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1
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Obraz z czarną plamą, 1959

technika mieszana, płótno, 100 × 72 cm, 
niesygnowany
adnotacja na odwrocie: Galeria Studio/
Obraz z czarną plamą/1959 

Wystawiany m.in.: 
Malarstwo BWA Kraków 1962; Malarstwo, 
scenografia, Teatr Pergola, Florencja 1965; 
IV Festiwal Sztuki, Warszawa (1 Nagroda, 
Złoty Medal) 1972; Monachium (Srebrny 
Medal) 1974; Fundacja Calouste Gulben-
kiana Lizbona 1977; Światowa Wystawa 
Portret człowieka, Muzeum Humboldta, 
Berlin 1980; Budapeszt, Bruksela, Bochum 
1985; BWA Kraków 1986; Circulo de Bellas 
Artes, Madryt 1993; Europa-Europa, Bonn 
1994Europa-Europa, Bonn 1994, Wystawa 
w Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1997, 
Muzeum Narodowe Osaka 1998; Instytut 
Kultury Polskiej, Budapeszt 1999; Instytut 
Kultury Polskiej, Rzym 2000; Museo Perma-
nente, Mediolan 2001; TEART, Pałac Sztuki, 
Kraków, Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski, Warszawa; TEART, 
Związek Polskich Artystów Plastyków, 
Warszawa 2002; Muzeum Śląskie Centrum 
Scenografii Polskiej, Katowice 2017
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 38 000 – 48 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych 
artystów XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach 
koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: 
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerię z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym 
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w war-
szawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale 
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces 
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje 
osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.

Domeną Szajny są pojęcia i odczucia najbardziej ogólne, elementarne, o niezwykle szerokich 
zakresach. Przeżycie osobiste urasta w jego interpretacji natychmiast w problem ogólnoludzki, 
w sprawę angażującą i włączającą w swą humanistyczną orbitę wszystkich, cały podobnie od-
czuwający i narażony na podobne doznania gatunek ludzki. Gatunek, któremu zagrażają i który 
już nie raz niszczyły złe moce. Zaś one rodzą się z chaosu ucieleśnionego w mroku, w groźnym 
bezwładzie ścierających się sił, w walce wszystkiego przeciw wszystkiemu.

Z chaosu i przepełniającego go krzyku rodzi się sztuka Szajny. (…)

Kompozycje Szajny nie mają być piękne, dekoracyjne ni dekoratywne. (…) Mają być tylko jednym – 
zapisem i wyładowaniem się stanu emocjonalnego ich twórcy. Po spełnieniu tej roli mogą zniknąć, 
rozpaść się, przestają być po prostu artyście potrzebne. Zaczynają natomiast być potrzebne 
odbiorcom, odnajdującym w nich swe własne niepokoje i dręczące pytania, na które – jak autor 
– nie znaleźli jeszcze zadowalającej odpowiedzi.

Jerzy Madeyski, O twórczości Józefa Szajny, Sztuka 3/1/74, s. 24
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2
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Gong, 1960

olej, technika mieszana, płótno, 
55,5 × 124,5 cm
sygn. i opisany na odwrociu: GONG/
TERESA PĄGOWSKA
na odwrociu nalepka z I Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie z opisem pracy oraz zdarty 
fragment naklejki wywozowej z 1961 r.

Wystawiany: 
I Festiwal Polskiego Malarstwa Współcze-
snego w Szczecinie, 1962 r.

cena wywoławcza: 29 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.

Najważniejsze jest aby istniał POWÓD OBRAZU. Tym powodem 
może być wszystko, byleby było odczute przeze mnie z taką siłą, 
która sięga głębiej niż moje „wiem”. Mieści się w tym radość 
i rozpacz jednocześnie, zmaganie nie tylko z sobą, ale czymś tak 
ludzkim, że aż pozaludzkim, zmaganie się z tym, co przekracza 
pole naszej bezpośredniej obserwacji…

Związek między wizją a realizacją tej wizji czasem objawia się 
nieoczekiwanie. Często w trakcie pracy wykonuje się mimo całego 
przemyślenia coś, co nazwałabym gestem irracjonalnym, nie 
dającym się zanalizować i ocenić. Zdarza się, że ten gest stanowi 
o wartości obrazu. Nie należy się temu dziwić. Może długo nosi 
się w sobie ten gest?

Teresa Pągowska – komentarz odautorski [w:] Pittura Contemporanea Polacca,  
Centro Studi di Arte e Cultura, Napoli 1986
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3
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Incydent, 1960

olej, płótno, 110 × 119 cm, 
niesygnowany
na odwrocie nieczytelna nalepka z galerii 
w Chicago (najprawdopodobniej Contem-
porary Art Gallery z wystawy „Painters of 
Poland” w kwietniu 1961) oraz nalepka 
z tytułem i rokiem powstania: „PAGOW-
SKA, TERESA/INCIDENT OIL 43 × 47 
1960” 

cena wywoławcza: 95 000 zł ●
estymacja: 110 000 – 120 000 zł

Szerokość i rozlewność rytmów wyrażają zarazem męską decyzje 
i kobiecą miękkość. Prostota działania bez cyzelunków – ale 
przy tym delikatność bardzo dobrego smaku, nastrojowość 
liryczna – nie pochłaniająca pogody, a wreszcie wybitny zmysł 
kolorystyczny, ukazujący przejawy barwności, nawet w tonacjach 
najbardziej ciemnych czy zgaszonych, to cechy, które dźwięczą 
dziś w czysto plastycznych poszukiwaniach Teresy Pągowskiej.

Zdzisław Kępiński, wstęp [w:] Teresa Pągowska Wystawa Malarstwa, Pawilony Sztuki, Sopot 1960
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4
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Kompozycja, 1962 

olej, deska, 18,5 × 57,5 cm, sygn. na 
odwrocie: Jerzy Nowosielski 1962 

Reprodukowany w: 
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Fun-
dacja Nowosielskich [katalog wystawy], 
Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 2003, 
nr kat. 350, s. 225

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami 
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barw-
nych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).

Nowosielskiego nie da się podporządkować żadnemu z kie-
runków w sztuce współczesnej. Istnieje poza nimi, jak postacie 
i przedmioty w jego obrazach istnieją poza czasem. (…) Nowo-
sielski należy do tego rzadkiego typu artystów, u których treść 
malarskiego przekazu i jego form wydają się istnieć gotowe 
i dojrzałe niejako a priori. Artysta powoli je tylko odkrywa, 
w miarę jak narasta jego twórcza samowiedza.

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945 – 1970, Warszawa 1975, s. 96–97
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5
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Biały koń, 1959
drzeworyt, papier, 65 × 49 cm
sygn. u dołu: X/XXV/Biały koń I/Panek 
1959

cena wywoławcza: 3 500 zł ●
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki 
pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-
ował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował 
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. 
Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastuchy, 
Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby portretów Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie 
prymitywizujące zapiski graficzne. Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków 
portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971, 
Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie. 
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6
Jonasz Stern 
(1904 Kałuszu k. Stanisławowa – 
1988 Zakopane)

Kompozycja abstrakcyjna, 1959

monotypia na jedwabiu, 19 × 48 cm
sygn. p. d. Stern
z tyłu zachowany fragment autorskiego 
passe-partout z odręczną sygnaturą: 
Stern 959

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich nauczycieli 
z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław Jarockiego 
– formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. Dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.
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7
Witold Frydrych 
(1916 r Sosnowiec – 1970 Gdańsk)

Abstrakcja, 1969 

olej, płótno, 100 × 120 cm
sygn. p. d.: W Frydrych 69 

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Profesor gdańskiej PWSSP. Ukończył studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
dyplom uzyskał w 1948 roku w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Na Wybrzeżu 
mieszkał od 1949 roku. W 1951 roku podjął prace w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od roku 1963 prowadził 
na tej uczelni Studium Pedagogiczne. Do 1957 roku uprawiał sztukę przedstawieniową: 
martwą naturę, pejzaż, sceny rodzajowe. Związany z gdańską PWSSP tworzył w konwencji 
szkoły sopockiej. Przełom w twórczości nastąpił po 1957 roku, artysta skierował się ku 
czystej abstrakcji. Miał wystawy indywidualne w Sopocie (1956, 1964), Warszawie (1965), 
i Krakowie (1966). Po śmierci malarza w 1970 roku zorganizowano wystawę monograficzną 
w Muzeum Pomorskim (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku).
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Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Wiolonczela i kontrabasy, 
1968/93

akryl, płyta, 70,5 × 50,5 cm
sygn. p. d.: K. Śramkiewicz
na odwrociu nalepka autorska oraz 
pieczęć wywozowa

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom 
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem 
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział 
w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki 
i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. 
Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu, 
a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty 
jazzowe.
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9
Stanisław Horno-Popławski 
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot) 

Adam Mickiewicz z Księgą 
Pielgrzymstwa Narodu  
Polskiego, 1967/2015

brąz patynowany, wys. odlewu. 52 cm, 
ed. 2/8, sygn.: HOR-POP 2
odlew z brązu 2015 r. wg. gipsu 
z 1967 r.
Projekt pomnika Adama Mickiewicza dla 
Poznania otrzymał II nagrodę w konkursie 
w 1948 roku.

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Tadeusza Pruszkowskiego 
oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 1932–39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej 
przebywał w Oflagu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeźbiarską. Od 
stycznia 1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Byd-
goszczą, gdzie współorganizował Liceum Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę 
Muzy dla Teatru Polskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza, który stanął przy Filharmonii 
Bydgoskiej. W 1949 przeniósł się do Trójmiasta, obejmując stanowisko profesora i dziekana 
Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał 
poważne problemy z utrzymaniem sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą 
na Kaszuby. W 1977 roku miał wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w następnym roku 
przyjął zaproszenie Rady Miasta Bydgoszczy i zamieszkał w domu przy ul. Niemcewicza 2 
na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego. W1979 roku otwarto tam plenerową galerię 
jego rzeźb (większość zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W1982 roku wrócił 
do Sopotu, gdzie kontynuował pracę twórczą. W1996 roku otrzymał doktorat honoris causa 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu 
Opatów w Oliwie wręczono rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa – gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostatniej już za 
życia artysty wystawy indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku. Jego rzeźby wystawiane 
były na wielu prestiżowych wystawach zagranicznych, np. na Międzynarodowej Wystawie 
Rzeźby Współczesnej w Paryżu (1956,1961), na XXXI Biennale Sztuki w Wenecji (1962). 
Pod koniec lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji archaiczną rzeźbą grecką i etruską, 
podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując ekspresję naturalnych kształtów „kamieni 
polnych”, które zapewniły mu wysoką pozycję w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty medal 
na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 1969).

Rzeźba przedstawiająca poetę, który unosi oburącz nad głową 
Księgę Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego posiada nietypową 
formę. (…) Poeta nie jest przedstawiony jako melancholijny 
romantyk, lecz niby biblijny Mojżesz unoszący kamienne tablice 
dekalogu. Rzeźba skomponowana jest bardzo dramatycznie, 
nienaturalnie uniesiona księga nad głową poety wskazuje na jej 
kluczowe znaczenie w kompozycji. (…) Uniesiona wysoko księga 
była jednym z najważniejszych hymnów na cześć umiłowania 
wolności przez Polaków.

R. Konik, Myślenie kamieniem. Stanisław Horno-Popławski, Wrocław 2016, s. 181
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Stanisław Radwański 
(ur. 1941, Połczyn) 

Kompozytor, 1986

brąz koloidalny, podstawa marmurowa, 
wys. 79 cm, szer. 55 cm
sygn. z tyłu: ST. RADWAŃSKI

Wystawiana m.in.: 
„bez korekty”. Wystawa rzeźb prof. Stani-
sława Radwańskiego i jego absolwentów, 
Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 
5 grudnia 2013 – 19 stycznia 2014

Reprodukowana: 
bez korekty. Prof.. Stanisław Radwański 
i jego absolwenci, Akademia Sztuk 
Pięknych w Gdańsku Wydział Rzeźby 
i Intermediów, Gdańsk 2014, s. 103

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Należy do najwybitniejszych osobowości współczesnej rzeźby polskiej. Studiował rzeźbę 
w pracowni prof. Horno-Popławskiego. Od 1973 r. jest pedagogiem ASP w Gdańsku, 
a w 1995 r. zyskał tytuł profesora zwyczajnego. W macierzystej uczelni pełnił wiele 
funkcji, m.in. dziekana wydziału rzeźby (1981–1990) oraz rektora przez dwie kadencje 
(1990–1996). Wystawiał w Polsce i za granicą. Dzieła jego znajdują się w kolekcjach 
muzealnych i prywatnych. Za całokształt twórczości otrzymał nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki oraz odznaczony został srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Rzeźba 
prof. Radwańskiego pozostaje w obrębie tematu człowieka. Interesuje go portret współczesny 
i historyczny, na który patrzy zwykle z dystansującej, surrealistycznej perspektywy. Mówiąc 
o naturze człowieka, sięga często po stylistyczny kostium form historycznych, którym nadaje 
funkcje symboliczne.

Dla mnie twórczość Radwańskiego to przede wszystkim gorąca, 
pełna pasji wiara w sens rzeźby wyrastającej z tradycji. To dowód 
na to, że forma rzeźbiarska bez względu na czas i przemijającą 
modę ma ogromną siłę oddziaływania. Profesor stworzył ory-
ginalny język plastyczny, podbudowany pogłębioną refleksją 
nad ludzkim losem i przemijającym czasem. Obcując z jego 
twórczością, odnosi się wrażenie, że z wyjątkową łatwością 
formuje własne kompozycje. Wiem jednak, że jest to wynik 
bardzo długiej drogi, wielu prób, poszukiwań i ciężkiej pracy, 
by ostatecznie osiągnąć ten zadowalający kształt, który licznym 
odbiorcom imponuje interpretacją i świeżością.

Prof. Adam Myjak, cyt. za: „bez korekty”. Prof. Stanisław Radwański i jego absolwenci,  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 20

Rzeźby Stanisława należą do tych ”faktów artystycznych”, które 
bronią się same i nic z nich z upływem czasu nie wietrzeje. Bazują 
na myśleniu aksjologicznym, na głębokim profesjonalizmie 
i wirtuozerii formalnej, ale także na traumie przeżycia i ogniu 
pasji. Są uniwersalną refleksją o losie, sensie i ewangelii życia.

Prof. Bogusz Salwiński, cyt. za: „bez korekty”. Prof. Stanisław Radwański i jego absolwenci,  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 26





22 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

11
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Autostrada XXXIII, 1976

olej, płótno, 98 × 82 cm
sygn. na blejtramie: S. FIJAŁKOWSKI/
XXXIII AUTOSTRADA, 1976

cena wywoławcza: 68 000 zł ●
estymacja: 70 000 – 100 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Sta-
nowisko profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.

„’Autostrada’ jest nowoczesnym symbolem Drabiny Jakubowej. 
To łączność ziemi z niebem, czyli materii z duchem. Uważam, 
że tylko symbol prosty, zarazem wieloznaczny, bliski abstrakcji 
daje się rozmaicie interpretować. Każdy może go na swój sposób 
przeżywać, w zależności od bogactwa, jakie w sobie nosi”.

Stanisław Fijałkowski

Sztuka jest swoistym uprawianiem metafizyki, szczególną 
formą filozofowania. W dzisiejszym świecie, który zagubił 
wrażliwość religijną, owo wyczulenie na świat duchowy czy 
„poczucie metafizyczne” – jak mawiał Witkacy, sztuka dostarcza 
niektórych przeżyć, jakich dawniej dostarczała religia. W innej 
formie uprawiam to, co robi Jerzy Nowosielski – jedyny bliski mi 
artysta – to znaczy świecki odpowiednik teologii.  

Stanisław Fijałkowski w rozmowie z Wojciechem Skrodzkim, „Projekt”, nr 5/77/120. S. 32–36
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Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Chorągiewka i deszcz, 1983

olej, płótno, 92 × 74cm
sygn. na blejtramie: Stanisław Fijałkowski 
Chorągiewka i deszcz 

cena wywoławcza: 68 000 zł ●
estymacja: 70 000 – 100 000 zł

Studiował w ASP w Warszawie. W 1939 roku otrzymał dyplom u Tadeusza Pruszkowskiego. 
Przebywając we Włoszech w latach 1940–1950 związał się z grupą Libera Associazione 
Arti Figurative i z Art Club. Był dyplomatą we Włoszech oraz Kanadzie. Po powrocie do kraju 
został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Stanowisko to piastował w latach 1960–1969. W 1969 roku objął stanowisko profesora na 
macierzystej uczelni. Głównym motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka oraz 
zwierząt, które artysta celowo deformuje, nadając im karykaturalny wydźwięk. Zajmował się 
scenografią, współpracując z Operą Gdańską i teatrami warszawskimi. W 1963 reprezentował 
Polskę na Biennale w Sao Paulo. Kazimierz Mikulski (1918 Kraków -1998 tamże) Studiował 
w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. Po wojnie 
studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie. 
Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. Zajmował 
się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował w teatrze 
konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawiązywała do 
nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową atmosferą. 
W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, zaczarowanych 
zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw.

Oglądanie obrazów Stanisława Fijałkowskiego wymaga uwagi. Odkryjemy ich 
pełnię tylko wówczas, kiedy będziemy rzeczywiście skupieni. Na pierwszy rzut 
oka bowiem przestrzeń jego płócien wydaje się nieruchoma, świeci pustką. (…) 

Z kosmosu dochodzi do nas tylko cisza. A przecież wiemy, że gwiazdy to gi-
gantyczne piece, które płoną, że topi się w nich materia, że między pędzącymi 
planetami dochodzi do zderzeń i wybuchów. 

Podobnie z malarstwem Fijałkowskiego. Spokój jego obrazów jest mylący. Ich 
cisza – pozorna i złudna. W rzeczywistości kryją one w sobie wielkie napięcia 
świadczące, że to malarstwo krystalizowało się w wysokich temperaturach. 

Ryszard Kapuściński, Lapidarium IV, Warszawa 2000, s. 81
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Lech Kunka 
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Akt, 1949

olej, karton, 42 × 60 cm
sygn. p. g..: L. Kunka 1949 r. 

cena wywoławcza: 3 500 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Od 1945 roku związany z Łodzią – początkowo jako student, uczeń Władysława Strzemiń-
skiego, następnie jako pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Studiował w Paryżu w Académie Moderne, prowadzonej przez Fernanda Légera. 
Od 1963 roku był prorektorem i dziekanem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Współzało-
życiel Grupy St-53 w Katowicach. Był uczestnikiem wielu ważnych wystąpień powojennej 
awangardy, m.in. uczestniczył w wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 roku, Wystawie 
Ośmiu, w II i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej. Miał w swoim dorobku łącznie blisko 350 
eskpozycji na całym świecie. Był autorem scenografii teatralnych i filmowych („Milcząca 
gwiazda”) oraz form użytkowych (kurtyna Teatru Wielkiego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytecka), 
a także form przestrzennych (m.in. w Elblągu i Lublinie). Lech Kunka tworzył pod wpływem 
twórczości W. Strzemińskiego, malował abstrakcje geometryczne. Pod koniec lat 50. wszedł 
w etap malarstwa strukturalnego (kompozycje na układach kół), wykorzystując różnorodne 
materiały i techniki malarskie.
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14
Lech Kunka 
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Kompozycja, 1971 

technika własna, płyta, 109 × 39 cm
sygn. l. d.: Kunka 71 

cena wywoławcza: 13 000 zł ●
estymacja: 14 000 – 15 000 zł
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Andrzej Gieraga 
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Wertykalny – Solaris, 2008 

akryl, relief, płyta, 70 × 70 cm
sygn. i dat. na odwrociu 

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

Malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Politechniki Radomskiej. Ukończył 
z wyróżnieniem studia na Wydziale Malarstwa oraz Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. 
Pomysłodawca konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów łódzkiej akademii. Jego 
aktywne działania na rzecz kształcenia artystów i popularyzacji sztuki zostały w 2012 roku 
docenione Srebrnym Medalem „Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”. Prace Gieragi wpisują 
się w nurt abstrakcji geometrycznej. Malarz zrealizował ponad 60 wystaw indywidualnych 
i brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu 
muzeów polskich, światowych (Sao Paulo, Moskwa, Grenoble) oraz w licznych kolekcjach 
prywatnych.

Andrzej Gieraga należy do tej grupy twórców, którzy w świe-
cie chaosu i niepokojów, posługując się językiem geometrii, 
poprzez dzieła, tworzy wokół siebie ład i harmonię. Od chwili 
debiutu, drogę artystyczną Andrzeja Gieragi wyróżnia własny 
niepowtarzalny styl, który określa zrównoważenie form oraz 
łączenie przeciwieństw w dynamiczną, lecz pełną ładu wielo-
znaczną całość. Ten geometryzujący abstrakcjonista kreuje takie 
modele świata, które w jego przekonaniu, są tym doskonalsze 
im bardziej są zredukowane do prostych układów form. A więc 
odrzuca subiektywizm na rzecz uniwersalizmu wypowiedzi, 
wyzbywa się treści literackich, na rzecz oddziaływania samych 
form plastycznych, ogranicza kolor do gamy achromatycznej 
pomiędzy bielą a czernią.

Tamara Książek, cyt. za stroną internetową Uniwersytetu Radomskiego
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Jan Ziemski 
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Permutacje, 1971 

technika własna, 60 × 60 cm
sygn. na odwrocie: Jan Ziemski/LUBLIN
nalepka wystawowa z Biura Wystaw Arty-
stycznych w Lublinie z opisem pracy 

cena wywoławcza: 29 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowa-
nej wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do 
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli 
m. in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Od lat 40. XX wieku interesował się astronomią, 
kosmonautyką, science-fiction. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają surrealistyczne 
prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci (Mona Lisa, 
Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku form bardziej 
abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, które znalazły 
odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Od połowy lat 60. XX wieku zwrócił 
się ku abstrakcji geometrycznej tworząc charakterystyczne collage’owo – półprzestrzenne 
kompozycje z cienkich, sferycznie wygiętych, przeważnie czarnych, białych i czerwonych 
listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa 
iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru.
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Janusz Orbitowski 
(ur. 1940, Kraków) 

6/85, 1985

akryl, relief, płyta, 60 × 42 cm
sygn. i opisany na odwrociu: JANUSZ 
ORBITOWSKI 85/6/85 60 X 42

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Malarz, wykładowca akademicki. W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 roku pracował na macierzystej uczelni. W 1993 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Stypendysta m.in. Fondatione Romana (1972), Fundacji 
Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002), laureat wielu nagród 
w dziedzinie malarstwa i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum 
Bochum w Bochum, Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection 
w Princeton, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.

Zdawać by się mogło, że powtarzalność achromatycznej barwy 
i podobieństwo struktur, z których tworzone są (...) kompozycje, 
czynią je monotonnymi i odbierają im atrakcyjność. Tak jednak 
nie jest. Te białe obrazy różnią się między sobą. Występują 
na nich rytmy przyspieszone i zwolnione, rytmy zagęszczone 
i rozluźnione, układy skłaniające się ku symetrii i wyraźnie 
asymetryczne.

Sztuka Janusza Orbitowskiego – chłodna i ascetyczna, w sposób 
w pełni uzasadniony kwalifikowana do kategorii abstrakcji 
geometrycznej, jest równocześnie nasycona ciepłem emocji. 
Jest piękną, achromatyczną opowieścią o trwałości i przemijaniu.

Dr Bożena Kowalska, cytat za: Orbitowski teraz. Reliefy i rysunki.  
Kraków styczeń-luty 2015, Galeria Artemis, Kraków 2015
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Mariusz Kułakowski 
(ur. 1961, Gdańsk)

Koło nr 5, z cyklu: 
„Lokomotywa”, 2009

olej, płótno, 115 × 115 cm
sygn. lewa krawędź: Kułakowski oraz na 
odwrocie 

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa na ASP w Gdańsku; dyplom obronił w 1987 r. w pracowni 
prof. Włodzimierza Łajminga. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Ziemi 
Lubuskiej, Muzeum Narodowego w Gdańsku (Oddział Sztuki Współczesnej), UM w Sopocie, 
Kolekcji ZPAP w Łodzi, kolekcjach prywatnych. Autor cykli malarskich: „Profile”, „Gradienty”, 
„Ikony”. Wypracował charakterystyczny styl malarstwa oparty na perfekcyjnie malowanych 
przejściach tonalnych. Artysta jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursów malarskich. Wybrane wystawy: 1988 – „Arsenał 88”, Ogólnopolska Wystawa 
Młodej Plastyki, Warszawa; „Dyplom 87”, Zachęta, Warszawa; 2005 – „Pamięć i uczest-
nictwo”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk; III Ogólnopolskie 
Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Trójmiasto – wyróżnienie; 2006 – „Kod kreskowy”, 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; XXI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
Szczecin; 2007 – „Jesienne Konfrontacje”, Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego, 
BWA, Rzeszów; I Międzynarodowe Biennale Malarstwa, QUADRO-ART. 2007, Łódź, Muzeum 
Historyczne – nagroda Prezesa ZPAP; 2008 Galeria ZPAP, wystawa indywidualna, Gdańsk; 
2008 XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie – nominacja do nagrody; 
2009 – III Premio Internationale di Pittura e Grafica „Natale di Roma“ 2009, Cascina Farsetti, 
3 °Classificato ex aequo – Sezione Pittura, Rzym, Włochy; 2012 „W drodze...” Starogardzkie 
Centrum Kultury Galeria A, Starogard Gdański.

Obrazy Mariusza Kułakowskiego wyróżnia niezwykła harmonia 
form oraz nienaganna technika wykonania. Artysta tworzy nie-
powtarzalne, przepełnione liryzmem i ekspresją kompozycje, 
w których najlepiej uwidacznia się nieprzeciętny talent i wyczucie 
malarskie.

prof. Mario Nicosia

Obrazy Kułakowskiego stają się wieloznaczne, przez swoje 
uproszczenie i zarazem niezwykle naturalistyczne. Następuje 
połączenie skrajnych tendencji: abstrakcji i realizmu. Następuje 
tu przełamanie tradycyjnej koncepcji abstrakcyjnej w sztuce, 
artysta nie tworzy nowych form, zdecydowanie przetwarza 
rzeczywistość, wykorzystując jej własne reguły.
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Mariusz Kułakowski 
(ur. 1961, Gdańsk)

Grawitacja Światła,  
z cyklu Prześwity, 2009

olej, płótno, 150 × 100 cm
sygn. lewa krawędź: Kułakowski oraz na 
odwrocie

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Malarstwo Mariusza Kułakowskiego jest wynikiem niezliczonych prób, studiów nad podsta-
wowymi środkami wyrazu plastycznego. Malował niezliczone martwe natury, pejzaże, rzadziej 
portrety czy akty. Jednak prawdziwy przełom nastąpił ok. 2000 roku, kiedy powstały pierwsze 
obrazy należące do cyklu „gradienty”. Jak sam artysta przyznaje inspiracją do twórczości 
były dokonania wczesnego renesansu a nie jak wielu sądzi abstrakcji, kubizmu. Z czasem 
powstały nowe cykle: „Ikony” i Profile”, kształty stały się płynniejsze i bardziej różnorodne. 
Ostatnie prace to nastrojowe, zwięzłe konstrukcje, oparte na płynnych przejściach koloru 
i światła. Kontrast przeradza się w stopniowe wyciszenie obszaru obrazu, by za chwilę 
zaświecić pełnią światła. Wyodrębnione kształty niemal zanikają by stać się kolorowym polem.
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Jan Berdyszak 
(1934 Zawory – 2014 Poznań) 

Kompozycja, z cyklu Passe-par-
tout, 1994

akryl, płótno, deska, 103 × 79 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: 
AKRYL/19/94/JAN/BER/DYSZ/AK

cena wywoławcza: 34 000 zł ●
estymacja: 38 000 – 45 000 zł

Urodził się w 1934 w Zaworach koło Książa Wlkp. Ukończył w 1958 PWSSP w Poznaniu, 
gdzie studiował rzeźbę. Jego malarsko-przestrzennym kompozycjom często towarzyszy grafika 
(gipsoryt, drzeworyt). Od 1990 Berdyszak stworzył cykl zatytułowany „Passe-par-tout”, 
realizowany w formie obiektów, instalacji, grafik. Głównym tematem jego prac i poszukiwań 
twórczych jest przestrzeń – jako tło, dopełnienie, przenikanie. Był wykładowcą poznańskiej 
ASP oraz autorem wielu teatralnych projektów scenograficznych.

Berdyszak od lat 90. XX wieku pracuje nad cyklami Passe-par-tout 
oraz Ápres passe-par-tout, co wpisuje się zarówno w zainteresowa-
nie artysty kondycją obrazu i metamalarstwem, jak i w fascynację 
sferą pomiędzy, która, zdaniem twórcy, otwiera najciekawszy 
potencjał dla artystycznych dociekań. Passe-partout jako 
kadr, rodzaj bufora pomiędzy przestrzenią wewnętrzną dzieła 
a przestrzenią realną, rozpościerającą się w strefie poza nim, 
zainteresował Berdyszaka analogicznie jak Jacquesa Derridę, 
który w  tym pasie granicznym, strefie niczyjej, neutralnym 
obszarze rozstępującym się pomiędzy konkretami, czyli dzie-
łem a ramą, dostrzegł dekonstrukcyjny potencjał marginesu. 
Berdyszak, jako artysta-filozof, w wielu wariantach uruchamia 
ów potencjał i śledzi rozpadanie się passe-partout w każdej z prac 
na inny sposób. Zawarty w tytułach sposób zapisu passe-par-tout, 
nie zaś passe-partout, ma – zdaniem Berdyszaka – znaczenie 
przechodzenia ku całości, a nie wokół całości jak w tradycyjnym 
ujęciu. Zagadnienia te artysta zgłębia także w innych mediach, 
poszukując najbardziej adekwatnych środków wyrazu do prze-
kazu danej idei.

Marta Smolińska, cyt. za stroną internetową Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
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Marek Radke 
(ur. 1952, Olsztyn)

Gold, 2015 

technika własna, farby UV, płótno, 
80 × 120 cm
sygn. i opisany na odwrociu: Marek 
Radke/Gold/Oerlinghausen 2015 
Wystawiany: 2016 Marek Radke – ASSO-
ZIATIONEN – Bilder, Objekte, Installation 
– Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e.V.

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Studiował sztukę i pedagogikę w Gdańsku i w Poznaniu oraz grafikę projektową we Frankfurcie 
nad Menem. W latach 80. wyemigrował najpierw do Finlandii, potem do Niemiec. Mieszka 
i tworzy w Oerlinghausen. Jest przede wszystkim malarzem. Równocześnie jednak od lat 
tworzy obiekty trójwymiarowe, w swej stylistyce wywodzące się z tradycji konstruktywizmu. 
W 1988 brał udział w Wystawie „Europa Prize 1988”, Ostenda. Stypendysta Pollock Krasner 
Foundation NY (2008) oraz laureat nagrody Kunstvereins Paderborn i Sparkasse Paderborn-
-Detmold (2012).

W jaki sposób obrazy stają się obiektami i jednak nadal po-
zostają obrazami – jak odcienie kolorów ustawiają się kolejno 
w kompleksowy i wielogłosowy ton – jak same elementy geo-
metryczne przełamują surowość konstruktywnej obliczalności 
i wprowadzają do zabawowej inscenizacji zmieniających się 
przeżyć zmysłowych – są to zaledwie niektóre z bezpośrednich 
doświadczeń wzrokowych, jakie mogą przekazywać prace 
Marka Radke. Są one rezultatem konsekwencji i kreatywności, 
które mają ich korzenie w wielkiej tradycji konstruktywizmu, ze 
Strzemińskim i Stajewskim – żeby wymienić tu tylko te nazwiska 
znaczących polskich protagonistów – ale również dzisiaj, na 
przekór wszystkim pesymistycznym proroctwom, jest nadal 
nadzwyczaj żywy. Markowi Radke udaje się natomiast w two-
rzeniu jego obrazów, wyrażać jednolity arsenał form, poprzez 
indywidualny, rozwijający się na przestrzeni lat, język obrazów.

Gisela Burkamp, cyt. za stroną internetową Marka Radke
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Zbylut Grzywacz 
(1939 Kraków – 2004 tamże) 

Corrida – Pegaz, 1977

olej, płótno, 81.5 × 123 cm
sygn. na odwrocie p. d.: ZBYLUT GRZY-
WACZ/„CORRIDA-PEGAZ“/80 × 120 cm. 
1977
Reprodukowany: Zbylut Grzywacz 
1939–2004, katalog wystawy, red. 
J. Boniecka, J. Waltoś, MNK, Kraków 
2008, s. 72

cena wywoławcza: 20 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Wybitny polski malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, profesor zwyczajny, wieloletni nauczyciel 
akademicki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pisarz i erudyta. Jego obrazy, rzeźby, 
rysunki i grafiki znajdują się w zbiorach niemal wszystkich muzeów w Polsce, m.in. Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, a także w licznych 
kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. W 1966, z Maciejem Bieniaszem, Barbarą 
Skąpską, Leszkiem Sobockim i Jackiem Waltosiem, współzałożył grupę Wprost, która 
po raz pierwszy, programowo przeciwstawiła się panującemu w Polsce „akademizmowi 
nowoczesności”, sztuce skupionej na samej sobie, otwierając drogę dla nurtu Nowej Figuracji. 
Za działalność w opozycji demokratycznej został internowany w stanie wojennym (XII 1981) 
i osadzony w więzieniu w Nowym Wiśniczu. Miał w swoim życiu blisko pięćdziesiąt wystaw 
indywidualnych, dwadzieścia z grupą Wprost (1966–1986) oraz uczestniczył w około 
dwustu ekspozycjach krajowych i zagranicznych. W piątą rocznicę śmierci i siedemdziesiątą 
urodzin Artysty Muzeum, w 2009 roku Narodowe w Krakowie zorganizowało jego pierwszą 
pośmiertną retrospektywę Zbylut Grzywacz 1939–2004  i wydało monumentalną publikację 
zawierającą katalog raisonné artysty.

Okres zwany w historii PRL-u późnym Gierkiem były to czasy, 
w których szczególnie wyraziście widoczny był na każdym kroku 
rozziew pomiędzy dwoma światami: pierwszy to rzeczywistość 
doświadczana na co dzień, drugi – świat kreowany przez panu-
jącą ideologię i nie mający z tamtym punktów stycznych.

Zbylut Grzywacz

Ukazać to rozdwojenie, postawić tamę oficjalnej propagandzie 
– to było celem twórczości Grzywacza w tamtych czasach. Udało 
się to zwłaszcza w pracach z cyklu „Wołowy”, na który składają 
się obrazy o klasycznych tytułach, jak „Porwanie Europy”, „Szał”, 
„Pegaz”, „Corrida”.

Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, luty 2006, cyt. za stroną internetową: culture.pl
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Jerzy Tchórzewski 
(1928 Siedlce – 1999 Warszawa)

Mocne światła, 1982

akryl, olej, płótno, 41 × 27,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Tchórzewski 82
na odwrocie autorski opis: J. Tchórzewski 
82/”MOCNE ŚWIATŁA”/akryl-olej 

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Malarz, grafik, poeta. W czasie II wojny światowej służył w szeregach Armii Krajowej. 
Po wojnie, w 1946 roku rozpoczął studia malarstwa w ASP w Krakowie, które ukończył 
w 1951 roku. Był uczniem kolejno Zygmunta Radnickiego, później Zbigniewa Pronaszki. 
Związany z Grupą Krakowską. Tchórzewski debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie w 1948 roku. Sukcesem zakończyła się wystawa w warszawskim Arsenale, na 
której artysta zdobył nagrodę. Od 1954 roku rozpoczął prace pedagogiczną w warszawskiej 
ASP. W 1959 roku Tchórzewski przystąpił do ruchu artystycznego Phases. Jego artystyczna 
twórczość początkowo obracała się w figuratywnej sferze. Wtedy to artysta inspirował się 
światem fantastycznym, bliskim surrealizmowi, tworząc nierzeczywiste pejzaże z postaciami 
i potworami. Następnie zwrócił się ku kompozycjom abstrakcyjnym, ukazując momenty 
kataklizmów, takich jak erupcje wulkaniczne, pożary, które budował dynamicznymi formami 
o nasyconej, kontrastowej palecie barw. W latach 70-tych artysta chętnie zwracał się ku 
motywom religijnym. Tchórzewski jest laureatem niezależnej Nagrody im. Jana Cybisa 
z 1986 roku.
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Jan Lebenstein
(1930 Brześć nad Bugiem – 
1999 Kraków)

Trophee I, 1965

flamaster, papier, 43 × 29,5 cm
sygn. p. d.: Lebenstein 65/l. d.: Trophee I

cena wywoławcza: 4 200 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w pracowni A. Nachta–Samborskiego. Debiutował na wystawie 
„Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 1959 r. 
mieszkał na stałe w Paryżu. W kolejnych latach tematy czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii, Biblii. Stworzył cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany 
był ze środowiskiem paryskiej „Kultury”, m.in. ilustrował wydawane tam opowiadania G. Her-
linga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, 
w tym: Grand Prix de la Ville Paris (1959 r.). Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy 
Jork, 1976 r.), Nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1992 

olej, płyta, 92 × 88 cm
sygn. na odwrociu: BEKSIŃSKI/1992, 
litera N w okręgu 

cena wywoławcza: 90 000 zł ●
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Bek-
sińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m. in. 
kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty 
realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na 
początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, 
figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na 
stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej uwagę 
od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych doświadczeń 
z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. Wystawiał we 
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Jako jedyny Europejczyk 
ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało 
na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne 
w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. W kolażach, które tworzył 
przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.

W obrazach staram się być pseudorzeźbiarzem w pseudo-prze-
strzeni (bo nie jest to próba oddania faktycznej przestrzeni – 
oświetlenia i perspektywy, co już łatwo daje się zauważyć). W tym 
wszystkim istnieje tez odniesienie do tradycji i w dziedzinie 
budowy formy, największy wpływ na to co robię w sensie formy, 
mieli chyba Picasso i Moore.

Fragment listu Zdzisława Beksińskiego do Piotra Dmochowskiego, sobota 19 września 2004

Obrazy z lat 1992–94 są zdecydowanie bardziej uproszczone 
i oszczędniejsze w środkach niż te z wcześniejszych lat. Pojawiło 
się białe tło i bardziej zawężona paleta barw, artysta ograniczył 
motyw i bardzo daleko deformował elementy rzeczywistości, tak, 
że sam temat nie narzucał się widzowi. Elementem przewodnim 
stała się postać ludzka, a najczęściej głowa, jakby kamienna. 
Przypomina to nieco abstrakcję z lat 50., ale kojarzy się też z rzeź-
bionymi głowami i postaciami sprzed 40 lat. Beksiński chciałby 
powrócić do rzeźbienia, ale nie pozwalają mu na to rozmiary 
pracowni. Znalazł więc inną drogę ekspresji i zaczął rzeźbić 
pędzlem. Twarze i biusty w tym malarstwie są tak wykadrowane, 
że sprawiają wrażenie powiększonych detali z innych obrazów.

Anna Kania-Saj, Zdzisław Beksiński – sztuka i krytyka, Wrocław 2004
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Adam Myjak 
(ur. 1947, Stary Sącz)

Figura 

brąz, wys. 117 cm 
Wystawiana: ADAM MYJAK. POWROTY. 
Rzeźba/Rysunek, Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, 16 września 2016 – 
31 stycznia 2017

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

W 1971 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1971–1979 był 
kierownikiem artystycznym pisma „Nowy Wyraz”, prezentującego na swoich łamach najwy-
bitniejszych artystów młodego pokolenia, obecnych „klasyków” współczesnej sztuki polskiej. 
W latach 1979- 1983 przebywał na stypendium Lembrucka w Duisburgu (Niemcy), gdzie 
wykładał również rzeźbę na tamtejszym uniwersytecie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym 
na ASP w Warszawie, prowadzi również pracownię dyplomującą na wydziale rzeźby i pra-
cownię rzeźby na wydziale grafiki. Pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie prowadząc Zakład Rzeźby. W latach 1990–1996, 
1999–2005, 2012–2016 pełnił przez pięć kadencje funkcje rektora warszawskiej Akademii, 
a od 2012 pełni tę funkcję po raz piąty. Posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw 
indywidualnych w kraju i za granicą. M.in.: Galeria Narodowa Zachęta (1993 i 2005), 
Muzeum im W. Lembrucka, Duisburg (1981), Muzeum w Bochum (1989), CRP w Orońsku 
(1993). Brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest wielokrotnym 
laureatem międzynarodowych i krajowych wystaw i konkursów. Prace rzeźbiarza znajdują się 
w zbiorach wielu muzeów i kolekcjach prywatnych. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, 
otrzymał złoty medal Gloria Artis.

(…) twórczość Adama Myjaka jest sprawą zadziwiającą. Twór-
czość autentyczna i autonomiczna, nie poddająca się modom 
i nakazom chwili. Myjak od początku kształtuje przestrzennie 
swoje rzeźby, ale przestrzeń, podobnie jak wybrany materiał jest 
tylko tworzywem nie treścią dzieła. Najważniejsze są zawsze 
zmagania z czasem, cierpieniem, sprawy, które forma rzeźbiarska 
przekazuje z poetycką wieloznacznością, bez literackich uzu-
pełnień.

Hanna Kotkowska-Bareja, wstęp w: Adam Myjak, katalog wystawy, BWA Rzeszów, Rzeszów, czerwiec 1977
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Adam Myjak 
(ur. 1947, Stary Sącz)

Tors

terakota barwiona, szkliwiona, 
wys. 63 cm, szer. 50 cm
Wystawiana: ADAM MYJAK. POWROTY. 
Rzeźba/Rysunek, Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, 16 września 2016 – 
31 stycznia 2017

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 zł

Najbardziej lubię rzeźbić stare twarze. Wtedy są one najciekawsze, czas naniósł na nie swoje 
sprawy, pomarszczył je i wyszlachetnił. Rozmaitość losów odbiła już na nich swoje piętno. Kiedy 
robię nacięcia na moich głowach, nie próbuję dodawać im ładunku dramatycznego, ale oddać 
dramatyzm istnienia. Jesteśmy przecież wydani na pastwę przedziwnego eksperymentu i każdy 
z nas został stworzony po to, żeby przeżyć największą z możliwych tragedii. Umrzeć. A równocześnie 
tłumaczymy swe istnienie, tworzymy rzeczy piękne, budujemy ludzką godność i szlachetność.

S. Banachowska, Adam Myjak: niecierpliwie czekam na rzeźbę, „Sztandar Młodych” nr 202, 25.VIII.1977.

Rzeczywiście, w sensualnej rzeźbie figuralnej Adama Myjaka jest wiele odniesień do „niewidzial-
nego świata idei”. Niedomknięcie znaczeniowe formy stwarza żyzny grunt dla ruchu wyobraźni 
i poszukiwania ukrytych sensów zakodowanych albo wynikających z tego niedomknięcia. Przy 
czym w rzeźbie Adama Myjaka to zwierciadło skierowane jest nie tyle na przemijającą postać 
physis, co na potęgę psyche, która rośnie wraz z doświadczeniem życiowym i zwielokrotnia pod 
jego wpływem swą moc. W rezultacie w rzeźbie Adama Myjaka objawia się wizja wewnętrznego 
życia człowieka. Niejednoznaczna i nasycona metaforycznie figura jest mocna, zwarta, silna, 
rzadko krucha. Dostojny płaszcz i mocny pancerz są znakami, że człowiek przy całej zewnętrznej 
marności jest jednak wewnętrznie silny. To wizja tyleż humanistyczna, co ostatecznie budująca 
i optymistyczna.

Piotr Majewski, „Mówiąca forma”, czyli wprowadzenie do rzeźby Adama Myjaka [cyt. za:] Adam Myjak. Rzeźba,  
wystawa jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy twórczej i dydaktycznej, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2012, s. 11
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Adam Myjak 
(ur. 1947, Stary Sącz)

Głowa 

terakota szkliwiona, wys. 65 cm, 
szer. 53 cm
Wystawiana: ADAM MYJAK. POWROTY. 
Rzeźba/Rysunek, Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, 16 września 2016 – 
31 stycznia 2017

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

„Głowa” jest tu rzeźbiarskim kodem artysty, który ma unieść 
całe brzemię ludzkiego istnienia. Nie – to nie są głowy, to ciężkie 
owalne bryły emitujące w stronę widza z właściwą sobie siłą 
potężny teatr ludzkich zdarzeń. [Bryły te] zawsze [pozostają] 
w ogólnym wyrazie po ludzku godne. Rzeźby Myjaka zdają się 
swoją powierzchnią i kształtem drżeć, dyszeć z rozpaczliwej 
potrzeby poszukiwania sensu i wartości mogących zatrzymać 
czas.

Jan Kucz, Adam Myjak. Rzeźba, Gorlice, 2005, s. 7

Mnie się wydaje, że rzeźba jest królową sztuk plastycznych. Jej 
powściągliwość, głęboki namysł i coś z przeczucia tajemnic czasu 
albo nieistnienia czasu budzą we mnie zawsze dziwny niepokój 
i potrzebę reasumpcji własnego losu. [...] Adam Myjak gdzieś 
kiedyś zobaczył dzisiejszy świat i zapamiętał go na zawsze. Mały 
wszechświat kształtów, form, zmiennej przestrzeni i powietrza, 
które też jest materią. I Adam Myjak chce nam coś powiedzieć 
o naszej przyszłości, o losach człowieka świadomie zadomowio-
nego w kosmosie.

Tadeusz Konwicki, Adam Myjak. Rzeźba, Gorlice, 2005, s. 52
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Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż, 2001

olej, płótno, 81 × 100 cm
sygn. p. d.: Dominik, opisany na odwro-
ciu: DOMINIK 2001/OL.PŁ. 81 × 100/
PEJZAŻ

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca tkanin artystycznych i ceramiki, czołowy przedstawiciel 
współczesnego koloryzmu. Studia artystyczne ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dyplomem w 1953 roku w pracowni Jana Cybisa. Do 1990 roku wykładał 
na macierzystej uczelni, w której w 1988 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po 
studiach tworzył głównie w technikach graficznych. Pod koniec lat 50-tych zwrócił się ku 
malarstwu. W początkowej fazie swojej twórczości Dominik skupiał się na przedstawieniach 
figuratywnych, a następnie zwrócił się ku abstrakcji. Artysta wykreował niepowtarzalny 
język malarski. Swoje kompozycje inspirowane światem natury, budował wielobarwnymi, 
kontrastowymi plamami o nieregularnych, często owalnych kształtach. Jego prace znajdują 
się w zbiorach polskich i światowych muzeów (m.in. w Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu 
i Amsterdamie) oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

Krytycy o skłonności do szufladkowania spierają się czy zaliczyć 
obrazy Dominika do abstrakcji lirycznej, czy ekspresjonizmu. Dla 
mnie jest on jednym z tych nielicznych artystów, którzy każdym 
swoim nowym dziełem zdają się mówić: MALUJĘ WIĘC JESTEM.

Zbigniew Herbert, cytat za: Tadeusz Dominik, Związek Polskich Artystów Plastyków,  
Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, 1966
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Janusz Przybylski 
(1937 Poznań – 1998 Warszawa)

Siesta, 1973 

olej, płótno, 130 × 110 cm
sygn. na odwrocie: JANUSZ PRZYBYLSKI 
1973/SJESTA 130 X 110 CM

Wystawiany: 
Kolekcja Pakoska, Sztuka Polska, [red.] 
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy, 27.04–01.09.2013, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, s. 103, kat. 73

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Uważany jest przez wielu krytyków za jednego z najbardziej samodzielnych przedstawicieli 
polskiego malarstwa nowej figuracji. Kształcił się w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem Aleksandra Kobzdeja (dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1963). Był także 
pedagogiem w macierzystej uczelni. Równocześnie zajmował się malarstwem, rysunkiem, 
grafiką warsztatową w technikach metalowych i litografii, a także – w mniejszym stopniu 
– grafiką użytkową (projektowanie graficzne i plakat). W obu głównych dziedzinach, tj. 
malarstwie i grafice zdobywał liczące się sukcesy i nagrody. Przez krótki czas interesowała 
go abstrakcja ekspresyjna i malarstwo materii. Około roku 1965 definitywnie odrzucił 
wcześniejsze doświadczenia i skupił się na sztuce figuratywnej.

Tak, jak istnieją pisarze, których głównym tematem dzieł jest 
literatura – malarstwo i grafika Przybylskiego jest wiecznym dys-
kursem prowadzonym z zasobami form plastycznych XX wieku. 
Jego twórczość, nawet wtedy, gdy jest odkrywcza i prekursorska 
(krytyka zauważyła, że Przybylski był jednym z pierwszych w Pol-
sce, który uprawiał nową figurację i wyprzedził hiperrealizm 
europejski) pozostaje zawsze na styku różnych konwencji, stylów, 
a co najmniej procederów malarskich i graficznych. (…)

Przy ukazywaniu człowieka celem artysty staje się – jak sam 
powiedział – oddawanie tego co ukryte, niewyrażalne w słowach 
i trudno uchwytne, malarska rejestracja przeżycia niełatwego do 
wyodrębnienia, istnieje ono bowiem poniżej możliwości działa-
nia jego świadomości. Zdaniem Przybylskiego wszystkie stany 
psychiczne mają taką właśnie naturę – są mieszane, niejasne, 
nie do nazwania.

Zbigniew Taranienko, Janusz Przybylski. Malarstwo 1982–1985. Grafika 1965–1983,  
Galeria Centrum Sztuki Studio, Warszawa 1985, s. 4–9
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Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935, Poznań)

Salome, 1974

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. na odwrocie: Kiejstut Bereźnicki/
Salome 1974

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.

Patrząc na obrazy Kiejstuta Bereźnickiego, widzę w nich zapro-
szenie do medytacji. Ich rytm, ich wewnętrzna cisza, wreszcie 
nieustanne pogłębianie kilku zaledwie, ale niesłychanie ważnych 
motywów egzystencji, są jak powrót do źródeł. Nieuchwytność 
przemijania, zdumiewające misterium czasu, światło wydoby-
wające kształty i barwy z nieistnienia, pamięć dawno już zaginio-
nych przedmiotów, ludzi, sytuacji  – wszystko to artysta zamyka 
w formach dopracowanych z niezwykłą finezją, a równocześnie 
prostotą i powagą.

Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001
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Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin)

Ślub, 1973 

akryl, olej, płótno, 114 × 147 cm
na odwrocie na płótnie napis: 1–2. V. 
73; nalepki: Studio Teatr Galeria z datą 
wystawy: 16 XII 74 – 1 I 75; informa-
cyjna z danymi obrazu; Biuro Wystaw 
Artystycznych w Słupsku

Obraz wystawiany i reprodukowany w: 
Układ przestrzenny Dwurnik-Kalina, 
Galeria Teatru Studio oraz Janusz i Maria 
Boguccy zapraszają do obejrzenia układu 
przestrzennego Dwurnik-Kalina, Teatr 
Studio, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 
XII – I 1975; Edward Dwurnik. Sportowcy 
1972–1992, Warszawa 2011, poz. 44, 
s. 131.

cena wywoławcza: 30 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem (kontynuowany do dziś), w którym portretował 
miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza 
architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl 
Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas 
papierosów marki „Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upa-
miętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) 
oddał pamięć ofiarom stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym 
pod wrażeniem wojen na Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor 
ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących 
swoistą, niepowtarzalną, artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego 
zapisu naszej kultury.

Poruszam się w obrębie tradycyjnego dla polskiej sztuki reali-
zmu. Widzę w swojej twórczości, tak jak i w całej naszej [polskiej] 
sztuce, pewne polskie posłannictwo. Jestem nosicielem polskich 
kompleksów: zawsze zachwycaliśmy się Wschodem i Zachodem. 
Z jednej strony istnieją w moim malarstwie nieustannie obecne 
w naszej tradycji wpływy zachodnie, z drugiej – potykam się 
o zaściankowość, a więc idealnym przedstawicielem sztuki 
polskiej jestem właśnie ja. Mam tę świadomość, nie dam sobie 
jej wydrzeć, nie pozwolę dać się zepchnąć na boczny tor.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska,  
Polscy artyści w sztuce świata, Warszawa 2005, s.65
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Jacek Sempoliński 
(1927 Warszawa – 2012 tamże) 

Rzeka, 1970

olej, płótno, 81 × 116 cm
sygn. na odwrocie: Sempoliński’70/rzeka

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanow-
skiego. W 1951 skończył warszawską ASP, dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na 
Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii. Był również eseistą, krytykiem 
sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach Rynku Starego Miasta 
w Warszawie. Laureat jednej z głównych nagród Podczas legendarnej wystawy w Arsenale 
(1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Prace w kolekcjach muzealnych, m.in.: 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, ASP w Warszawie. Monograficzną wystawę 
artysty zaprezentowała warszawska Zachęta w 2002 r. Od lat 60. łączył motywy zaczerpnięte 
ze studiów pejzażu i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi bliskimi 
abstrakcji aluzyjnej (cykle Łysica, Wiązy w Mąchocicach). W latach 70. skupiał uwagę 
na wyabstrahowanych problemach koloru, światła, przestrzeni malarskiej, faktury, dla 
których wszakże natura nadal pozostaje czytelnym punktem wyjścia (cykle Światło i mrok, 
Łąka – zachód słońca, Studium przestrzeni).

Sempoliński wybrał podobną [do Jana Cybisa] koncepcję 
podejścia do sztuki. Bez programu, ale z „projekcją stanu we-
wnętrznego”. Sztuki polegającej na przekonaniu, że intuicyjny 
gest malarski, wynikający z głębin ducha i daleki od chęci naśla-
dowania zewnętrznych zjawisk, jest szansą na pozarozumowy, 
mistyczny rodzaj poznania.

Andrzej Biernacki, arteon, nr 2 (202) luty 2017, s. 37

Odniesienie się do rzeczywistości pozwala mi natomiast na 
pewną kontrolę – odróżnianie kłamstwa od prawdy. Przy czym 
moje odniesienie się do rzeczywistości nie ma natury czysto 
wzrokowej… [Jest] bardziej intelektualne, a jednocześnie uczucio-
we. Muszę być wierny własnym uczuciom. Wobec natury, wobec 
pewnych materialnych zjawisk, przeżywam uniesienia. I obraz 
musi być odbiciem tej paralelności: równocześnie doznawania 
rzeczywistości i oderwania się od niej. Musi być także obrazem 
tego uniesienia, które w rezultacie staje się głównym tematem 
obrazu.

Jacek Sempoliński w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko, Różnica ontologiczna, Sztuka, s. 17
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Jacek Sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Wnętrze niebieskie, 1992

olej, płótno, 140 × 100 cm
sygn. na odwrociu: Jacek Sienicki/
Wnętrze niebieskie/1992  

kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 100 000 zł
estymacja: 110 000 – 120 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w1983 roku.

Piękno u Sienickiego, przez upór i mądre oko artysty, osiąga 
jednak inny, szerszy wymiar, niż ten, co nazywamy urodą 
malarską. Polega ono bowiem na „widzącym” stosunku do 
świata, do przedmiotu, do człowieka, widzącym – to znaczy 
zaangażowanym w fenomen bytu. Polega na odrzucaniu, 
w trakcie działań malarskich, wszystkiego co akcydentalne – 
i uwidacznianiu esencji. Dla niej ta szamotanina po płótnie, to 
zdzieranie i nakładanie farby. Malowanie jest dla artysty nie 
tylko sposobem uzyskania pięknego obrazu na płótnie, ale też, 
i przede wszystkim, prawdziwego obrazu świata. To malowanie 
przez rozumienie czy rozumienie przez malowanie jest istotą 
sztuki artysty.

Jacek Sempoliński, Malarstwo Jacka Sienickiego, Sztuka, 3/1/74, s. 22
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Jacek Sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Mięso, 1993

olej, płótno, 33 × 46 cm
sygn. p. g.: JS/93/III 

kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Siła, z jaką malarz formuje swe obrazy, ów chłodny koloryt pełen 
prostoty i godności stanowi parabolę surowości pierwotnego 
aktu stworzenia, gdzie uroda – a obrazy Sienickiego posiadają ją 
w najwyższym stopniu – jest cechą wtórną, bo pierwszą sprawą 
jest powstanie rzeczy, owo naczelne „niech będzie”.

Jacek Sempoliński, Malarstwo Jacka Sienickiego, Sztuka, 3/1/74, s. 22
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Henryk Musiałowicz 
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa) 

Z cyklu Oczekiwanie, 1984/86

technika własna, płyta, 76 × 102 cm
sygn. l. d.: Musiałowicz oraz sygnowany 
i opisany na odwrociu 

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego 
Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Należał do grupy „Warszawa”. Malarz, grafik 
i rysownik nie związany z żadną grupą ani orientacją artystyczną. Używa różnych technik 
(pędzel, pióro, techniki graficzne, tusz) stworzył monotematyczne serie, m.in. „Dno morskie”, 
„Wojna przeciw człowiekowi”, „Portrety z wyobraźni”, cykle „Reminiscencje”, „Epitafia”, 
„Rodzina”. Maluje obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym tle i fakturze 
reliefowej, zajmuje się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt witraża do 
Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).

Mimo minorowej tonacji wszystkich obrazów Musiałowicza, od 
lat siedemdziesiątych aż do ostatnich, z pierwszego dziesięcio-
lecia XXI wieku, nie ma w nich już tego napięcia lęku i tragizmu 
czarno-białych rysunków, naznaczonych stygmatem wojennych 
wspomnień. Wprawdzie artysta mówi w tym malarstwie nadal 
o człowieku, o jego dramatach i traumach, ale też o jego nadzie-
jach, wierze i świętościach. Mówi też o poszukiwaniu piękna, 
o równowadze i wyciszeniu wewnętrznym przez medytacyjne 
zapatrzenie w głębię czerni, czerwieni i złota.

Musiałowicz traktuje użyte kolory symbolicznie, szuka dla swo-
jego malarstwa nie tylko mowy znaków, ale i mowy barw. Czerń 
w jego rozumieniu „...wyraża Absolut, biel – to symbol rzeczy 
ostatecznych, początku i końca, i zarazem nadzieja. Czerwień 
z kolei to miłość i ciepło, a złoto doskonałość.” Gdzie indziej mówi 
artysta, że „Złoto jest symbolem wartości duchowych (...) U mnie 
nie jest to po prostu położony płatek złota na płaszczyźnie 
obrazu. Tak długo nad nim pracuję, żeby przestało być złotem, 
ale jednak wciąż było (...) Nawet zamalowane, gdzieś przebija 
przez warstwy farby. Nie ginie przenika i mówi o tym co ważne.”

Cytat za stroną internetową poświęconą artyście.
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Pochodził ze szlacheckiej rodziny, pieczętującej się herbem Biberstein. Studiował malarstwo 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa i Adama Marczyń-
skiego (1949–52), a następnie w ASP w Warszawie w pracowni Michała Byliny, gdzie 
uzyskał dyplom w 1955 roku. Grafik, malarz i scenograf, autor licznych plakatów teatralnych 
i filmowych; kolekcjoner, miłośnik baroku, erudyta. Był jedną z najbardziej wyrazistych postaci 
polskiej sztuki współczesnej, a jednocześnie artystą osobnym, nieprzynależącym do żadnej 
grupy artystycznej. Pomysłodawca i realizator spektakli Teatru Rysowania, w czasie, których 
na oczach publiczności powstawały wielkoformatowe kompozycje. Wypracował swój własny 
surrealistyczno – groteskowy język wypowiedzi artystycznej, charakteryzujący się barokową 
wybujałością form, bogatą symboliką, niezwykłym rozmachem i zmysłowością. W swojej 
twórczości pragnął mówić o sekretnych dążeniach człowieka, jego tajemnych marzeniach, 
a określał ją mianem eternofugizmu – ucieczki ku wieczności. Zafascynowany epoką baroku 
datował swoje prace 300 lat wstecz. Był pierwszym Polakiem, który miał indywidualną 
wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1985 roku.

37
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009 
Warszawa)

Pejzaż z czaszką, 1973

akwarela, tusz, papier, 30 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Fr. Starowieyski 1673/Koln

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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38
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa) 

W objęciach czarnej huci, 2000

pastel, karton, 69 × 50 cm
sygn. p. d. monogramem wiązanym: 
FS 1700

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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39
Maciej Świeszewski 
(ur. 1950 w Sopocie) 

Kompozycja Szara, 1999 r.

tempera jajowa, płótno,  
wym. 94 × 85 cm
sygn. p. d.: ŚWIESZEWSKI 99 

Wystawiany i reprodukowany w katalogu: 
Maciej Świeszewski „Ecce Homo”, 5.03 – 
28.03.2004 r, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, s. 148

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Malarz, grafik, rysownik, absolwent PWSSP w Gdańsku, uczeń Jacka Żuławskiego, Wła-
dysława Jackiewicza i Jerzego Zabłockiego. Profesor, prowadzi Pracownię Malarstwa na 
Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP. Piastował funkcje prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych 
Zachęta w Warszawie oraz jest członkiem zarządu Fundacji im. D. Chodowieckiego w Berlinie. 
Malarstwo Świeszewskiego jest surrealistyczne, niekiedy mroczne. Swoją twórczość określa 
jako „paranoję współczesności”. Jest laureatem Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego 
przyznanej w 2006 r.

Jestem człowiekiem ciszy i dla mnie najważniejsza jest samot-
ność. Zamykam się w pracowni, siedzę i maluję i nikogo nie słyszę 
prócz siebie i szukam tego, co jest dla mnie najważniejsze. Być 
z daleka od zgiełku. (…)Muzyka czy malarstwo, wszystko to, co 
jest oparte na matematyce, na geometrii, jest czymś niezwykłym, 
sięga Absolutu w jakiś sposób.

Maciej Świeszewski w rozmowie z Adamem Kamińskim, cyt. za: bliza.net
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40
Janusz Karbowniczek 
(ur. 1950 w Przemyślu) 

Bez tytułu, 1997

olej, płótno, 99,5 × 80,5 cm
sygn. p. d.: Karbowniczek 97

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. 
Dyplom otrzymał w 1975 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem 
graficznym. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zorganizował 60 
wystaw indywidualnych rysunku i malarstwa w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 300 
wystawach w Polsce i za granicą. Laureat wielu nagród, m.in.: Ogólnopolskiej Wystawy 
Malarstwa „Bielska Jesień” w BWA Bielsko-Biała (1979 – Medal, 1989 – Medal Srebrny); 
II Nagrody podczas Wystawy malarstwa rysunku i grafiki „Nadzieja jest w Nas” w Poznaniu 
(1985); I Nagrody Salonu Zimowego w Radomiu (1987); Grand Prix Praca Roku ‚93, Galeria 
Art-Nova 2, Katowice (1994); Nagrody Muzeum Okręgowego w Radomiu na Triennale 
Autoportretu w Radomiu (2006). Odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis (2013). Malarstwo Janusza Karbowniczka można usytuować pomiędzy sztuką 
kontemplacji a ekspresjonizmem, jest wysmakowane kolorystycznie i głęboko poruszające 
emocjonalnie, odnosi się do problemu ludzkiej kondycji, stanowi refleksję nad przemijaniem.
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41
Janina Kraupe 
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Etiuda majowa, 2003

olej, płótno, 120 × 90 cm
sygn. p. d.: J. Kraupe oraz sygnowany 
i opisany na odwrociu 

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W 1938 roku rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P. Dadleza i K. Sichulskiego. W latach 
1940–1942 kontynuowała naukę na studiach w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha, 
a w 1945 roku wróciła na studia na ASP w Krakowie do pracowni m.in. u E. Eibischa, 
W. Taranczewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948 roku nauczała malarstwa sztalugowego i mo-
numentalnego. Była współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Należała 
do Grupy Młodych Plastyków, a obecnie jest członkiem II Grupy Krakowskiej. Uprawiała 
malarstwo łączące abstrakcję z metaforą, ukształtowane pod wpływem surrealizmu oraz 
fascynacji magią i astrologią. Jej prace są często oparte na kaligraficznych i geometrycznych 
znakach – symbolach. Otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę I stopnia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki (1984), Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997). Jej 
obrazy można oglądać w kolekcjach m.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławia, 
Krakowa i Szczecina.
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42
Alfred Wiśniewski 
(1916 Rogoźno Wielkopolskie – 
2011 Sopot)

Persefona

drewno, wys. 59 cm, niesygnowana
Reprodukowana: Alfred Wiśniewski (1916 
– 2011). Siły orfickie, Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie, 28 X 2016 – 11 XII 
2016, s. 246

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w Państwowej Szkole Zdobniczej (dyplom w 1937). Mieszkał w Poznaniu przy 
Königsplatz 9 W.15a (obecnie plac Cyryla Ratajskiego). W 1940 został przymusowo prze-
siedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie (dyplom w 1950). W 1953 zamieszkał w Sopocie i rozpoczął pracę w gdańskiej 
uczelni, w której wykładał do 1983 roku. Prowadził Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby, 
w latach 1954–1960 był prorektorem. W latach 1966–1969 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Rzeźby. Od roku 1961 do 1981 kierował Katedrą Rzeźby i Rysunku. Konsultant 
rzeźby przy odbudowie Starego Miasta w Gdańsku w latach 1954–1960.

Artysta pozostawił nieprzebraną ilość form przestrzennych, ich 
kontynuacją są rysunkowe notatki, pozostające autonomicz-
nymi dziełami sztuki. Był w procesie twórczym zanurzony jak 
w oceanie, iskra myśli translatorskiej, która bodźce zewnętrzne, 
współczesne pozwalała mu precyzyjnie wyrażać w przestrzen-
nych obiektach, towarzyszyła artyście nieprzerwanie jak muzyka. 
Świat, który stworzył wypełniają współcześni młodzieńcy kon-
kurujący z archaicznymi Apollinami – Kurosami i dziewczęta 
– subtelnie przemierzające przestrzeń jak Primavery z fresków 
pompejańskich, otoczone zielenią, za którymi bezwiednie 
pragniemy podążać.

Dorota Grubba – Thiede, Alfred Wiśniewski (1916 – 2011). Siły orfickie,  
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 28 X 2016 – 11 XII 2016, s. 5.
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43
Alfred Wiśniewski 
(1916 Rogoźno Wielkopolskie – 
2011 Sopot)

Eurydyka

drewno, wys. 32 cm, niesygnowana
Reprodukowana: 
Alfred Wiśniewski (1916 – 2011). 
Siły orfickie, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, 28 X 2016 – 11 XII 2016, 
s. 245

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Alfred Wiśniewski jest cenionym i czołowym rzeźbiarzem w Pol-
sce. (…) Reprezentował Polskę na Międzynarodowej Wystawie 
Rzeźby w Paryżu. Twórczość Alfreda Wiśniewskiego to sztuka 
poważna, dociekliwa, nacechowana dużą kulturą. Pracowity 
rzeźbiarz obdarzony krytycyzmem i ambicją, świadomy odpo-
wiedzialności, w swojej twórczości unika łatwizn i mody.

Stanisław Horno – Popławski, recenzja z 1958 r., cyt. za: Alfred Wiśniewski (1916 – 2011). Siły orfickie,  
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 28 X 2016 – 11 XII 2016, s. 6
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44
Juliusz Joniak 
(ur. 1925 we Lwowie)

Martiques, 2016

olej, płótno, 73 × 92 cm
sygn. p. d.: Joniak’16 

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1950 r. u J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. 
Był profesorem, dziekanem, a następnie prorektorem na macierzystej uczelni. W 1859 r. 
uhonorowany złotym medalem TPSP. Miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bergen, Lipsku, Pradze, Moguncji, Aschaffenburgu. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach muzealnych, m.in. w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie, za granicą zaś: w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej, 
której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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45
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Kwiaty i muszle, 1997

olej, płótno, 95 × 85 cm
sygn. p. d.: Xancenbach 

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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46
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1949 Medyniszki na Litwie)

Proste rzeczy, 1996

pastel, papier, 76 × 56 cm
sygn. p. d: Stasys/1996

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, exlibrisów, a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb, 
obiektów i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. in. „Paszportu” 
tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na Polskim Biennale 
Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody 
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace Stasysa były 
eksponowane na ponad 100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, a także 
m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National Library, 
Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie. W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył 
film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, 
Nadzieja, Wyzwolenie)”.

c
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47
Marian Michalik
(1947 Zabrze – 1997 Częstochowa)

Kompozycja z balonem, 1980

olej, płótno, 100 × 100 cm
sygn. l. d.: Michalik’80

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

W roku 1966 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Początkowo zajmował 
się grafiką użytkową, następnie poświęcił się malarstwu, doskonaląc się samodzielnie. 
W roku 1979 został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej twórczości 
malarskiej nawiązywał do holenderskich mistrzów martwych natur XVII wieku, nadając 
obrazom nastrój realizmu magicznego. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, 
m.in. w Japonii, Monaco, Austrii, Szwecji, Czechosłowacji, na Węgrzech i w Stanach 
Zjednoczonych. 1987 został członkiem European Academy of Art, Science and Literature 
(Europejskiej Akademii Sztuki, Wiedzy i Literatury) w Paryżu. Marian Michalik zginął tragicznie 
w wypadku samochodowym, przeżywszy zaledwie 50 lat. W roku 2001 ufundowano 
w Częstochowie nagrodę jego imienia dla młodych malarzy polskich.
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48
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wys. 37,5 cm (z postu-
mentem 47,5 cm)
sygn. u dołu po prawej stronie: MITORAJ, 
na odwrocie odcisk: A 158/1000 

cena wywoławcza: 27 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.

Jakkolwiek głównym  tematem  dzieł  Igora  Mitoraja jest  ciało  
człowieka,  to  niewiele  prac  przedstawia postacie ludzkie 
w całej okazałości. Znacznie chętniej „portretuje” artysta same 
tylko głowy lub twarze, torsy, ręce czy stopy. To właśnie dlatego 
niektórym z oglądających prace te kojarzą się z fragmentami 
dzieł antycznych.  Owa  fragmentaryczność,  to  zamierzone  
kadrowanie,  które  nie  ma  swojego  odpowiednika  w  sztuce 
dawnej – ani starożytnej, ani tej z epoki Michała Anioła. Frag-
mentaryczność i destrukcja to charakterystyczne  dla  twórczości  
Mitoraja  cechy,  które  zapewniają jego  dziełom  należne  im  
miejsce  w  sztuce  współczesnej. 

Artur Badach, Igor Mitoraj – powrót do Ojczyzny, Muzealnictwo, tom 45, 2004, s. 75
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49
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż) 

Asklepios 

brąz patynowany, wysokość 36 cm 
(z postumentem: 46 cm)
sygn. u dołu: MITORAJ, na odwrocie 
oznaczenie: A871/1000 H.C 

cena wywoławcza: 27 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Prace  Igora  Mitoraja  są  dziełami  zagadkowymi. Mało kto 
patrząc na nie jest w stanie odczytać od razu wszystkie treści, 
które pomieścił w nich rzeźbiarz. Stając  przed  wieloma  z  nich  
znajdziemy  się  w  obliczu zagadki  lub  skomplikowanego  
rebusu,  który  dopiero należy  rozwiązać.  Kluczem  do  tego  
rozwiązania  jest bardzo często historia, mitologia lub literatura, 
zarówno ta, która zrodziła się w starożytnej Grecji i w Rzymie,  jak  
i  współczesna.  Chcąc  rozwikłać  znaczenie możliwie  jak  naj-
większej  liczby  form  i  symboli,  które pojawiają  się  w  pracach  
Mitoraja  musimy  nadążyć  za ogromną erudycją artysty i za 
jego wyobraźnią.

Artur Badach, Igor Mitoraj – powrót do Ojczyzny, Muzealnictwo, tom 45, 2004, s. 76
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50
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

11-VI-73

linoryt, 37x47 cm w świetle passe-partout
Sygn. p. d. S. Fijalkowski 73 oraz: 11 VI 
73/e.a.

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

51
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

16-VI-75

linoryt, 52 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. S. Fijałkowski oraz 16 VI 
75/17/40

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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52
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Hommage à Joan Miró (II), 1978

linoryt, 37 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Fijałkowski 78 oraz 
Hommage à Joan Miró (II)/e.a.

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

53
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

VIII Studia Talmudyczne, 1978

linoryt, 37x52 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Fijałkowski 78 oraz VIII 
studia talmudyczne/16/50

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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54
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Na Śmierć Kardynała, 1981

linoryt, 39 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: S. Fijałkowski 81 oraz Na 
śmierć Kardynała/17/50

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

55
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

1 maja 1983

linoryt, 34 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Fijałkowski oraz 1 maja 
1983/15/50

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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56
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Ostatnia Wieczerza  
wg. Dürera, 1978

linoryt, 39 × 53 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Fijałkowski 78 oraz 
Ostatnia Wieczerza wg. Dürera/12/50

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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57
Norman Leto 
(właść. Łukasz Banach, ur. 1980 r., 
Bochnia)

Polska droga, 2013

olej, płótno, 120 × 160 cm
sygn. i opisany na odwrocie: ZIMA, 
DROGA/NORMAN 2013/14 
Wystawiany i reprodukowany: Ludzie, 
którzy ciągle czegoś ode mnie chcą, 
wystawa indywidualna, Państwowa Ga-
leria Sztuki, Sopot, 11.03–10.04.2016, 
s. 172

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Artysta sztuk wizualnych, uprawia malarstwo, fotografię, autor filmów i animacji 3D. Od 
1999 r. zajmuje się malarstwem i grafiką. W tym czasie zrezygnował z nauki w szkole średniej, 
żeby poświęcić się doskonaleniu warsztatu. W 2001 r. artysta zniszczył większość swoich 
prac, w których widać było silne inspiracje m.in. Zdzisławem Beksińskim. Przyjął wtedy swój 
aktualny pseudonim, który bazował na postaci artysty wymyślonej na potrzeby kręconego 
przez siebie filmu. W 2007 r. miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa w warszawskim 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, na której prezentowano zarówno prace 
malarskie jak i animacje i filmy nakręcone przez Leto. Jego prace pokazywano na wstawach 
w najważniejszych polskich instytucjach zajmujących się sztuką współczesną m.in.: CSW 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, Galeria Nova w Krakowie, 
Galeria Arsenał w Poznaniu. W 2010 r. wydał swoją pierwszą powieść „Salior”. Jego filmy 
były pokazywane m.in. na festiwalu Era Nowe Horyzonty. Prace Leto znajdują się m.in. 
w kolekcjach CSW Zamku Ujazdowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii Arsenał 
w Białymstoku, Fundacji Sztuki Polskiej ING i Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 
(MOCAK). W 2010 r. znalazł się na 2 miejscu prestiżowego rankingu „Kompas Młodej 
Sztuki 2010”. W 2014 r. nominowany do Paszportu Polityki w kategorii sztuki wizualne.
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58
Jarosław Modzelewski 
(ur. 1955 w Warszawie) 

Nabrzeże Westerplatte, 2014

tempera jajowa, płótno, 60 × 80 cm
opisany na odwrocie: Jarosław Modze-
lewski 2014 „Nabrzeże Westerplatte” 
tempera żółtkowa 60 × 80 

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Studia z zakresu malarstwa ukończył w 1980 roku na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie 
(dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego). Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na 
macierzystej uczelni. W latach 1982 – 1992 współtworzył oraz uczestniczył w aukcjach 
i akcjach GRUPPY (był też współwydawcą pisma ugrupowania „Oj dobrze już”). Jego prace 
znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, 
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy: 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Gale-
ria Zderzak, Kraków; 2012/2013 – Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie 
Wielkopolskim; 2011 – „Nie należy myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot; 2008 – „Obrazy rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż 
złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (z Markiem Sobczykiem); 2004 – „Wisła”, 
Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 
2000 – „Przegląd z malarstwa”, Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, 
Gdańsk; 1992 – „Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn.





96 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

59
Ryszard Grzyb 
(ur. 1956, Sosnowiec) 

Rybi pęcherz, 1992

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. na odwrociu: Ryszard Grzyb/1992 r.

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Malarz i poeta. W latach 1976–79 studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział 
Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego (dyplom w 1981 r.), 
gdzie poznał Waldemara Pawlaka i innych członków „Gruppy”, którą wspólnie założyli 
w 1982 roku. Współzałożyciel pisma „Oj dobrze już”. Na początku malował kompozycje 
wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z Ryszardem Woźniakiem wyjechali 
na stypendium do Berlina, gdzie Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich 
prac. Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. 
Współpracował z krakowską Galerią „Zderzak”. Jego prace wielokrotnie wystawiano na wysta-
wach krajowych i zagranicznych. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta, W Muzeach Okręgowych 
w Katowicach, Bytomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą. W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach 
którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie i umieszcza je m.in. na billboardach, 
tabliczkach informacyjnych, kubkach i neonach. Zajmuje się również grafiką reklamową. 
Laureat Nagrody Jana Cybisa za 2010 r.
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60
Ryszard Grzyb 
(ur. 1956, Sosnowiec)

Pies, 1992

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. na odwrociu: Ryszard 
Grzyb/1992 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

(...) w myśli Grzyba odnajdujemy dziś pragnienie ustanowienia 
szczerego, niewinnego, afirmatywnego stosunku do obrazu, jaki 
bywa udziałem prymitywów czy przynależy sztuce dzieci lub 
obłąkanych. W latach 80-tych w malarstwie polskim sięganie 
po dziką i prymitywną formę stanowiło reakcję na znaną nam 
opresję.

Kazimierz Piotrowski, „Bajecznie strojne zwierzęta” – à propos prymitywizmu Ryszarda Grzyba  
[katalog wystawy|, Galeria PBK, Warszawa październik 1998 – styczeń 1999
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61
Mikołaj Kasprzyk 
(ur. 1952 w Warszawie)

Boustrophedon, 2010 

olej, płótno, 81 × 140 cm
sygn. i opisany na odwrociu

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9000 – 11 000 zł

W 1977 roku ukończył Wydział Malarstwa w warszawskiej ASP w pracowni Jacka Sienickiego. 
W latach 1977–89 był asystentem i adiunktem na tamtejszym Wydziale Malarstwa. Maluje 
głównie obrazy olejne, których bohaterami są najczęściej miniaturowe postacie o uproszczo-
nych sylwetkach. Artysta przedstawia je podczas wykonywania rożnych czynności, czasami 
absurdalnych i niezrozumiałych. W marcu 2002 roku zdobył nagrodę główną w konkursie 
OBRAZ ROKU 2001 zorganizowanym przez redakcję „Art&Business”. Prosty, figuratywny 
styl jego malarstwa nawiązuje do sztuki włoskiego Quattrocenta, a wszelkie podobieństwo 
do surrealizmu – co wielokrotnie sam podkreśla – jest przypadkowe i powierzchowne. 
Ironiczny obserwator toczącego się życia i relacji międzyludzkich, a jednocześnie autor 
jednego z najbardziej poetyckich stylów malarskich.
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62
Mikołaj Kasprzyk 
(ur. 1952 w Warszawie)

Kawa, 2012 

olej, płótno, 38 × 68 cm
sygn. p. d.: MK’12 oraz na odwrociu

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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63
Witold Pałka 
(1928 Mała Dąbrówka – 2013 Katowice)

Kobiety we wnętrzu, 2006

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. p. g.: Witold Pałka 2006

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 30 000 – 32 000 zł

Studiował w Krakowie w ASP, na Wydziale Malarstwa. Jego profesorami byli: Eugeniusz 
Eibisch, Jerzy Fedkowicz oraz Wacław Taranczewski. Dyplom obronił w 1953 roku. W latach 
1965–67 przynależał do Grupy Arkat. Figuralne kompozycje artysty to energetyczne, budowa-
ne żywo pulsującą barwą, przedstawiające sceny w kawiarniach, na bankietach, koncertach, 
pokazach mody czy atelier artystów. Bohaterami tych przedstawień są grupy dystyngowanie 
ubranych postaci. Obok tych barwnych scen artysta malował już w stonowanej kolorystyce 
sceny z kopalń. W 2008 roku otrzymał Srebrny Medal Gloria Artis. Obrazy artysty znajdują 
się w zbiorach polskich muzeów, m.in.: w Muzeum Śląskim w Katowicach, w warszawskiej 
Zachęcie, a także w wielu prywatnych zbiorach zarówno polskich jak i zagranicznych.
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64
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Miłośnicy sztuki, 2016 

olej, płótno, 55 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: J.Pałucha.16

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni 
prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława 
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu 
Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim 
dodatku do Gazety Wyborczej.
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65
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż) 

Para świeczników

brąz, całkowita wys. 23 cm
sygn. na spodzie podstawy: I.MITORAJ 
oraz numer edycji 40/150 i ARTCURIAL

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł
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I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. 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, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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 Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



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 informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może 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 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. 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 w 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 telefonicz-
nych, 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 au-
kcji, 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 przedstawio-
ną 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. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
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 Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

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 obcią-
żony 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 umożli-
wiające 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 wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, 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 uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny 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)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów 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. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny 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,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
 Sopot, 18 marca 2017, godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, faksem 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby SDA nie 
później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank PeKaO S.A.: 73  1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



30 MARCA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56 

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Julian Fałat (1853 Tuligłowy – 1929 Bystra), Bystra, 1913 r.,  akwarela, papier, 122 × 59 cm, sygn. i dat. l.d.: J. Fałat, 1913
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO, GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3



 

opracowanie katalogu: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek 

 

zdjęcia: Dorota Kozińska (poz. 58), Jarosław Nienartowicz, Jerzy Szot (poz. 44, 45) 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  25

BERDYSZAK JAN  20

BEREŹNICKI KIEJSTUT  31

DOMINIK TADEUSZ  29

DWURNIK EDWARD  32

EIDRIGEVIČIUS STASYS  46

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  11, 12, 50–56

FRYDRYCH WITOLD  7

GIERAGA ANDRZEJ  15

GRZYB RYSZARD  59, 60

GRZYWACZ ZBYLUT  22

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW  9

JONIAK JULIUSZ  44

KARBOWNICZEK JANUSZ  40

KASPRZYK MIKOŁAJ  61, 62

 

KRAUPE JANINA  41

KUŁAKOWSKI MARIUSZ  18, 19

KUNKA LECH  13, 14

LEBENSTEIN JAN  24

LETO NORMAN  57

MICHALIK MARIAN  47

MITORAJ IGOR  48, 49, 65

MODZELEWSKI JAROSŁAW  58

MUSIAŁOWICZ HENRYK  36

MYJAK ADAM  26–28

NOWOSIELSKI JERZY  4

ORBITOWSKI JANUSZ  17

PAŁKA WITOLD  63

PAŁUCHA JACEK  64

PANEK JERZY  5

 

PĄGOWSKA TERESA  2, 3

PRZYBYLSKI JANUSZ  30

RADKE MAREK  21

RADWAŃSKI STANISŁAW  10

SEMPOLIŃSKI JACEK  33

SIENICKI JACEK  34, 35

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  37, 38

SZAJNA JÓZEF  1

SZANCENBACH JAN  45

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ  8

ŚWIESZEWSKI MACIEJ  39

TCHÓRZEWSKI JERZY  25

WIŚNIEWSKI ALFRED  42, 43

ZIEMSKI JAN  16



2 MAJA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Henryk Berlewi (1894 Warszawa – 1967 Paryż), Wesele żydowskie
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Mariusz Kułakowski, poz. 18 
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