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1
Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Liście fikusa w pasiastym 
wazonie, ok. 1957

olej, płótno, 61 × 50 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Wystawiany:
Artur Nacht-Samborski (1898–1972).Wy-
stawa monograficzna, Muzeum Narodowe 
w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe 
w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku 1978, poz. 52 (jako: Liście 
fikusa w wazonie w pasy, 1954–1955)
Malarstwo Artura Nacht-Samborskiego, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 
1981, poz. 13 (jako: Liście fikusa w wazonie 
w pasy, 1954–1955)
Z malarstwa Artura Nachta-Samborskiego, 
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, War-
szawa 1989, katalog poz. nlb.
Nacht Ekspresjonista, Galeria Malarstwa 
ASP w Krakowie, Kraków 2008; BWA 
Jelenia Góra 2008; Galeria Sztuki, Legnica 
2008; Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 
2008, kat. poz.16, il. s. 39

W latach 1918–21 studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach 
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskie-
go. Naukę malarstwa uzupełniał w Wiedniu 
i Berlinie. W 1924 roku wraz z grupą pol-
skich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie 
przebywał do 1939 r. Na początku artysta 
w swoich pracach silnie akcentował inspira-
cje niemieckim ekspresjonizmem, z którym 
miał  styczność  w  Berlinie  na  początku 
lat  20-tych.  W  późniejszych  już  latach 
swoje kompozycje kształtował w bardziej 
rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej 
twórczości połączył wątki ekspresjonizmu 
oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny 
styl. Malował przeważnie powielające się 
motywy,  takie  jak  akty,  martwe  natury. 
Artysta niechętnie brał udział w wystawach. 
Jednym  z  ważniejszych  pokazów  jego 
twórczości był udział artysty na Biennale 
Weneckim w 1959 r. W latach 1947–49 
był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez lata 
(1949–1969) związany był również z war-
szawskim ASP.

’Ten od fikusów’ – zdanie charakteryzujące twórczość Nachta w czasach, gdy to on decydował o pokazaniu dzieła, także później 
zachowało swą opisową trafność, gdy kolejne pośmiertne wystawy ujawniały coraz rozleglejsze obszary jego malarstwa. 
Najbardziej rozpoznawalny motyw artysty, trwający nieprzerwanie od ‘Czarnego kwiatu’ z 1926 r do śmierci, dopiero pod 
koniec życia zrównoważony został rozległym cyklem portretów – pisała dr Maria Gołąb w katalogu wystawy „Artur 
Nacht-Samborski. Malarstwo” w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2010 r., na którego okładce widzimy 
„Liście fikusa w  pasiastym wazonie”. To jeden z  tych obrazów Nachta, który, ponownie cytując Marię Gołąb, 
pozwala uobecnić ów Nachtowy ‘kanon’, do którego należy też inna znana wersja tego obrazu „Liście fikusa” ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, wielokrotnie reprodukowana i pokazywana na wielu wystawach: 
od XXIX Biennale w Wenecji w 1958 r. po aktualną „Szczeliny wolności – sztuka polska w latach 1945–1948/1949” 
w poznańskim Muzeum Narodowym.

Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, 
Galeria Miejska ‘Arsenał’, Poznań 2009; 
Galeria Sztuki ‘Wozownia’, Toruń 2010; 
Galeria Sztuki, Legnica 2010; BWA, Leszno 
2010; Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
‘Zamek Książ’ 2010; kat. poz. nlb., il. s. 50
Artur Nacht-Samborski. Malarstwo, Mu-
zeum Śląska Opolskiego w Opolu, Opole 
2010, kat. poz. nlb., reprodukowany na 
okładce katalogu
Artur Nacht-Samborski. Malarstwo z ko-
lekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu: 
zbiorów własnych oraz depozytu rodziny 
Artysty, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, Zielona Góra 2013, katalog poz. nlb.

Kolekcja rodziny artysty
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2
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt we wnętrzu, około 1965 r.

olej, płótno, 79,5 × 59 cm
niesygnowany
do obrazu dołączony jest certyfikat 
z Fundacji Nowosielskich

cena wywoławcza: 140 000 zł ●
estymacja: 160 000 – 180 000 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 kierunków w sztuce 
współczesnej. Istnieje poza nimi, jak postacie i przedmioty w jego obrazach 
istnieją poza czasem. (…) Nowosielski należy do tego rzadkiego typu arty-
stów, 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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3
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Róża, 1974

akryl, płótno, 81 × 113 cm
sygn. p. d.: Dominik, z tyłu pieczęć 
wywozowa
Wystawiany w latach 70-tych m.in. 
w Kioto i innych miastach Japonii

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

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana Cybisa. 
Od 1965 prowadził własną pracownię, a w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 przeszedł 
na emeryturę. W czasie studiów oddziałały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki 
Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. 
Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim 
Arsenale w 1955, gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy 
abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa 
informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją 
była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał 
swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy 
rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu 
nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’ 
a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle 
z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a ostatnio również grafiką komputerową.

Kto zna dobrze Tadeusza Dominika ten dostrzeże pełną harmonię jaka 
istnieje między jego żarliwą gestykulacją, która potrafi w jednej chwili 
zmienić się w jak najdelikatniejsze i subtelne dotknięcia, a między fakturą 
jego dzieł. Okrągłe, lekkie ruchy pędzla tworzące wirujące w przestrzeni 
żywe formy są skontrastowane z twardymi, mocno położonymi pręgami 
lub geometrycznymi plamami, w których nadal występuje rola elementów 
siły i zdecydowania.

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.

Prezentowana na aukcji praca Tadeusza Dominika Róża została namalowana 
w 1974 r. na wystawę w Kioto i  innych miastach Japonii. Jej piękno tkwi 
w prostocie, świeżości jaką artysta uzyskuje poprzez proste pociągnięcia 
pędzla, czyste plamy białych płatków obwiedzione pomarańczowym 
konturem. Zbigniew Herbert pisał o artyście: Tadeusz Dominik jest zarazem 
tradycyjny i nowoczesny, abstrakcyjny i konkretny, ludowy i tkwiący w nurcie 
sztuki europejskiej.
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4
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż III, 1977

akryl, płótno, 81 × 100 cm
sygn. p. d.: Dominik oraz na odwrociu: 
DOMINIK |PEJZAŻ III 1977 |AKRYLE 81 
X 100; naklejka wystawowa z Zachęty 

cena wywoławcza: 38 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Śmiało możemy nazwać Dominika pejzażystą – ale jednocześnie twórcą 
malowanych przez siebie pejzaży. Obrazy jego zresztą w swym formacie, 
który prawie nigdy nie przyjmował proporcji pionowego prostokąta, są 
dla nas szerokoekranowym obrazem świata barw, gdzie żywa przestrzeń 
dynamicznych, wibrujących elementów jest czasem silnie skontrastowana 
geometrycznym układem regularnych form o jednolitej powierzchni koloru. 
Zestawienie geometrycznych elementów z dynamiką pozostałej przestrzeni 
nasuwa skojarzenia dyscypliny architektonicznej- łączenia statyki dzieł 
człowieka z bogactwem i dynamiką przyrody.

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.

Obraz zatytułowany Pejzaż III pochodzi z 1977 r., kiedy malarstwo Dominika 
uległo dużym przeobrażeniom. Po okresie mrocznych płócien z  lat 60, 
artysta zaczął tworzyć obrazy ekspresyjne i spontaniczne. Paleta uległa 
stopniowemu rozjaśnieniu, kolory nabrały intensywności, a faktura stała 
się nieco lżejsza. Z  form okrągłych, owalnych, bardziej figuratywnych, 
budował pejzaże, przedstawiając własną wizję świata przyrody. Jak pisał 
Ireneusz Iredyński w 1984 r. „ograniczał coraz bardziej literackość obrazów, 
aby obecnie przedstawić płótna komunikujące się z widzem zredukowanymi 
formami o mocnych barwach”.
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5
Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

Gimnastyk, lata 50-te XX wieku/2016

brąz patynowany, wys. 54 cm
sygn. HOR-POP II
odlew z brązu 2016 r. wg. gipsu z lat 
50-tych XX wieku
Por. ilustracja w: R. Konik, Myślenie 
kamieniem. Stanisław Horno-Popławski, 
Wrocław 2016, s. 163

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

Moim zdaniem dobra rzeźba jest abstrakcyjna. Przemawia dynamiką brył, 
ekspresją płaszczyzn i nie wymaga komentarza.

(...) rzeźba skupia wszystkie dyscypliny plastyczne, jest architekturą, gdyż 
kształtuje i organizuje przestrzeń, jest też malarstwem, bo operuje światło-
cieniem, fakturą, materią, jest po części grafiką, bo pozostawia niezatarty 
ślad narzędzia jakim jest dłuto.

Stanisław Horno-Popławski

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. W 1996 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. W 2017 roku powstało Bydgoskie 
Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego propagujące jego twórczość. 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).
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Z kruchego i delikatnego materiału, jakim jest porcelanowa glinka, ulubione 
tworzywo artystki, powstają rzeźby niewielkie wprawdzie, ale zawsze 
monumentalne. Nie rozmiar bowiem, ale zamysł, proporcje, wewnętrzne 
napięcie i  wpisana w  nie siła wyrazu tworzą ich monumentalizm, nie-
zmiennie na widza oddziaływujący. Nic w nich z ulotności, delikatnego 
wdzięku porcelanowych figurek – to rzeźby w pełnym znaczeniu tego słowa, 
chciałoby się powiedzieć – całkowicie, bez reszty, do końca rzeźbiarskie.

Magdalena Hniedziewicz, Maria Teresa Kuczyńska. Kruchość i trwanie. Rzeźba, Galeria Krytyków Pokaz,  
Warszawa, b.r.

6
Maria Teresa Kuczyńska
(ur. 1948, Elbląg)

Kolumna, 2007

porcelana, częściowo szkliwiona, 
wys. 38 cm
sygn. MTK 07

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, malarstwem i rysunkiem. Studiowała w latach 1965–71 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku pod kierun-
kiem prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie rzeźby 
w architekturze uzyskała w 1971. Po ukończeniu studiów została asystentem na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby w tejże uczelni. W latach 70-tych XX wieku współpracowała z architektami 
w ramach grupy „Habitat”. W 1978 roku otrzymała złoty medal w Międzynarodowym 
Konkursie Ceramiki Artystycznej w Faenzie, a w kolejnej edycji tego konkursu – Grand 
Prix (1979). Uczestniczyła w licznych wystawach w kraju i za granicą, co pozwoliło jej 
rozwinąć karierę międzynarodową. W 1983 przeniosła się do Australii, gdzie wiele jej prac 
usytuowano w przestrzeni publicznej Melbourne, Sydney (m.in. monumentalna grupa 
rzeźbiarska w portalu Australijskiego Sądu Rodzinnego, 1993–94) i innych miast. Zdobyła 
wiele nagród, jak nagroda Departamentu Sztuki i Zabytków Miasta Adelaidy (1992), Grand 
Prix w Konkursie im. Daniela Chodowieckiego organizowanym przez Akademie der Künste 
w Berlinie (1994), jest laureatką Gryfa Pomorskiego (2001), międzynarodowego konkursu 
Antoine’a Bourdelle’a (2002), Nagrody Muzy Sopockiej (2003), i in. W 2001 wykładała 
w Instytucie Szkła i Ceramiki w Hohr-Grenzhausen w Niemczech. W 2003 miała wystawę 
w Muzeum Bourdelle’a w Paryżu. W 2004 została zaproszona przez Sydney National 
Gallery do reprezentowania Sydney rzeźbą ceramiczną w Parku Olimpijskim w Atenach. 
W 2017 roku otrzymała Nagrodę Specjalną na prestiżowym Gyeonggi International Ceramic 
Biennale w Korei.
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7
Maria Teresa Kuczyńska
(ur. 1948, Elbląg)

Samuraj

ceramika, szkliwo seladonowe, 
wys. 28 cm, szer. 27 cm
na spodzie nalepka z danymi autorki

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Człowiek to pierwszy, najdawniejszy, najpowszechniejszy i podstawowy 
temat wszelkiej rzeźby. U Marii Kuczyńskiej jest to tors – bez głowy, bez 
kończyn, ogólny znak ludzkiej postaci. I choć nie tak przedstawiani byli grec-
cy herosi i bogowie, wykopaliska i ubiegające burzliwe lata przyzwyczaiły 
nas do kojarzenia takiego właśnie, niepełnego, a więc okaleczonego torsu 
z tradycją śródziemnomorską. A tę tradycję w rzeźbach Kuczyńskiej czuje 
się bardzo wyraźnie. I nic nie szkodzi, że pojawi się w nich „Mały Budda”, czy 
cała seria „Samurajów” – odniesienia klasyczne, orientalne, średniowieczne 
współistnieją tak, jak współistnieje w nas cała uświadomiona tradycja.

Magdalena Hniedziewicz, Maria Teresa Kuczyńska. Kruchość i trwanie. Rzeźba, Galeria Krytyków Pokaz,  
Warszawa, b.r.
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1974

olej, płyta, 73 × 88,6 cm
sygn. na odwrociu: BEKSIŃSKI |1974

cena wywoławcza: 70 000 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.

Pragnę malować tak, jakbym fotografował marzenia i  sny. Jest to więc 
z pozoru realna rzeczywistość, która jednak zawiera ogromną ilość fanta-
stycznych szczegółów. Być może u innych ludzi sen i wyobraźnia działają 
w odmienny sposób – u mnie zawsze są to obrazy z reguły realistyczne, jeśli 
idzie o światłocień i perspektywę.

Mówi się, że człowiek szuka prawdy, ale od wielu lat wydaje mi się, że 
człowiek wcale nie szuka prawdy, lecz tylko mówi nieustannie na ten temat. 
Prawdę to my wszyscy doskonale znamy, ale nie możemy jej przyjąć, bo ona 
jest nie do przyjęcia. My szukamy w rozpaczliwy sposób kłamstw, które by 
prawdę nieco rozwodniły, nieco stonowały lub też w ogóle zasłoniły, tak aby 
ukazywała się nam jedynie w godzinie śmierci. Sztuka jest jednym z tych 
pięknych kłamstw i chyba nie jest niczym więcej.

Sfotografować sen. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim, „Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 35,, s. 35.
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1980

olej, płyta, 74 × 88 cm
sygn. na odwrociu: BEKSIŃSKI I 1980
Pochodzenie: zakupiony w Galerii Alicji 
i Bożeny Wahl

cena wywoławcza: 80 000 zł ●
estymacja: 100 000 – 140 000 zł

Nigdy nie zadaję sobie pytania „co to znaczy” ani w odniesieniu do moich 
obrazów, ani do cudzych. Znaczenie jest dla mnie całkowicie bez znaczenia. 
Jest tyle warte, ile smak czekolady w opisie literackim.

Znaczenie jest dla mnie bez znaczenia. Ze Zdzisławem Beksińskim rozmawia Zbigniew Taranienko,  
„Sztuka” 1979, nr 4, s. 34.

Nie jest ważne, co się ukazuje, lecz co jest ukryte… Jeszcze inaczej: ważne 
jest to, co ukazuje się naszej duszy, a nie to co widzą nasze oczy i co możemy 
nazwać.

Odnaleźć w sercu i pod powiekami. Wywiad ze Zdzisławem Beksińskim,  
„Tygodnik Powszechny” 1977, nr 25, s. 35
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Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Wieś Kamion-Biała Dama, 1995

olej, płyta, 41 × 40 cm
sygn. l. d.: Duda Gracz 1899/1995, 
autorska naklejka na odwrocie

cena wywoławcza: 34 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Jest jednym z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za granicą, 
wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, Londynie, 
Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, Oldenburgu, 
Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza można podziwiać 
w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której początki sięgają lat 
70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej w filii 
krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego twórczość charakteryzuje 
znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych obrazach odwoływał 
się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów pokroju Józefa 
Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace Dudy-Gracza były również 
porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej satyry i moralizatorskiego 
programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki 
wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych złudzeń, 
szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą szczerością 
przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Obnażał wszelkie wady człowieka, 
począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, na fascynacji pieniądzem i kulturą 
amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych widoków natury.

Nie widzę potrzeby i nie mogę niczego zmienić w mojej sztuce […]. Gdybym próbował wyrazić swój 
świat inaczej, stałbym się z pewnością cwańszy niż jestem i być może nawet bardziej do zaakceptowania 
we współczesnej plastyce, lecz wówczas zdradziłbym samego siebie, stał się niewiarygodny dla mojej 
publiki i ostatecznie odebrał sobie prawo adresowania do niej swoich obrazów.

Jerzy Duda – Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda – Gracz,
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Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Miasto Barlinek – Romeo i Julia, 
1995

olej, sklejka, 36 × 42 cm
sygn. p. d.: DUDA-GRACZ 1794/95, na 
odwrociu nalepka autorska z opisem pracy

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 36 000 – 40 000 zł

Maluję wyłącznie w Polsce, bo jestem człowiekiem chorym na Polskę. Mogę 
żyć i pracować tylko tutaj. Gdzieś w świecie, najpewniej, zgłupiałbym do 
reszty, zmarniał i wreszcie umarł z tęsknoty. Jestem przywiązany do tego, 
co moje, bliskie, lokalne i zanurzając się w polskość malarstwa, muzyki 
i literatury, od sarmackich trumniaków poprzez Chopina do Gombrowicza, 
próbuję ten ukochany, peryferyjny grajdoł nie tyle „podnieść do wymiaru 
wszech, do wymiaru kosmicznego”, ile wyrazić tak, żeby adresaci moich 
obrazów nie zapierali się rodzinnej ojcowizny, nie wstydzili własnej słomy 
w butach, swojej tubylczości i odrębności, bo są jak linie papilarne, niepo-
wtarzalni w tym co dobre i złe.

[…]

Posługuję się zaledwie elementami i  cytatami z  rzeczywistości w  celu 
tworzenia świata, który nie istnieje. Tak jest! Maluję rekonstrukcje tego, 
co przemija, odchodzi, rozpada się. Byłe ulice, stare kościółki, resztki chałup, 
fragmenty pejzażu. Maluję świat umarły, świat niespełnionych marzeń, 
świat złożony ze strzępów pamięci, obrazów, starych fotografii, rozmów, 
tęsknoty, lęków, miłości, goryczy, złości i ciepła.

Jerzy Duda – Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda-Gracz,
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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009 
Warszawa)

Corpus coelestris, 1993

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. p. bok: F.S. 1693 oraz litera P 
w okręgu, na odwrociu: F. STAROWIEYSKI 
|CORPUS COELESTRIS |1693 litera P 
w okręgu

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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.

Starowieyski dokonał tego, co najtrudniejsze: za pomocą rysunku, będącego 
wszak instrumentem logiki i racjonalistycznego poznania, stworzył świat 
wyobraźni. Paradoks? Jeśli tak, to pozorny, gdyż właśnie wyobraźnia musi 
być poddana najsilniejszym, bo tylko przez nią sprawdzalnym, rygorom 
logiki. (…) rysunek ma moc dyscyplinowania myśli i ręki twórcy. I więcej 
nawet: rozjaśnia umysł i narzuca dziełu klarowność.

Jerzy Madeyski, Theatrum Vitae et Mortis, tekst w katalogu: Starowieyski. Rok 1699, Kraków 1999, s. 71
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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Miłość ziemska i piekielna 
w oczekiwaniu na zbawienie 
niebieskie, 1986

olej, płótno, 130 × 100 cm
sygn. z lewej strony monogramem  
F.S. 1686

cena wywoławcza: 36 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Ciało wyraża szalenie dużo, dlatego maluję ciała, ale treści erotycznych 
jest u mnie niewiele. Mówię raczej o sekretnych dążeniach człowieka, jego 
tajemnych marzeniach; nazwałem to swojego czasu eternofugizmem. 
Aeternitas – wieczność, i fugio – uciekam.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 252
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Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Schody Jakuba, 1992

olej, płótno, 140 × 105 cm
sygnowany p. d.: J. Tarasin, opisany na 
odwrociu: JAN TARASIN 72 |SCHODY 
JAKUBA

cena wywoławcza: 140 000 zł ●
estymacja: 160 000 – 200 000 zł

Malarz i grafik. Studiował na wydziale malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również 
na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 
roku. Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.

Ja bym [sztukę] nazwał grą, która nie może mieć do końca sprecyzowanych reguł, 
czyli właściwie tym, czym jest życie. Tym, co się jeszcze całkowicie nie wyklarowało. 
W każdej wielkiej sztuce trochę o to chodzi, gdzieś to w niej jest […]. Na pewno 
wiążę się z tą grą stałe poczucie dialektyki, świadomość, że wszystko jest uzależ-
nione i niczego nie można brać w oderwaniu. A także poszukiwanie ruchomego 
modelu świata, rozumienie go jako czegoś absolutnie względnego, czegoś, co 
w jednej chwili przyjmuje jakąś formę, ale w kolejnej już inną, mimo że realnie 
obiekt pozostanie ten sam.

Jan Tarasin, Gra, która nie może mieć reguł. Rozmowa z Janem Tarasinem, „Sztuka” 1979, nr 6)
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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922, Zdołbunów)

Autostrada LII, 1978

olej, płótno, 100 × 81 cm
sygnowany, datowany i opisany na 
blejtramie: S. Fijałkowski – LII Autostrada 
7/78, na odwrociu papierowa naklejka 
transportowa

cena wywoławcza: 70 000 zł ●
estymacja: 80 000 zł – 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 nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą 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
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Relief nr 84, 1979

akryl, relief, płyta pilśniowa, 
64 × 63,5 cm
sygn. i datowany na odwrociu: nr. 84 
|1979 |H. Stażewski

cena wywoławcza: 45 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego 
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa 
charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały 
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja

akryl, płótno, 50 × 50 cm
sygn. p. d.: H. Stażewski

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

Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych bezustannie 
i niezauważonych – wielość różnych struktur materii itd., inspiruje artystę 
do szukania porządku w chaosie i uproszczenia przez sprowadzanie do 
kształtów geometrycznych.

(…)

Sztuka zawiera w sobie cechy magicznego działania. Z jednej strony narzuca 
widzowi, że to co widzialne należy dopełnić tym co niewidzialne. Poza tym 
nosimy w sobie imaginacyjne powiązania. Gdy znajdujemy się na ulicy, 
czy chodzimy po mieszkaniu, wszystko dookoła – to cofa się – ucieka – to 
występuje naprzód – schodzi na boki itp. Dla nas zwykły widok staje się 
niezwykłym.

Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Redukcje, 1976

Kompletna kolekcjonerska teka 
4 serigrafii w etui, z tekstem Ryszarda 
Stanisławskiego
każda z serigrafii o wymiarze: 
32 × 32 cm, sygn. p. d.: H. Stażewski 
1976 oraz numerowana l. d.: 21/30
Wydawca: Galerie Hoffmann, Friedberg

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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Andrzej Gieraga
 (ur. 1934, Śliwniki k. Łodzi)

Dwa kwadraty C, 2015

akryl, tektura, płyta, 95 × 95 cm
sygn. na odwrociu: ANDRZEJ GIERAGA, 
DWA KWADRATY C, PŁYTA, TEKTURA, 
AKRYL, 95 X 95 CM, 2015

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

Malarz, grafik, rysownik, pedagog, animator kultury, urodzony w Śliwnikach, woj. łódzkie. 
W latach 1965–1970 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi. W roku 1971 obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
malarstwa prof. Romana Modzelewskiego oraz z zakresu projektowania u doc. Antoniego 
Starczewskiego (Pracownia projektowania dywanu i gobelinu) i doc. Anieli Bogusławskiej 
(Pracownia projektowania tkaniny dekoracyjnej). Tuż po dyplomie został zatrudniony na 
macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni projektowania dzianiny. Na uczelni 
zajmował po drodze różne stanowiska, m.in. w 1983 objął III Pracownię Malarstwa i rysunku 
w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, którą 
kierował aż do chwili przejścia na emeryturę do 2005 r. W latach 1994–2014 współpracował 
z Politechniką Radomską (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) na stano-
wisku profesora zwyczajnego w Katedrze Sztuki, później Wydziale Sztuki, pełniąc od 2008 
roku funkcję kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku. Od 2014 roku do chwili obecnej jest 
pedagogiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Artystycznym. 
Artysta mieszka i tworzy w Łodzi. Profesor Gieraga poza pracą pedagogiczną, aktywnością 
twórczą i działalnością w ZPAP podejmował wyzwania z zakresu upowszechniania i popu-
laryzacji sztuki. Był, w roku 1983, pomysłodawcą i przez wiele następnych lat opiekunem, 
organizowanego do dzisiaj Konkursu im. Władysława Strzemińskiego dla studentów PWSSP 
w Łodzi (obecnie ASP). Nie sposób wymienić wszystkich wystaw indywidualnych oraz 
zbiorowych, w których brał udział Profesor Gieraga. Pierwsza wystawa, debiut artysty miał 
miejsce w Łodzi w Galerii 77 w roku 1970. Prace artysty można oglądać również w wielu 
muzeach w kraju i zagranicą. W roku 2016 Muzeum Miasta Łodzi zorganizowało artyście 
wystawę retrospektywną, pt. Progresje, na której zostały zaprezentowane obrazy i grafiki 
z lat 1972–2016. Wystawie towarzyszy również piękny album.

Od dwutysięcznego roku, (…), wszedł Gieraga w nowy okres działań. Tworzy 
odtąd dwa równoległe rodzaje obrazów: takie, w których światło stało się 
kolorem i takie, gdzie jak we wczesnej twórczości artysty występują tylko 
barwy achromatyczne. Obrazy achromatyczne składają się z  reliefowo 
kształtowanych kwadratów, zachodzących na siebie w rozmaitych ukła-
dach. Przed dwoma laty kompozycje te stały się doskonale ascetyczne, 
gdy ograniczył je twórca prawie wyłącznie do bieli, różniących się tylko 
odcieniem. Jest wśród nich twarda i zimna jak marmur biel kamienna, biel 
zmącona szarością, a także ciepła, organiczna biel zbliżona do barwy kości 
słoniowej. Na krawędziach reliefowych wypukłości załamujące się światło 
wnosi dodatkowo kolor białego, świetlistego odbicia. Choć zróżnicowane 
barwą płaszczyzny kwadratów są w tych kompozycjach wyraźnie i mocno 
podkreślone, a kwadraty sytuowane wobec siebie pod różny kątem – to 
konstrukcje te nie rozpadają się wizualnie na oddzielne elementy, ale każda 
stanowi spójną kompozycyjnie jedność.

Bożena Kowalska, Andrzej Gieraga, Malarstwo i grafika, katalog wystawy „Galeria na piętrze”, 2010 r.
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Andrzej Gieraga
 (ur. 1934, Śliwniki k. Łodzi)

Progresywny XXI, 2011

akryl, płyta, 100 × 80 cm
sygn. na odwrociu: ANDRZEJ GIERAGA, 
PROGRESYWNY XXI, PŁYTA, AKRYL, 
100 X 80 CM, 2011

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

Jego płótna aktualne, np. z rozpoczętej w 2007 r. serii „Progresje i …” są sy-
metryczne, przy czym oś symetrii przebiega pionowo, środkiem kompozycji. 
Autor zdaje się preferować gamę żółto-oranżowych, słonecznych kolorów. 
Kolejnymi, pionowymi pasami nasycenie barwy jest regularnie stopniowane 
od środka ku bocznym krawędziom obrazu ulegając spotęgowaniu, albo 
odwrotnie – od bladych pasów przy krawędziach nabierając intensywności 
ku jego środkowi. (…) Te obrazy z ostatniego okresu, wyrażają równowagę, 
umiar i harmonię. Wszystkie, ale zwłaszcza częste słoneczno-żółte obrazy 
Andrzeja Gieragi, nie tylko cieszą oczy, ale niosą myślom wypoczynek, uspo-
kojenie i satysfakcję i co dziś coraz rzadsze, darzą radością i optymizmem.

Bożena Kowalska, Andrzej Gieraga, Malarstwo i grafika, katalog wystawy „Galeria na piętrze”, 2010 r.
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Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1971

technika własna, 50 × 50 cm
sygn. na odwrocie na nalepce: JAN 
ZIEMSKI |LUBLIN; nalepka wystawowa 
z Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 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.

W  połowie lat 60. Ziemski buduje niemal matematycznie wyważone 
kompozycje z osadzonych sferycznie na płaszczyźnie obrazu kolorowych 
listewek. Potęguje wizualne działanie obrazu, wprowadza paradoksalne 
efekty iluzjonistyczne oparte na pozornych sprzecznościach. Tworzone 
układy są doskonale zrównoważone. Dominują kontrasty barw dopeł-
niających. Kształty są czytelne i wyraźnie zgrafizowane. Wraz ze zmianą 
kierunku patrzenia zdają się pulsować i poruszać, a pola barwne wyciszają 
się by za chwilę ulec przemianie i zalśnić wiązką linii na kontrastowym tle. 
Ich niewymuszona wzniosłość i niemal hipnotyczne oddziaływanie wciąga 
widza w  intelektualną grę. Jest to zapewne najciekawszy i  najbardziej 
rozpoznawalny okres twórczości Jana Ziemskiego. Jego twórczość, zako-
rzeniona w konstruktywizmie, należy do nurtu, który do dzisiaj dominuje 
w sztuce światowej i jest określany jako sztuka optyczna. Widać to wyraźnie 
w twórczości lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dzieła Ziemskiego 
budzą coraz większe zainteresowanie kolekcjonerów i znajdują się w wielu 
znaczących kolekcjach (Starak Foundation, Zachęta, Wojciech Fibak), a ich 
ceny systematycznie rosną. Sam malarz jest coraz częściej wymieniany obok 
takich artystów jak Roman Opałka, Jan Tarasin czy Magdalena Abakanowicz.
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Order eleventh vertical game – 
4 × 4, 1981

olej, deska, 68 × 4 cm
sygn. z tyłu: order |eleventh |vertical 
|game |4 × 4 |winiarski |81 oraz 
nalepka z liczbą 11.

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Artysta wiązany ze sztuką konceptualną oraz wizualizmem. W latach 1953–1959 studiował 
na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Następnie studiował malarstwo 
u Aleksandra Kobzdeja na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1966. 
W czasie studiów uczestniczył w seminarium W. Porębskiego poświęconemu związkom mię-
dzy nauką i sztuką. W 1965 artysta sformułował własny program poszukiwań artystycznych 
i zrealizował pierwsza prace z cyklu: „Próby wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych”, 
za którą otrzymał Pierwszą Nagrodę na Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach 
w 1966. Kilka lat później objął stanowisko wykładowcy na tej uczelni, a w latach 1985–1987 
oraz 1987–1990 był jej prorektorem. Początkowo tworzył obrazy oraz konstrukcje oparte na 
podstawowych elementach – czarnych, bądź białych kwadratach lub sześcianach. Winiarski 
pracował także jako scenograf w warszawskim Teatrze Polskim. Jest laureatem nagrody im. 
Jana Cybisa z 1996 roku. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach, między innymi: 
Biennale w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus w Norymberdze (1969 i 1971), 
„Konstrukcja w procesie”, w Lodzi (1981) i Monachium (1985), „Reductivismus”, w Wiedniu 
(1992). Uczestniczył też w ruchu neokonstruktywistycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. Prace 
Ryszarda Winiarskiego znajdują się w wielu muzeach w Polsce, między innymi w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, a także i w zagranicznych – w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych. W 2017 roku 
odbyła się wystawa prac Ryszarda Winiarskiego, „Event – Information – Image”, która była 
jednym z wydarzeń towarzyszących 57. Biennale w Wenecji.

Zgodnie z koncepcją artysty, jego obrazy stanowiły rezultat połączonych 
ze sobą czynników przypadku i zaprogramowania. Program przewidywał 
np. dwie alternatywne wielkości kwadratów, na które podzielona ma być 
powierzchnia płótna, ale o ostatecznym wyborze tej wielkości decydował 
przypadek, wyzwalany przez rzut monetą lub kostką do gry. Podobnie 
losowany był narożnik obrazu, od którego miało się rozpocząć wypełnianie 
kolejnych kwadracików kolorem. Rzut monetą rozstrzygał również, czy 
losowane pole kwadraciku ma przyjąć barwę czerni czy też pozostać białe. 
Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych norm i tradycyjnej estetyki, 
wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczą-
cych malarstwa, łącznie z  regułami budowy kompozycji czy rozwiązań 
kolorystycznych i światłocieniowych.

Bożena Kowalska, cytat za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974, pod red. Józefa Grabskiego, IRSA,  
Kraków 2002
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Adam Myjak
(ur. 1947, Stary Sącz)

Tors X

terakota szkliwiona, wys. 95 cm, 
szer. 76 cm
sygn. A. Myjak

cena wywoławcza: 52 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

W 1971 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1971–1979 był 
kierownikiem artystycznym pisma  „Nowy Wyraz”,  prezentującego na  swoich  łamach 
najwybitniejszych artystów młodego pokolenia, obecnych „klasyków” współczesnej sztuki 
polskiej. W latach 1979- 1983 przebywał na stypendium Lembrucka w Duisburgu (Niem-
cy), gdzie wykładał również rzeźbę na tamtejszym uniwersytecie. Obecnie jest profesorem 
zwyczajnym na ASP w Warszawie, prowadzi również pracownię dyplomującą na wydziale 
rzeźby  i pracownię rzeźby na wydziale grafiki. Pracuje również na stanowisku profesora 
zwyczajnego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie prowadząc Zakład Rzeźby. W la-
tach 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.

Rzeczywiście, w sensualnej rzeźbie figuralnej Adama Myjaka jest wiele 
odniesień do „niewidzialnego 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 X

terakota szkliwiona, wys. ok. 40 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 30 000 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 My-
jaka 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
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Adam Myjak
(ur. 1947, Stary Sącz)

Głowa X, 2014

brąz, wys. 42 cm
sygn. A. MYJAK 2014

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Najbardziej lubię rzeźbić stare twarze. Wtedy są one najciekawsze, czas na-
niósł 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.
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Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Martwy port, 1981

olej, płótno, 101 × 83 cm
sygn. l. d.: Jerzy Mierzejewski 81

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Jerzy Mierzejewski urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Ojciec Jacek Mierze-
jewski (1883–1925), znany malarz, należący do grupy Formistów oraz straszy brat Andrzej 
(1915–1982), również plastyk. Jerzy podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w 1937 r., ale dyplom uzyskał formalnie dopiero w 1956 r. W akademii uczęszczał do 
pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Jak wielu artystów początkowo zarabiał na utrzymanie 
wykonując dekoracje architektoniczne: polichromowane lub ceramiczne. w końcu lat 40. 
zaczął realizować filmy artystyczne i dokumentalne, a później także telewizyjne. Fascynowały 
go miejsca wspólne plastyki i filmu, czemu dawał wyraz w licznych tekstach krytycznych 
poświęconych tej problematyce. Wydawało się, że zdominuje ona jego pracę artystyczną, 
tym bardziej, że w roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej PWST. Z „filmówką” związał się na 
długo. Był cenionym pedagogiem; wykładał rysunek i zagadnienia plastyki w filmie, pełnił 
funkcję dziekana wydziału operatorskiego i wydziału reżyserii, a w latach 1974–1975 był 
prorektorem szkoły. Wykładał też na uczelni filmowej w Brukseli. Malarskie fascynacje artysty 
obejmowały m.in. twórczość Fra Angelico, Ingres’a, Cézanne’a, a z Polaków – Mieczysława 
Janikowskiego. Mierzejewski uczył się od nich skupienia na motywie, powściągliwości, 
prostoty, która – jak przyznawał – urzekała go. Znajdował także upodobanie w tym, co 
monumentalne. Intrygowały go sposoby konstruowania obrazu przy pomocy niezbędnych tylko 
elementów, dążenie do zwięzłości. Nie uprawiał jednak „sztuki spekulacji” i ostateczny wyraz 
kompozycji malarskiej powierzał intuicji. Pomimo, że twórczość artysty jest samodzielna, 
to można znaleźć w niej wpływy Ojca-Jacka, prostota środków ekspresji, wysmakowana 
tonacja kolorystyczna z przewagą rozbielonej zieleni. Prace Jerzego Mierzejewskiego znajdują 
się w muzeach w Łodzi, Warszawie oraz Amsterdamie, a także w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i zagranicą, najwięcej w Holandii i USA.

Maluję to, czego mi brak i sądzę, ze jeśli mnie brak właśnie harmonii, uczucia 
spokoju czy ciszy i syntezy, to być może i innym jest to potrzebne. Wierzę 
w posłannictwo Sztuki, która swym ‘głosem milczenia’ powinna pobudzać 
w ludziach wiarę w istotę ludzką i otaczające ją tajemnice. (…)

Odczuwam ciągle potrzebę, by w pracach moich, w obrazach, które maluję, 
wyczuwalne było to, czego nie ma i czego nie bałbym się nazwać ‘tajemnicą’ 
i dać znać innym ludziom o jej istnieniu.

cytat za Irena Jakimowicz, Jerzy Mierzejewski, Warszawa 1996 r., str.85

Prezentowany na aukcji obraz pochodzi z 1981 r. kiedy malarstwo artysty 
zmierza w kierunku eliminacji i kondensacji. Intryguje go coraz bardziej 
nie rejestracja rzeczywistości, ale docieranie do jądra rzeczy, do ukrytych 
zasad egzystencji, do przekraczania owej ‘bramy doczesności’, a choćby 
uchylania rąbka tajemnicy. Utrzymany w szaro-niebieskich barwach, oddaje 
melancholijny, nostalgiczny charakter miejsca, jakim jest Martwy Port. 
Zasadniczym budulcem konstrukcji obrazu są proste linie pionów, skosów, 
poziomów, ale też miękkość wycinków elips i kół.
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27
Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 2012 Nieborów) 

Mochnaczka, ok. 1973

olej, płótno, 72 × 92 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 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).

Odniesienie się do rzeczywistości pozwala mi natomiast na pewną kontrolę 
– odróżnianie kłamstwa od prawdy. Przy czym moje odniesienie się do rze-
czywistości nie ma natury czysto wzrokowej… [Jest] bardziej intelektualne, 
a jednocześnie uczuciowe. 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 unie-
sienia, które w rezultacie staje się głównym tematem obrazu.

Jacek Sempoliński w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko, Różnica ontologiczna, Sztuka, s. 17
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28
Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 2012 Nieborów) 

Czaszka w kamieniołomach, 
2006

olej, płótno, 100 × 73 cm
sygn. na odwrocie: Sempoliński |luty 
2006 |czaszki w kamieniołomach

Wystawiany: 
wystawa indywidualna Cava di pietre, 
cranio w Galerii Studio, Warszawa 2006

Ilustracja: 
Jacek Sempoliński. Obrazy patrzące, 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha, Kraków 2017, s. 73

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Dziś oglądamy inne obrazy. Białe, prawie nieskalane, o widocznym grubym 
splocie płótna. Na jaśniejącej bieli mocno kreślone linie. Kreślone jednym 
ruchem. Jednym pociągnięciem pędzla, na ile starczy farby, która to ocieka, 
to jej resztki wcierane są siłą. (…) Jacek Sempoliński uparcie, samotnie 
„podążając korytem rzeki wstecz”, dokonuje zwrotu. Nie by podążać z jej 
nurtem, lecz by przedzierać się przeciw innemu prądowi. Jego „niemy krzyk” 
ulega artykulacji. (…) Przemieniając swoją sztukę, Jacek Sempoliński dołącza 
tu do – nie tak licznego – grona artystów różnych wieków, których twórczość 
w późnych latach nie tylko trwa, lecz się wzmaga. Ich życie, owocujące pełnią 
w starości, w późnych latach nie tylko trwa, lecz się wzmaga.

Maria Poprzęcka, Pod prąd czasu [w:] Jacek Sempoliński. Ręka farbiarza,  
Łódź: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 2011, s. 13
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29
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Koło nr 6, z cyklu „Lokomotywa”, 
2009

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

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 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 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, zdecy-
dowanie przetwarza rzeczywistość, wykorzystując jej własne reguły.





62 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

30
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Prześwity/Autostrada, z cyklu 
„Tytuł do uzgodnienia”, 2008

olej, płótno, 150 × 100 cm
sygn. na odwrociu: MARIUSZ KUŁAKOW-
SKI |OLEJ, 150 X 100 oraz wskazówki 
ekspozycyjne

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 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.

dwie możliwości ekspozycji
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31
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Forma generalna II pozioma, 
1962

olej, płótno, 50 × 150 cm
niesygnowany, opisany na odwrociu: 
FORMA GENERALNA II pozioma 1962
dar artysty dla przyjaciół

cena wywoławcza: 20 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji. Studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od wczesnego okresu jego twórczość skupiała się na 
zagadnieniach przestrzeni (cykl KOŁA PODWÓJNE, 1962–1964 i 1967–1969). Kolejnym 
etapem poszukiwań było wprowadzenie do obrazu przestrzeni rzeczywistej w postaci otworu 
wyciętego w płótnie. Twórczość Berdyszaka obejmuje także akcje efemeryczne. Brał udział 
w wielu artystycznych imprezach w kraju i zagranicą. Otrzymał Nagrodę Artystyczną Klubu 
„Od Nowa” w Poznaniu za debiut w dziedzinie malarstwa i rysunku (1960) oraz Nagrodę 
Artystyczną Miasta Poznania (1994). Głównym tematem jego prac i poszukiwań twórczych 
jest przestrzeń – jako tło, dopełnienie, przenikanie. Był wykładowcą poznańskiej ASP oraz 
autorem wielu teatralnych projektów scenograficznych.

(…) w koncepcji twórczej Berdyszaka chodzi nie o efekt plastyczny jego dzieł, ale o intelektualny i emocjonalny 
sens przekazu, w którym manifestuje się heraklitejski czy dalekowschodni model filozoficzny myślenia. Wiąże 
on ideę relatywizmu wszelkich zjawisk świata i życia ze zniesieniem jakichkolwiek jednoznacznych definicji 
i podziałów, a przede wszystkim z postawą kontemplacyjną wobec swoiście pojmowanej wszechrzeczywistości 
i miejsca w niej człowieka. 

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970, Warszawa 1975, s. 148
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32
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Bez tytułu, 1962

gwasz, tempera, papier, 59 × 22 cm
sygn. na odwrociu: JAN |BER |DYSZ |AK 
|1962

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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33
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Bez tytułu

gwasz, tempera, papier, 60 × 20 cm
sygn. na odwrociu: JAN |BER |DYSZ |AK

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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34
Jadwiga Maziarska
(1913 Sosnowiec – 2003 Kraków)

Kompozycja, lata 60-te XX w.

akryl, płótno, 75 × 100 cm
sygn. na odwrociu: Jadwiga Maziarska

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie Wileńskim, a w roku 1933 zaczęła studia 
w Prywatnej Szkole Malarskiej Alfreda Terleckiego w Krakowie. W latach 1934–1939 
studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Władysława Jarockiego, 
Stefana Filipkiewicza i Ignacego Pieńkowskiego. W okresie studiów związała się z lewicową 
młodzieżą akademicką, m.in. z członkami Grupy Krakowskiej, należała do Międzynarodo-
wej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, była członkiem Stronnictwa Demokratycznego 
i Komunistycznego Związku Młodzieży Polski. Lata wojny spędziła w Krakowie, pracując 
m.in. w Kawiarni Plastyków i (w 1944) w Zakładach Graficznych B-ci Zielińskich. Po 1945 
roku związana była z Grupą Młodych Plastyków i Klubem Artystów, od roku 1957 z Grupą 
Krakowską. Uczestniczyła w wystawach Grupy Zagłębie (1957 i 1967 rok). Kilkakrotnie 
wyjeżdżała za granicę, po raz pierwszy w roku 1956 do Paryża. Obrazy Jadwigi Maziarskiej 
znajdują się w zbiorach wszystkich liczących się polskich muzeów i w kolekcjach prywatnych. 
Artystka zmarła w 2003 roku w Krakowie.
 Klasyk polskiego modernizmu. W przeciwieństwie do wielu twórców ze środowiska 
krakowskiego, ominęła ją fascynacja surrealizmem, konsekwentnie natomiast zgłębiała 
tajemnice materii, przez co, tak z perspektywy środowiskowej jak ogólnopolskiej, jej sztuka 
wydaje się szczególnie oryginalna. Od lat 50-tych stosowała technikę enkaustyki, która 
nadawała materii jej obrazów niepowtarzalny wyraz. W 2001 roku otrzymała nagrodę 
im. Jana Cybisa. W czerwcu-sierpniu 2009 w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku 
Ujazdowskim w Warszawie odbyła się wystawa monograficzna Jadwigi Maziarskiej.

Rozlewanie, czy bezpośrednie włączanie materii w obraz, nigdy nie zgadzało 
się z moim rozumieniem tworzenia. Dlatego zawsze konstruowałam. Nawet 
teraz, gdy używam koloru, farba nie traci swoich materialnych, konstruk-
cyjnych cech. Uważam, że artysta, nawet bardzo uwrażliwiony na proste, 
zmysłowe jakości, nie powinien powielać wzorów ze świata zewnętrznego 
lecz raczej odkrywać nowe struktury, śledzić je, jak wtajemniczony, i poprzez 
swoje w nich uczestnictwo przedłużać ich istnienie w obiektywnym świecie 
przedmiotów sztuki. Jednak to wcale nie forma, i nie nowe techniki tworzą 
nowoczesne obrazy, lecz przyporządkowanie ich wewnętrznej struktury 
artysty.

Jadwiga Maziarska. Malarstwo, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Studio, Warszawa, 1988
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Studia odbyła w Krakowie w Instytucie 
Sztuk Pięknych (wydział włókienniczy) oraz 
na Akademii Sztuk Pięknych (malarstwo) 
w pracowni Fryderyka Pautscha, Wojciecha 
Weissa oraz Jerzego Fedkowicza. Żona ma-
larza krakowskiego Tadeusza Łakomskiego. 
Wieloletni wykładowca na ASP w Krakowie. 
Odbyła liczne podróże artystyczne, m.in.: 
do Turcji, Austrii i na Bałkany. Malowała 
głównie kompozycje na granicy abstrakcji, 
w technice olejnej, collage’u oraz rysunko-
wej. Na przełomie l. 50. i 60. stworzyła 
prekursorski cykl kolaży („Fryzy”). W serii 
barwnych rysunków z końca l. 60. Muszan-
ka wkroczyła na drogę bardzo osobistego 
surrealizmu.

Janina Muszanka-Łakomska należy do grupy wybitnych, a niesłusznie zapomnianych 
artystów. Jak wielu z pokolenia Kolumbów, wbrew przeciwnościom losu, szukała swej 
drogi w trudnych latach okupacji. Młoda, utalentowana i pełna entuzjazmu rozpoczęła studia 
w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie. Uczęszczała na zajęcia u Fryderyka Pautscha, 
Józefa Mehoffera, Witolda Chomicza, Henryka Uziembły. Zebrane doświadczenia z zakresu 
projektowania tkanin, ich technologii i istoty włókna owocować będą w kolejnych latach. 
Naukę przerywa po zamknięciu Instytutu przez okupanta; utrzymuje siebie i matkę (ojciec 
zmarł w obozie koncentracyjnym) ilustrując książki dla dzieci. Studia kończy po wojnie, 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 1949 zostaje jej pracownikiem. W 1949 
bierze ślub z Tadeuszem Łakomskim. Ten, do szaleństwa zakochany w żonie zgodnie 
uważanej za wzór kobiecej urody, portretuje ją nieustannie, dedykuje jej wiersze. Razem 
pojawiają się na wystawach zbiorowych w Krakowie i Warszawie, na międzynarodowych 
festiwalach sztuki. Tworzy jeszcze w konwencji malarstwa przedmiotowego, wpisując się 
w nurt kształtowanego swoiście realizmu.

35
Janina Muszanka-Łakomska
(1920 Kraków – 1982 tamże)

Fryz I, 1962

collage, olej, tektura prasowana, 
44,5 × 121 cm
sygn. p. d.: JMuszanka Łakomska; na 
odwrocie naklejka z opisem autorskim.

Praca ze zbiorów rodziny.
Lit.: Wystawa Malarstwa 14 Kolekcji, 
Kraków 1968, kat. il.; 15 Artistes 
Peintres de Cracovie, Vallauris, IV 1969, 
kat. il.; Janina Muszanka-Łakomska 
1920–1982. Czerwony pająk – złoty 
motyl, Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny,  
23 VI–7 VII 2017 Kraków, poz. w kat. 31, 
il. s. 32–33.

cena wywoławcza: 6 200 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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W końcu radykalnie zrywa z realizmem. Od 1959 tworzy kolaże zadziwiające bogactwem faktury i gamą kolorów. Modeluje mokre, 
nasączone farbą i klejem płótno, nadając mu upragniony kształt, mięsistość i głębię. Wystawia z sukcesem w rzymskiej galerii La Salita. 
Niestety, to czas, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy schizofrenii. Choroba, będąca w tamtych latach wstydliwym tabu, skutkuje 
odizolowaniem przez otoczenie, depresją, wieloma pobytami w szpitalu psychiatrycznym, przerwami w pracy dydaktycznej. Wystawia 
sporadycznie, a w 1976 odchodzi z Akademii. Zamyka się w świecie lęków, obsesji i fantasmagorycznych wizji. W niekontrolowanej, 
niczym strumień świadomości, sztuce zbliża się do apokaliptycznych wizji nurtu art brut. Jej twórczość fascynuje słynnego niemieckiego 
kolekcjonera Ludwika Zimmerera. W 1981 otwarto w Krakowie drugą indywidualną wystawę jej twórczości. Niestety, rok później artystka 
umiera. W 1984 w Muzeum w Chrzanowie odbyła się wystawa monograficzna jej twórczości. Później świat zapomniał o niej na długie 
lata. W czerwcu i lipcu 2017 Galeria Nautilus zorganizowała dużą wystawę retrospektywną kolaży, malarstwa, akwarel, rysunków i rzeźb 
wybitnej artystki. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem widzów, a część prac została zakupiona jeszcze przed 
otwarciem wystawy do polskich i zagranicznych kolekcji. Dramatyczna, piękna i przejmująca twórczość zmarłej przed ponad trzydziestu 
laty Janiny Muszanki-Łakomskiej okazała się odkryciem dla historii i rynku sztuki.
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Zbysław Marek Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Kwitnąca jabłoń, 1990

tempera, akryl, płótno, 100 × 120 cm
sygn. p. d.: Zb Maciejewski 1990; na 
odwrocie na płótnie napis: Zbysław 
Marek |Maciejewski |„Kwitnąca jabłoń“ 
|100 × 120 |akryl |1990

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

Zaliczany do czołówki artystów polskich 2. połowy XX wieku. Studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie, w 1969 roku, uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa profesora 
Wacława Taranczewskiego. W późniejszym czasie sam został profesorem tejże uczelni (od 
1989 roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki), jak również profesorem 
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Twórczość jego inspirowana jest m.in. sztuką 
okresu Młodej Polski, secesją, koloryzmem, a także kulturą Dalekiego Wschodu. Maciejewski 
często odwoływał się do metafory, nierzadko posiadającej wymowę erotyczną, przez co 
jego kompozycje przyciągają uwagę widza głównie klimatem – tajemniczym, zagadkowym, 
bądź radosnym, pełnym niezmąconego, choć podszytego napięciem, spokoju. Budował 
ów nastrój za pomocą oryginalnego systemu malarskich znaków: materię jego prac tworzą 
z reguły rozedrgane, pulsujące ulubionymi barwami (między innymi rozmaitymi tonami 
zieleni) i światłem drobne pociągnięcia pędzlem, mozaikowo wypełniające płaszczyznę. 
Był znakomitym znawcą sztuki, kolekcjonerem kobierców wschodnich, porcelany, rycin 
japońskich i malarstwa polskiego. Zmarł przedwcześnie, po ciężkiej chorobie, w 1999 roku. 
Za swą twórczość malarską, obok wielu innych, otrzymał w 1997 roku Nagrodę im. Witolda 
Wojtkiewicza, przyznawaną przez krakowski Okręg ZPAP.

Dla mnie piękno, kolor, ustawienie, forma, dźwięczność, poprawność 
rysunkowa – wszystkie te czynniki odgrywają zasadniczą rolę.

Nie mam potrzeby krzyczeć [w:] Krystyna Czerni, Zbysław Marek Maciejewski. Malarstwo,  
Galeria Bielska BWA, Bielsko – Biała 1995

Maciejewski wydaje się obojętny na modę i terror tzw. awangardy; nie dał 
się zbić z tropu w dążeniu do perfekcji w stwarzaniu własnego osobistego 
stylu, własnego uniwersum, a lotność i pewność w jego kształtowaniu ma 
w sobie coś niemal czarnoksięskiego.

Maria Rzepińska, Zbysław Marek Maciejewski. Małe igraszki, Galeria Na Mokrej, Poznań 1996
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Ryszard Zając
(ur. 1929, Kosów)

Pejzaż z Adygi, 1969

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. l. g.: R/ZA/69 oraz na odwrociu: 
RYSZARD ZAJĄC |PEJZAŻ Z ADYGI 
|(65X81) |1969

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta 
otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu 
architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. 
Zawód wyuczony uprawiał dość krótko, gdyż od 1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, 
zostając w 1963 członkiem ZPAP. Wykształcenie miało duży wpływ na charakter uprawianej 
sztuki. Tematem  jego prac są przede wszystkim pejzaże architektoniczne,  inspirowane 
najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują się stłoczoną zabudową uformowaną 
z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą przestrzeni,  intensywnym kolorem 
pnących się ku górze miast. Liczne martwe natury o kubizujących formach odznaczają się grą 
kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje gładkiej powierzchni płótna swoistą 
wibrację. Artysta wystawia w kraju i za granicą. Duże pokazy jego prac miały miejsce m.in. 
w Museo di Roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum Narodowym w Szczecinie (1977), 
Galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).
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Judyta Sobel
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Woodstock, 1969 r.

olej, płótno, 61 × 76 cm
sygn. l. d.: J. SOBEL 1969 oraz na 
odwrocie: J. Sobel |Woodstock |1969

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiowała w latach 1947–50 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
u Władysława Strzemińskiego i krótko była asystentką Stefana Wegnera. Uczestniczyła 
w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Po studiach wyjechała do Izraela, a następnie 
do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała na stałe. W Polsce jej obrazy znajdują się w zbiorach 
Muzeum Sztuki w Łodzi. 
 Twórczość Judyty Sobel trudno zamknąć w jednym nurcie malarstwa. W jej obrazach 
odnajdziemy tradycje malarskie z przeróżnych okresów sztuki XX wieku. W początkowym 
okresie twórczości, czyli podczas studiów w łódzkiej PWSSP widać u artystki wyraźny 
wpływ mistrza Władysława Strzemińskiego. W latach 50.i 60. Judyta Sobel kontynuuje 
nurt postimpresjonizmu, czerpiąc z rozwiązań ekspresjonizmu van Gogha i estetyzmu Henri 
Matisse’a. Obraz, który prezentujemy na aukcji pochodzi z końca lat 60, kiedy to styl artystki 
wyraźnie stał się samodzielny, zachwyca bogactwem kolorystycznym i ukazuje ekspresjoni-
styczne poszukiwania artystki. Malarstwo Judyty Sobel sytuuje się na pograniczu figuracji 
i deformacji, a jednocześnie zauważalna jest w tych płótnach subtelna, kobieca wrażliwość 
na otaczającą codzienność. Oglądanie ich sprawia przyjemność płynącą z rozpoznania 
znajomego piękna.

Tylko emocjonalne ujęcie świata przez artystę może stworzyć dzieło 
pełnowartościowe, które pobudzi widza do rozmyślań i spowoduje w nim 
przeżycia takie, jakie pragnie wywołać autor.

Judyta Sobel o swojej twórczości, cytat za: Malarka rozradowanej chwili, o twórczości Judyty Sobel,  
Art & Business, Nr 10/2008, s.72
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Małgorzata Dajewska
(ur. 1958, Sosnowiec)

Byty oddzielne

Kompozycja dwuelementowa
szkło barwne firmy Banas Glass, Czechy, 
zgrzewane w piecu elektrycznym, szlifo-
wane, polerowane
wym. całości 55 × 20 × 8 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W latach 1977–1982 studiowała w Katedrze Szkła PWSSP we Wrocławiu, gdzie miała 
okazję zdobywać zawodowe „szlify” u takich wybitnych artystów polskiego szkła, jak Henryk 
Wilkowski, Ludwik Kiczura, Zbigniew Horbowy czy Jerzy Chodurski. Dyplom zrealizowała 
pod kierunkiem prof. Zbigniewa Horbowego. Od roku 1984 jest pracownikiem naukowym 
w Katedrze Szkła  i współpracownikiem swojego mistrza, prof. Z. Horbowego. W latach 
1996 – 2002 zajmowała stanowisko kierownika Katedry Szkła. W 2001 roku otrzymała tytuł 
profesora zwyczajnego. W latach 2005- 2008 piastowała stanowisko dziekana Wydziału 
Ceramiki i Szkła. Obecnie prowadzi pracownię szkła artystycznego w Katedrze Szkła, która 
jest kontynuacją pracowni niegdyś prowadzonej przez jej mistrza-prof. Zbigniewa Horbowego 
i ponownie została wybrana Dziekanem macierzystego wydziału na kadencję 2012–2016. 
Uprawia szkło artystyczne oraz użytkowe. Jej specjalnością są małe formy rzeźbiarskie ze 
szkła wykonane techniką „na zimno” przesycone wielowarstwową symboliką, wykorzystując 
technikę szlifowania, piaskowania, rytowania, zgrzewania. W roku 1995 otrzymała 1 nagrodę 
w konkursie „ Szkło Polskie’95”. W roku 1996 na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
zestaw użytkowy  jej projektu o nazwie „ Aquarius” został nagrodzony złotym medalem. 
Wszystkie produkowane elementy tego zestawu zostały opatentowane. W roku 2003 uho-
norowana została jedną z równoległych 10. nagród na wystawie konkursowej „ Szkło -c.d.” 
we Wrocławiu. Jest laureatką prestiżowej Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Dolnej Saksonii 
z roku 2006. W roku 2009 otrzymała za swój dorobek artystyczny Nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki. W roku 2012 została odznaczona przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
narodowego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. W roku 2013 otrzymała Srebrny 
Medal Gloria Artis,  także z rąk Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział 
w 18 wystawach indywidualnych w kraju oraz w Belgii i Niemczech, m.in.: Muzeum Miejskie 
Wrocławia, 2006. Udział w ponad 120 wystawach grupowych w Polsce oraz w Belgii, Danii, 
Finlandii, Francji, Japonii, Kuwejcie, Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, USA i we Włoszech, 
m.in.: Europejski Konkurs Szkła 2008 (European Glass Context 2008), Bornholm, Dania. 
Jej prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: 
Muzeum Szkła w Ebeltoft  (Glasmuseet Ebeltoft), Dania; Muzea Watykańskie, Watykan; 
Muzeum Narodowe w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Chłodne, laboratoryjne szkło optyczne w  rękach Dajewskiej staje się 
tworzywem pełnym emocji. Bo też i emocjonalny jest stosunek artystki 
do tworzywa. Nie ukrywa, że go „kocha”, „uwodzi”, „wielbi”. Nie oznacza to, 
że traktuje szkło nabożnie. Aby wydobyć z jego powierzchni rozedrganą, 
zwiewną fakturę, poddaje zimne, szklane bryły niewyobrażalnym torturom: 
trze pumeksem, piaskuje, zdziera kolejne warstwy porowatym proszkiem, 
rytuje. Po czym-niczym siostra miłosierdzia-skleja, dopasowuje i przyozda-
bia. Tworzy szklane znakomitości świadomie piękne we wszystkich trzech 
wymiarach. Przejrzystość i czystość opracowanego przez artystkę szkła 
sprzyja efektownej grze światła, a rezultat potęguje malarskie zestawienie 
zróżnicowanych barw, którym przechodzące przez szklane warstwy światło 
nadaje nowe odcienie. Każdorazowo odmienne źródło, moc i rodzaj oświe-
tlenia dają rzeźbom Dajewskiej nową energię i odmienny walor artystyczny.

fragment wstępu do katalogu wystawy „Rzeźby Małgorzaty Dajewskiej”, Muzeum Miejskie Wrocławia,  
16–24 września 2006 r.
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Agnieszka Leśniak-Banasiak
(ur. 1978)

Infinity, 2016 r.

rzeźba szklana, ręcznie szlifowana, 
zgrzewana w piecu ze szkła sodowego 
typu Ornela, wym. 62 × 20 × 6 cm

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

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2002–2003 studentka 
Academiia di Belle Arti w Mediolanie, dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2004 r. Od 
2006 pracuje na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Współpracowała jako projektant z Hutą Szkła KHS Krosno S.A, Hutą Szkła Violetta w Stroniu 
Śląskim, Hutą Szkła Makora w Krośnie, oraz z Villa Glass Studio w Krośnie. Uczestniczyła 
w licznych sympozjach, plenerach i wystawach w Polsce i za granicą, prezentujących 
rozmaite aspekty szklanej materii. Realizuje projekty użytkowe i obiekty artystyczne. Obecnie 
asystentka w Pracowni Podstaw Szkła Użytkowego na Wydziale Ceramiki i Szkła. Laureatka 
I nagrody PRODECO 2007, w kategorii: nakrycie stołowe, wazony ETHNIC polska edycja 
Elle Decoration oraz laureatka Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Craft and 
Design w Monachium w Kategorii Meister der Moderne, Niemcy 2014.

Pojęcie sztuki geometrycznej, choć niezwykle intelektualne, przekonuje nas 
o istnieniu świata sztuki podporządkowanej pewnym zastanym regułom. 
Tak powstają moje rzeźby szklane. Poprzez połączenie GEO i METRI. „GEO” 
czyli geologiczna materia szkła, której możemy doświadczać poprzez 
zmysły, oraz „METRIA” czyli matematyczna analiza dokonana przez umysł 
– projekcja nowej formy w przestrzeni. W moich działaniach forma dzieła 
jest harmonijnym rozwiązaniem geometrycznym, dobieram poszczególne 
elementy na zasadach kontrastu czerni i bieli, matu i połysku oraz transpa-
rentności. Podkreśleniem tych przeciwieństw jest wprowadzenie rytmów 
podziałów we wnętrzu obiektu. Każda linia zarysowuje nową przestrzeń 
we wnętrzu materii- to czwarty wymiar. Rytm podkreśla ustalony porządek, 
czasem jest przeciwwagą i kontrapunktem innym razem wypełnia pustkę. 
(…) Cykl rzeźb Geometria Światła to zaproszenie do świata doświadczeń 
zmysłowych stymulowanych intelektem.

dr Agnieszka Leśniak – Banasiak o swoim cyklu Geometria Światła
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Paulina Kużaj-Markiewicz
(ur. 1978, Wrocław)

Skulona

technika pate de verre, szkło ołowiowe, 
wys. 20 cm, szer. 30 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła 
w pracowni Zbigniewa Horbowego oraz Małgorzaty Dajewskiej w 2003 r. Wystawa podyplo-
mowa w Muzeum Miejskim Arsenał we Wrocławiu w 2003 r. II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie na Projekt Szkła Użytkowego „Piękne Szkło” zorganizowanego przez Krośnieńskie 
Huty Szkła „KROSNO” S.A. i Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2005 r. Od 15 lat 
zajmuje się działalnością pedagogiczną. Artystka mieszka i pracuje we Wrocławiu.
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Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Jeździec, 1972

akwarela, gwasz, papier, 80 × 109 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Eugeniusz Geppert 1972

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

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego i S.Dębickiego. W latach 20. 
przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym 
(w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po powrocie 
do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz we Lwowie. 
Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, 
gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl 
malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały tony zieleni, 
błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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Stefan Krygier
(1923 Łódź -1997 tamże)

Judyta i Holofernes, 1992

olej, płótno, 129 × 49 cm
sygn. p. d.: S. Krygier 92 oraz opisany na 
odwrocie

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Studiował w PWSSP w Łodzi, u Władysława Strzemińskiego i S. Wegnera. W 1947 opubli-
kował wspólnie ze Strzemińskim artykuł „Widzenie gotyku”. W latach czterdziestych należał 
do Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, w ramach którego brał udział 
w wystawach w Salonie „Po prostu”, „Zachęcie”, Klubie Literatów. W 1953 roku współdziałał 
z grupą „St – 53” w Katowicach. Od 1957 do 1997 roku prowadził zajęcia z kompozycji, 
grafiki warsztatowej i projektowej w łódzkiej PWSSP, której w roku 1990 został profesorem. 
Wykładał też historię sztuki i analizę formy plastycznej. W 1963 roku uzyskał także dyplom 
architekta na Politechnice Warszawskiej. Projektował i realizował wiele tematów z zakresu 
architektury i planowania przestrzennego. Równocześnie uprawił malarstwo, grafikę i rzeźbę, 
pisał i publikował teksty o sztuce. Uczestniczy w plenerach w Osiekach i sympozjach Złotego 
Grona. Od 1975 roku kontynuując pracę w PWSSP, stworzył pracownię rzeźby i kompozycji 
w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Początkowo w latach 50. 
tworzy obrazy inspirowane sztuką Egiptu i Grecji oraz prace taszystowskie. Lata 60. artysta 
poświęca malarstwu materii, rzeźbie w drewnie i grafice. Pojawiają się w tym czasie obrazy 
inspirowane cmentarzem żydowskim w Pradze. W latach 70. powstają płaskorzeźby i reliefy 
polichromowane, cykle „Konfliktów” i Kolineacji”. Koniec lat 70., to obrazy olejne ascetyczne 
w treści, nawiązujące do konstruktywizmu. Ten okres twórczości zapewnił artyście trwałe 
miejsce w historii sztuki polskiej. Lata 80. i 90. to okres malarstwa symultanicznego. Obok 
obrazów czysto geometrycznych w formie artysta malował obrazy nawiązujące do ikonografii 
i kultury europejskiej.

c
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Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Z cyklu Rozmyślania, 1984

technika własna, 115 × 66 cm
sygn. p. d.: Musiałowicz |1984 oraz na 
odwrociu: Z CYKLU|ROZMYŚLANIA-
|1984|MUSIAŁOWICZ

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W 1939 ukończył warszawską 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).

Musiałowicz traktuje użyte kolory symbolicznie, szuka dla swojego malar-
stwa 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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45
Zbigniew Makowski
(ur. 1930, Warszawa)

Arystoteles – fizyka, 2013 r.

gwasz, ołówek, tusz, papier, 35 × 40 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opisany l. g.: Zbigniew Makowski 
f.VII · 2013

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP (1950–56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: 
matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyką. Łącząc w swoich kompozycjach 
znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i surrealistyczne. Brał udział w III Wystawie 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej 
im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 ukończył warszawską ASP (pracownia Kazimierza 
Tomorowicza). W 1962 przebywał we Francji i brał udział w wystawie „Le Mouvement 
Surréaliste et le Mouvement Phases” w Paryżu. Uprawia sztukę surrealistyczną, świadczącą 
o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60. komponował swe obrazy ze znaków magicz-
nych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70. i 80. malował 
ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej architektury, 
ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty „Vale ergo polia, Et ibam in profundis”. 
Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.
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46
Andrzej Partum
(1938 Warszawa – 2002 tamże)

Bez tytułu

tempera, tektura, 33 × 23 cm
sygn. l. d.: a. Partum, na odwrocie:  
nalepka z Aukcji Charytatywnej oraz 
z Galerii Grafiki i Plakatu

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Konceptualista, teoretyk sztuki, 
kompozytor, twórca Biura Poezji i Galerii Pro/La. Był autorem manifestów, zajmował się 
sztuką performance. Utrzymywał kontakt z najbardziej awangardowymi i nieoficjalnymi 
instytucjami sztuki na świecie, był jednym z najbardziej aktywnych twórców na polu tzw. 
Sztuki Poczty. Jego prace na rynku sztuki należą do niezwykle rzadko spotykanych.
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Janusz Karbowniczek
(ur. 1950, Przemyśl)

Spotkania rodzinne, 2005

olej, płótno, 100 × 130 cm
sygn. p. śr.: Karbowniczek 05

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 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.

Malowane ostatnio obrazy Janusza Karbowniczka – zarówno te malowane 
na dużych formatach, jak i te całkiem małe – charakteryzują się bardzo 
pięknym tonem kolorystycznym, kompozycyjną zwartością i mistrzow-
sko rozgrywanymi decyzjami, dotyczącymi kadru czy materii malarskiej. 
Szarości, biele i  błękity spotyka jące się raptownie, sylwetki ludzi – na 
płaszczyznach czy w  przestrzeniach wzajemnie się dopełniających lub 
kolorystycznie czy samą materią skontrastowanych -przypominają bardzo 
późne płótna Potworowskiego. Ale to tylko chwilowe i powierzchowne 
podobieństwo, bowiem rodzaj deformacji, typ ekspresji czy operowanie 
wewnętrznym światłem są tu w pełni samodzielne i dojrzałe.

Stanisław Rodziński (Kraków 1993)
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48
Tomasz Kawiak
(ur. 1943 r, Lublin)

Music in the Pocket, 2003

brąz, wys. 25 cm, szer. 19 cm
sygn. TOMEK E.A. I |2003, na spodzie 
nalepka autorska z opisem pracy

cena wywoławcza: 3 500 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Artysta jest jednym z najbardziej charakterystycznych twórców swego pokolenia. Ukończył 
malarstwo oraz architekturę wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom 
uzyskał w 1968. Związany z macierzystą uczelnią, w latach 1968–70 pracował jako asystent 
w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa. W 1970 roku zaprezentował akcję „Ból Tomka 
Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej 
z lubelskich ulic. Tego samego roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował artystyczną 
edukację w Ecole des Beaux-Arts. Znany z oryginalnych działań artystycznych m.in. akcji 
„cegłowania” (briquetage), polegającej na pozostawianiu przez artystę w miejscach, które 
odwiedzał podczas swych licznych podróży, jednakowych cegieł wypalanych w czerwonej 
glinie, o wymiarach 20 × 10 × 3 cm.





92 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

49
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Ocean, 2016

olej, płótno, 114 × 146 cm
sygn. na odwrociu: 2016 |E.DWURNIK 
|„OCEAN” |NR. XX-196–6191

cena wywoławcza: 24 000 zł ●
estymacja: 28 000 – 35 000 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.

[O  istocie „aktu twórczego”] Na początku jest wybór tematu. I  to jest 
moment intuicyjny, odruchowy. Wynika z buntu, wściekłości, „obłędu”. 
Następują pierwsze zapisy malarskie (kilka płócien). Stwierdzam, że temat 
jest niewyczerpany. W tym momencie włącza się intelekt i zimna kalkulacja. 
Mordęga i rutyna. Maluję następnych kilkanaście płócien. Cykl wydłuża się.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 60
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50
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Krynica – Muzeum Nikifora, 
1979

akwarela, papier, 62 × 54 cm
sygn. p. g. KRYNICA E.DWURNIK 79; na 
odwrociu: „Krynica”, data 1979, pieczątki 
autorskie oraz pieczęć „ARS POLONA”

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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51
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Warszawa – Most 
Poniatowskiego, 1979

akwarela, karton, 62 × 54 cm
sygn. p. g. E. Dwurnik 79; na odwrociu: 
„Warszawa – most Poniatowskiego”, pie-
czątki autorskie, pieczęć „ARS POLONA”

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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Bronisław Chromy
(ur. 1925, Leńcze)

Welonki

brąz patynowany, wys. 42 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz, profesor ASP w Krakowie. Od 1994 roku członek 
Polskiej Akademii Umiejętności, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu Liceum 
Sztuk Pięknych rozpoczął studia na krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Tworzy 
urzekające, kameralne rzeźby łącząc w jedną, fantastyczną formę brąz i kamień. Jego 
inspiracją jest zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolorów. Jest 
również autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), 
rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).
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53
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura

olej, płótno, 73 × 73 cm
sygn. p. śr.: K. Bereźnicki

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 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 zaproszenie 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 wydobywające kształty i barwy z nieistnienia, pamięć dawno 
już zaginionych 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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54
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Sytuacja X, 1984

olej, płótno, 120 × 150 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz, z tyłu na blejtra-
mie: W. JACKIEWICZ |SYTUACJA X |84

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 22 000 – 30 000 zł

Malarz i rysownik, od lat związany z gdańskim ASP. Studia artystyczne skończył dyplomem 
w 1952 roku na gdańskiej PWSSP w pracowni prof. A. Nachta-Samborskiego. Od 1951 roku 
wykładał malarstwo na PWSSP, w latach 1965–1969 był dziekanem Wydziału Malarstwa, 
a od 1969 do 1981 roku pełnił funkcję rektora. Jeden z twórców Grupy Gdańskiej. Wystawiał 
na ponad 40 wystawach indywidualnych i grupowych. Laureat nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety 
sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.

Jego akty, a raczej wykadrowane zbliżenia akcji ciał, zawoalowane, eufemi-
styczne, dalekie od naturalizmu cieszą oko uchwyconym walorem. Dobre 
malarstwo, sterylne, ukształtowane jak symbol. Niesie ze sobą powiew 
poezji, zachwycenia człowiekiem, ale jest to zawsze szukanie „ide”. Obraz 
pozostaje odbiciem immanentnej projekcji twórcy. Władysław Jackiewicz 
nie dopowiada do końca swojej myśli, raczej sugeruje. Pozwala przeżywać. 
To temperament twórcy aranżuje określone stany emocjonalne, odkrywa 
pokłady świadomości kreując rzeczywistość sygnalizowaną obrazem.

Danuta i Jan Dettlaff, Władysław Jackiewicz, „Sztuka”, 4/87
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Tomasz Radziewicz
(ur. 1974, Bartoszyce)

Marmur, 2014

marmur Bianco Carrara, 
70 × 40 × 25 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 23 000 – 35 000 zł

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom uzyskał w pracowni 
prof. Stanisława Radwańskiego w 2003 roku. Stypendysta Kunstakademie w Karlsruhe w pra-
cowni prof. Stephana Balkenhol. Wszechstronny artysta mający w swym dorobku zarówno 
realizacje pomnikowe, jak i rzeźby kameralne idealnie wpisujące się we współczesne wnętrza. 
Jako uczestnik międzynarodowych plenerów został uznany przez profesjonalne grono. Jego 
realizacje rzeźbiarskie funkcjonują w przestrzeni publicznej min. w Gdańsku (Pomnik Józefa 
Piłsudskiego, Fontanna Neptuna na dziedzińcu Kwartału Kamienic), Przemyślu (pomnik 
Jana Pawła II),  Warszawie (pomnik Kazimierza Deyny), formy abstrakcyjne w Rechovot pod 
Tel Awiwem, Montauban, czy Marc-la-Tour we Francji,  stając się atrakcją dla ludzi z całego 
świata zapamiętujących te miejsca przez pryzmat sztuki Tomasza Radziewicza. Jako concept 
artist projektuje dla branży filmu i gier. Radziewicz jest autorem figury kolekcjonerskiej 
z najnowszej części Wiedźmina. Obecnie pracuje nad rzeźbami do filmu animowanego Fatima. 
Współpracuje z CD Projekt Red, Platige Image (zespół z Tomaszem Bagińskim) oraz Nevillem 
Pagem, twórcą i projektantem (Avatar, Cloverfield, Star Trek, TRON: Legacy). Od 2013 
współpracuje z polską marką Art in Architecture zajmującą się tworzeniem i komponowaniem 
sztuki w przestrzeni oraz projektowaniem architektury, wnętrz i wydarzeń przez pryzmat 
dzieł artystycznych. Rzeźby Tomasza Radziewicza można oglądać na całym świecie, gdzie 
znajdują się w zbiorach wielu prywatnych kolekcji.





104 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

56
Norman Leto
(ur. 1980, Bochnia)

Kasia i Ola w łóżku, 2017

olej, płótno, 150 × 110 cm
sygn. na odwrociu: NORMAN |2017; 
KASIA I OLA |W ŁÓŻKU |KATE AND 
ALEX |IN A BED

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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Jerzy Piotrowicz
(1943 Przedświt – 1999 Poznań)

Picasso w pracowni z faunem, 
1994

olej, płótno, 74 × 92 cm
sygn.. p. d.: J. Piotrowicz oraz na 
odwrociu: Picasso w Pracowni |z Faunem 
|J. Piotrowicz 1994

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

Studiował na Wydziale Malarstwa poznańskiej PWSSP pod kierunkiem Mariana Szmańdy; 
dyplom otrzymał w pracowni grafiki Tadeusza Jackowskiego (1972). Uprawiał malarstwo, 
rysunek, a także grafikę (techniki metalowe). Wyjątkowa sprawność warsztatowa pozwalała 
mu we wszystkich tych dziedzinach osiągać wirtuozerskie rozwiązania. W okresie stanu 
wojennego czynnie uczestniczył w ruchu kultury niezależnej. Duży wpływ wywarła na 
artyście podróż do Hiszpanii w 1986. Zainspirowany kulturą iberyjską namalował serię 
obrazów zatytułowaną „Infantki”. Jego prace charakteryzują się spotęgowaną ekspresją, niosą 
treści egzystencjalne i symboliczne, nie pozbawione groteski i liryki. W wielu z nich artysta 
świadomie nawiązywał do sztuki Rembrandta, Velazqueza, Goyi a także van Gogha i Picassa. 
Duża indywidualna wystawa prac artysty, której towarzyszyło albumowe wydawnictwo 
miała miejsce w Poznańskiem Galerii Miejskiej Arsenał jesienią 1999 roku. Jej otwarcie 
(5 listopada) nastąpiło kilka dni po śmierci artysty. Spuścizna artysty trafiła do zbiorów 
Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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58
Józef Kotlarczyk
(1922–1994)

Obraz III, 1980

olej, płótno, 64,5 × 99,5 cm
sygn. na odwrociu: JÓZEF KOTLARCZYK 
|„OBRAZ III/80”

Wystawiany: 
Józef Kotlarczyk (1922–1994), malar-
stwo, rysunek, grafika, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, 29.11.2013–23.03.2014 

Reprodukowany: 
Agata Rissmann, Józef Kotlarczyk 
(1922–1994), malarstwo, rysunek, 
grafika, Toruń 2013 r, s. 116

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Pochodził z artystycznie uzdolnionej litewskiej rodziny, która w 20-leciu międzywojennym 
emigrowała do Polski. W 1938 r. po zdobyciu tzw. małej matury rozpoczął naukę w Liceum 
Budowlanym Wileńskiej Państwowej Szkoły Technicznej. W czasie wojny wstąpił do Armii 
Krajowej i wraz z bratem zajmował się tworzeniem i kopiowaniem planów, map operacyjnych 
oraz dokumentów i pieczątek. Po zakończeniu wojny razem z rodziną przeniósł się do Torunia, 
gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie w pracowni malarstwa Tymona Niesiołowskiego oraz 
grafiki i rysunku u prof. Edwarda Kuczyńskiego. W 1951 r. uzyskał dyplom artysty malarza. 
Kotlarczyk był jednym z głównych filarów założonej w 1958 r. formacji artystycznej „Grupy 
Toruńskiej”. Lata 60. i 70. to okres intensywnej twórczości i działalności wystawienniczej. 
W 1977 r. otrzymał stanowisko docenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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59
Ryszard Grzyb
(ur. 1956, Sosnowiec)

Krzyż, 1992

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. na odwrociu: R. Grzyb |80 × 100 
cm |1992 oraz nr. 16 w okręgu

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
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Jazz Jamboree, 1989

Projekt do plakatu festiwalowego
olej, płótno naklejone na tekturę, 
31 × 45 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: R. Olbiński R

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym 
środowisku i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest 
wykładowcą School of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, 
malarstwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na 
całym świecie a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czaso-
pism jak Newsweek, Time, Business Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą 
bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla 
amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, 
Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii. 
Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Francji, Niemczech i w Polsce.



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, 30 września 2017 r., 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
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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 28 WRZEŚNIA 2017 R.

młodasztuka

Anna Kimta, Berger, 2013
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opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Iwona Kozicka 

 

przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Dorota Kulawczuk-Szostek 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, archiwum artystów 

 

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

Indeks artystów
 

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  8, 9

BERDYSZAK JAN  31–33

BEREŹNICKI KIEJSTUT  53

CHROMY BRONISŁAW  52

DAJEWSKA MAŁGORZATA  39

DOMINIK TADEUSZ  3, 4

DUDA-GRACZ JERZY  10, 11

DWURNIK EDWARD  49–51

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  15

GEPPERT EUGENIUSZ  42

GIERAGA ANDRZEJ  19, 20

GRZYB RYSZARD  59

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW  5

JACKIEWICZ WŁADYSŁAW  54

KARBOWNICZEK JANUSZ  47

 

KAWIAK TOMASZ  48

KOTLARCZYK JÓZEF  58

KRYGIER STEFAN  43

KUCZYŃSKA MARIA TERESA  6, 7

KUŁAKOWSKI MARIUSZ  29, 30

KUŻAJ-MARKIEWICZ PAULINA  41

LEŚNIAK-BANASIAK AGNIESZKA  40

LETO NORMAN  56

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW MAREK  36

MAKOWSKI ZBIGNIEW  45

MAZIARSKA JADWIGA  34

MIERZEJEWSKI JERZY  26

MUSIAŁOWICZ HENRYK  44

MUSZANKA-ŁAKOMSKA JANINA  35 

MYJAK ADAM  23–25

 

NACHT-SAMBORSKI ARTUR  1

NOWOSIELSKI JERZY  2

OLBIŃSKI RAFAŁ  60

PARTUM ANDRZEJ  46

PIOTROWICZ JERZY  57

RADZIEWICZ TOMASZ  55

SEMPOLIŃSKI JACEK  27, 28

SOBEL JUDYTA  38

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  12, 13

STAŻEWSKI HENRYK  16–18

TARASIN JAN  14

WINIARSKI RYSZARD  22

ZAJĄC RYSZARD  37

ZIEMSKI JAN  21

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:
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  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

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

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Roman Kramsztyk (1885–1942), Portret kobiety 
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