejane/płyta pilśniowa, 115 x 130 cm
sygnowany p.d.: 'Michał Cygan'

51

Oksana Bagryi
(ur. 1985 r., Kijów)

PoStać i, 2012 r.

olej/płyta, 83 x 54 cm
na odwrociu opisany: 'oksana Bagryi | „Postać i”, 
84 x 54 cm | olej, płyta | 2012'

52

Anna Lasota
(ur. 1983 r., radom)

oKno, 2013 r.

olej/płótno, 130 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'a. LaSota oKno/window 2013'
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53

Agnieszka Piotrowska
(ur. 1985 r., Zabrze)

ManuaLny, 2010 r.

olej/płótno, 70 x 90 cm
na odwrociu sygnowany znakiem autorskim

54

Dagmara Cieślica
(ur. 1989 r.)

noSorożeC, 2012 r.

grafika komputerowa/papier, 50 x 100 cm (arkusz)
u dołu opisana: 'nosorożec grafika cyfrowa dagmara 
Cieślica'   

55

Mateusz Hajman
(ur. 1991 r., Katowice)

ŚCiany, PoLiPtyK, 2011 r.

olej, akryl, technika własna/płótno, 40 x 60 cm 
(łącznie)
na odwrociu sygnowany (każda część)
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56

Łukasz Zedlewski
(ur. 1989 r., olsztyn)

KaPLiCZKa, 2012 r.

olej/płótno, 40 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'łukasz Zedlewski | 2012'

57

Agnieszka Figurska
(ur. 1971 r.) 

MetroPoLie 10, 2013 r.

akryl/płótno, 50 x 150 cm
sygnowany p.d.: 'Figurska'
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58

Anna Jarzymowska
(ur. 1988 r., rybnik)

PLaneta X, 2011 r.

akryl/płótno, 90 x 90 cm

59

Adam Laska
(ur. 1989 r., Katowice)

eLeKtrownia i, 2011 r.

olej/płótno, 50 x 61 cm
na odwrociu opisany: 'adam Laska | 2011 
| elektrownia i'

60

Joanna Zdzienicka
(ur. 1984 r.)

Z CyKLu arCHiwuM 1/2009, 2009 r.

olej/płótno, 160 x 140 cm
na odwrociu opisany: 'joanna Zdzienicka 
| arCHiwuM1/2009 olej na płótnie | 140 x 160 cm'

61

Magdalena Szyszkowska
(ur. 1972 r., Lublin)

na PorCeLanie, 2012 r.

akryl/płótno, 80 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'M. Sz. | 2012'
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62

Michał Kamiński
(ur. 1979 r., Częstochowa)

BeZ tytułu, 2009 r.

olej/płótno, 120 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'KaMiŃSKi MiCHał 2009'



28

63

Aleksandra Ignasiak
(ur. 1988 r.)

waruj, 2012 r.

olej, collage/płótno, 60 x 70 cm 
na odwrociu sygnowany: 'aLeKsandra ignasiak'

64

Łukasz Patelczyk
(ur. 1986 r., wejherowo)

LeCi CHMura nad euroPę, 2012 r.    

olej/płótno, 100 x 120 cm
na odwrociu opisany: 'łukasz Patelczyk | „Leci chmura 
nad europę” | 2012 r.'

65

Robert Bodnar
(ur. 1982 r., Zgorzelec)

toro i, 2011 r.

akryl/płótno, 60 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'roBert Bodnar | 2011'
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66

Agata Kurasz-Han
(ur. 1987 r.)

autoPortret, 2009 r.

akryl/płótno, 130 x 90 cm
na odwrociu opisany: 'agata Kurasz 2009'

67

Tomasz Kozłowski
(ur. 1982 r., Piotrków trybunalski)

BeZ tytułu, 2013 r.

olej/płótno, 96 x 70 cm
na odwrociu opisany: 't. Kozłowski | '13'

68

Patryk Kowalczyk
(ur. 1985 r., wierzbica)

MaLowanie, 2012 r.

technika mieszana/płótno, 100 x 80 cm
na odwrociu opisany: 'PatryK KowaLCZyK 
| „MaLowanie” 2012 r.'

69

Hanna Gąsiorowska 
(ur. 1986 r., głogów)

Konie, 2011 r.

akryl/płótno, 120 x 90 cm
na odwrociu opisany: 'Hanna gĄSiorowSKa 
2011 | „Konie”'
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70

Przemysław Jeżmirski
(ur. 1985 r., Sosnowiec)

uLiCZKa, 2012 r.

akryl/płótno, 160 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'Van CHoM'

71

Danuta Wójcik
(ur. 1978 r., iłża)

KLuCZ do teatru taŃCa, 2009 r.

olej/płótno, 100 x 63 cm
na odwrociu opisany: 'danuta wójcik'

72

Agata Czarnecka 
(ur. 1986 r., toruń)

oBraZ oBruS, 2011 r.

akryl, spray, technika mieszana/płótno, 40 x 50 cm

73

Krzysztof Krzemiński
(ur. 1985 r., radom)

BeZ tytułu, 2012 r.

akryl, spray/płótno, 100 x 70 cm
na odwrociu opisany: ' Krzysztof Krzemiński  BeZ 
tytułu | (...) 100/70 cm 2012 r. aKryL/SPray 
| (...)'
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74

Mateusz Rybka
(ur. 1986 r., gdynia)

SPołeM i wStołeM, 2012 r.

technika mieszana/płótno, 100 x 80 cm
na odwrociu opisany: '„SPołeM i wStołeM” 

| MateuSZ ryBKa 2012'
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75

Roma Andrzejczak (Przyimka)
(ur. 1985 r., Piotrków trybunalski)

CHwiLa, 2008 r.

olej/płótno, 90 x 150 cm
sygnowany l.d.: 'roMa'
na odwrociu opisany: 'roMa' 08 | PrZyiMKa'
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76

Katarzyna Lamik
(ur. 1991 r., racibórz) 

CHCiałaByM taŃCZyć CałĄ noC, 2011 r.                     

olej/deska, 70 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'Katarzyna Lamik'
na odwrociu opisany nazwiskiem, datą, tytułem

77

Waldemar Borowski
(ur. 1979 r.)

uKładanKa, 2012 r.

akryl/płótno, 40 x 29 cm
na odwrociu opisany: 'nawet w PoZornie 
MartwyCH | PrZedMiotaCH Znajduje 
Się | ogroM żyCia | waLdeK BorowSKi 
| „uKładanKa/PuZZLe” | 2012, aCryLiC'

78

Tomasz Poznysz
(ur. 1988 r., Pasłęk)

Krowa i MuCHy, 2013 r.

akryl/płótno, 130 x 100 cm
na odwrociu opisany: 'toMaSZ | PoZnySZ | Krowa 
i MuCHy | 2013'

79

Katarzyna Morańda
(ur. 1976 r., wrocław)

dZiewCZynKa Z KoSeM, 2013 r.

akryl/płótno, 90 x 70 cm
sygnowany l.d.: 'Morańda 2013'
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Biogramy artystów dostępne są na stronie www.desa.pl

artystów zainteresowanych udziałem w kolejnych aukcjach Młodej Sztuki 
prosimy o przesyłanie propozycji na adres mailowy: mlodzi@desa.pl .

Zgłoszenie powinno zawierać od 2 do 6 zdjęć prac w formacje jPg (nie większych niż 2MB) oraz biogram artystyczny 
z datą i miejscem urodzenia oraz najważniejszymi osiągnięciami.
termin nadsyłania zgłoszeń na czerwcową aukcję: 30 kwietnia. 

Uwaga! Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych propozycji, odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia.

80

Karol Drzewiecki
(ur. 1987 r., Konin)

BeZ tytułu, 2012 r.

technika mieszana/płótno, 100 x 50 cm
sygnowany p.d.: 'Karol drzewiecki'



dom aukcyjny desa unicum
ul. marszałkowska 34/50, warszawa
tel. (22) 584 95 34, www.desa.pl

aukcja prac na papierze
18 kwietnia, godz. 19
wystawa obiektów 8–18 kwietnia



1. Oferta aukcyjna
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie oddane do  sprzedaży komisowej przez 
komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjne-
go. Zgodnie z  oświadczeniami komitentów powierzone 
obiekty stanowią ich własność bądź też komitenci mają 
prawa do ich rozporządzania, a ponadto, nie są one objęte 
jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są 
wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw 
rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę, rzetelny opis 
katalogowy powierzonego do sprzedaży obiektu, a także 
pokrywa koszty jego ubezpieczenia. Aukcja jest prowadzo-
na zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę 
upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej 
Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzie-
lania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji 
bez podania przyczyn. Opisy zawarte w  katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub 
osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. 
Dom Aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe obiektów 
wystawionych na  aukcji wykonane zostały w  najlepszej 
wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej 
pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących 
z Domem Aukcyjnym ekspertów.

2. Osobisty udział w aukcji
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o  dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić 
tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 

3. Licytacje w imieniu klienta
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
„zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest w kata-
logu (na ostatnich stronach), w siedzibie Domu Aukcyjnego 
oraz na stronie internetowej http://www.desa.pl/assets/fi-
les/formularze/zlecenie_licytacji.pdf. W przypadku zlecenia 
licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada wszelkich starań, 
by klient zakupił obiekt w możliwie najniższej cenie, nie niż-
szej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy niż 
cena gwarancyjna zostaje zawarta transakcja warunkowa. 
Formularz należy przesłać faksem, pocztą, e-mailem lub zo-
stawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej 
na dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji. Wraz z for-
mularzem klient powinien przesłać fotokopię dokumentu 
tożsamości w  celach koniecznych do realizacji zlecenia 
licytacji. Dane osobowe klienta są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. 
O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawarte 
transakcje zostanie przesłany na adres podany przez klienta 
na formularzu.

4. Licytacje telefoniczne
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni prze-
słać zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. 
Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z  klientem 
przed  rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom 
Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku pro-
blemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta 
numerem telefonu. Za wyjątkiem opłaty aukcyjnej z tytułu 
licytacji telefonicznych Dom Aukcyjny nie pobiera żadnych 
dodatkowych opłat. Dom Aukcyjny zastrzega, że może re-
jestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, 
o których mowa powyżej. 

5. Przebieg Aukcji
O  wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner podając 
postąpienia wedle tabeli postąpień dla poszczególnych 
przedziałów cenowych, którą umieszczono na końcu 

regulaminu. W zależności od przebiegu aukcji, Aukcjoner 
może wedle własnego uznania zdecydować o innej wyso-
kości postąpienia. Zakończenie licytacji obiektu następuje 
w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Do-
mem Aukcyjnym a licytantem, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjo-
ner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację 
obiektu. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowa-
nia jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników au-
kcji obiektów. W sytuacji takiej numery obiektów są przed 
aukcją zgłaszane do Aukcjonera. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na życzenie uczestnika aukcji nie-
które spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone 
w języku angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny 
być składane najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz z in-
formacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się 
w tempie 60–100 obiektów na godzinę.

6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w  katalogu pod opi-
sem obiektu jest kwotą od której rozpoczyna się licytacja. 
Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakoń-
czyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub rów-
nej tej kwocie.

7. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością 
określoną przez Dom Aukcyjny. Zakończenie licytacji 
w przedziale estymacji lub powyżej górnej estymacji jest 
transakcją ostateczną. Zakończenie licytacji poniżej dolnej 
estymacji może być transakcją warunkową (patrz punkt 9).

8. Cena gwarancyjna
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwa-
rancyjną. Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta 
mieści się pomiędzy ceną wywoławczą a dolną estyma-
cją. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zosta-
nie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem 
transakcji warunkowej, co zostaje ogłoszone przez Au-
kcjonera.

9. Transakcje warunkowe
Dom Aukcyjny dopuszcza zawieranie transakcji warunko-
wej. Transakcja taka dochodzi do skutku pod warunkiem 
akceptacji wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. 
Zawarcie transakcji warunkowej jest traktowane jako 
prawnie wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicy-
towanej. Dom Aukcyjny zobowiązuje się w negocjować 
z właścicielem obiektu możliwość obniżenia ceny do kwo-
ty wylicytowanej. Jeśli negocjacje nie przyniosą pozytyw-
nego skutku w czasie pięciu dni roboczych od dnia aukcji, 
obiekt uznaje się za niesprzedany. Dom Aukcyjny zastrze-
ga sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. 
W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta 
Dom Aukcyjny informuje o tym fakcie klienta, który wy-
licytował warunkowo. Klient ma prawo w takim wypad-
ku do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej 
i przysługuje mu pierwszeństwo w zakupie obiektu. Jeśli 
nie podniesie swojej oferty do ceny gwarancyjnej, transak-
cja warunkowa zostaje unieważniona a obiekt może zostać 
sprzedany drugiemu oferentowi po cenie gwarancyjnej.

10. Opłata aukcyjna i podatek VAT
Do  kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę 
aukcyjną w  wysokości  15%. Kwota wylicytowana wraz 
z  opłatą aukcyjną zawiera podatek od  towarów i  usług 
VAT. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyj-
nej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji. 
Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

11. Płatności
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wyli-
cytowane obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji. Dom 
Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek usta-

wowych za okres opóźnienia w zapłacie. Dom Aukcyjny 
przyjmuje następujące formy płatności: Gotówka: PLN 
–  wszystkie transakcje zawierane są w  polskich złotych. 
Inne waluty – na specjalne życzenie po wcześniejszym 
uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: euro, 
dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie na-
stępowało po dziennym kursie kupna waluty Banku PKO BP 
SA pomniejszonym o 3%. Karty Kredytowe: Dom aukcyjny 
akceptuje następujące karty kredytowe: MasterCard, VISA, 
Maestro, VISA electron

Przelew bankowy na rachunek:
DESA UNICUM SP. z O. O.
ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa
Bank PKO BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405

12. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny 
po  bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 
terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

13. Przejście własności obiektu
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabyw-
cę z  chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o  opłatę 
aukcyjną.

14. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokona-
niu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 10 dni 
od  daty aukcji. W  innych przypadkach przechowywanie 
i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko 
nabywcy.

15. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie 
z  przepisami prawa polskiego. Reklamację z  tytułu nie-
zgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jedne-
go roku od wydania obiektu. Wobec osób nie będących 
konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzial-
ności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupio-
nych obiektów.

16. Obowiązujące przepisy prawa
Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
•  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określo-
nych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpo-
wiednich władz,

•  ustawy z  dnia  21 listopada  1996  r. o  muzeach (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowa-
ne mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio 
na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę 
aukcyjną,

•  ustawy z  dnia  16 listopada  2000  r. o  przeciwdziała-
niu wprowadzaniu do  obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł oraz o  przeciwdziałaniu finanso-
waniu terroryzmu (Dz. U.  z  2000r. Nr  116, poz.  1216 
z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbie-
rania danych osobowych nabywców dokonujących  
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

Tabela postąpień

cena postąpienie

0 – 1 000 50

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200 

5 000 – 10 000 500 

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 70 000 2 000

70 000 – 200 000 5 000

ponad 200 000 10 000

Regulamin aukcji 

     



Salon wystawowy marchand, warszawa, pl. konstytucji 2
poniedziałek – piątek w godzinach od 11 do 19
sobota w godzinach od 11 do 16

Jan dobkowski
28 marca – 15 kwietnia
wystawa połączona ze sprzedażą



Zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby 
wzięcia udziału w aukcji, które nie skutkuje żadnymi dodatko- 
wymi kosztami dla Nabywcy.

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem 
lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego nie później niż 
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Zlecenie licytacji
II Aukcja Młodej Sztuki w Katowicach, 12 kwietnia 2013 r.

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu Aukcji organizowanej przez 
Dom Aukcyjny Desa Unicum opublikowanego w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji, 
w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną 
w terminie 10 dni od daty aukcji
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moja 
najlepsza wiedza. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych Desa 
Unicum nie ponosi odpowiedzialności
4)  Wyrażam zgodę                Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji 
niniejszego zlecenia oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych, przez Desa Unicum oraz podmioty powiązane z Desa 
Unicum w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
5)  Wyrażam zgodę                Nie wyrażam zgody
na przesyłanie katalogów wydawanych przez Desa Unicum a także przesyłanie drogą 
elektroniczną informacji handlowych, przez Desa Unicum oraz podmioty powiązane 
z Desa Unicum w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
6) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Desa 
Unicum sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych oraz 
prawo do ich poprawienia,
7) dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, 
z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych  
w przepisach ustaw.

Przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić 
o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby 

rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych 
emailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu tego dokumentu).

 

Imię Nazwisko    

Dowód osobisty seria i numer 

Adres: Ulica

Nr domu

Miasto

Adres e-mail 

Telefon / FAX                                   

   NIP (dla firm)     

   
         

        Nr mieszkania        Kod pocztowy    –  

  
         
 

           
                                                 

     

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

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. Dom Aukcyjny nie 
ponosi odpowiedzialności za nieumożliwienie wzięcia udziału w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

Numer telefonu do licytacji                              

                                                    

Należność za zakupiony obiekt 

 Wpłacę na konto bankowe Bank PKO BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 

 Wpłacę w kasie firmy (poniedziałek-piątek w godz. 11–19)

Faktura. Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach: 

  Telefonicznie  faksem  listownie  e-mailem   Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

                                                   
  data i podpis klienta składającego zlecenie data i podpis przyjmującego pracownika Desa Unicum

DESA UNICUM Sp. z o.o.  Dom Aukcyjny, ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa, tel. (22) 584 95 32, fax (22) 584 95 26, e-mail: zlecenia@desa.pl
NIP: 525-00-04-496 REGON: 012669260 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090241, 
o kapitale zakładowym: 5.050.000,00 zł.

tel. (22) 584 95 32, e-mail: zlecenia@desa.pl
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dom aukcyjny desa unicum
ul. marszałkowska 34/50, warszawa
tel. (22) 584 95 34, www.desa.pl

aukcja Biżuterii
23 kwietnia (wtorek), godz. 19
wystawa obiektów 3–23 kwietnia
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