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1
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt leżący

olej, płótno, 50 × 65 cm
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie był 
uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie 
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 
roku zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. 
Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 
roku na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą 
spuściznę. W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na 
swój sposób adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał 
po zdobycze secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa 
Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. 
W końcu w latach 30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, 
pejzaże, często zawracał się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych 
dzieł Niesiołowskiego należą portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską 
plamą barwną ograniczoną wyraźnie zaznaczonym konturem.

Świat widzialny czy wyobrażalny jest tylko pretekstem dla mnie do stworzenia obrazu. Elementy biorę ze świata mnie 
otaczającego, wiążę je w całość nie na zasadzie ich przedmiotowych właściwości, ale raczej jako czystą konstrukcję. Przedmioty 
i kształty ludzkie mogą być dowolnie deformowane, jeśli wymaga tego ekspresja kompozycji. Nie zawsze zdaję sobie sprawę, 
jak ma wyglądać moja praca w ostatecznym stadium. Raz mam wyraźną wizję, nawet do najdrobniejszego szczegółu. Czasem 
udaje mi się to osiągnąć, a w innym wypadku zmieniam i przeinaczam. Obraz dla mnie musi być zamkniętą całością sam 
w sobie, czy linearnie traktowany, czy światłocieniowo. Kompozycja musi być zwarta, a założenie dekoracyjne.

Tymon Niesiołowski – wypowiedź artysty z 14 II 1957 [w:] Współcześni malarze polscy, red. S. Samborski, H. Stażewski, M. Włodarski, L. Grabowski, Warszawa 1957, str. 12

Możliwe, że właśnie zainteresowanie Niesiołowskiego grafiką miało wpływ na wprowadzenie przez niego konturu do 
malarstwa. Tendencja ta, charakterystyczna dla powojennej twórczości Niesiołowskiego, zwracała uwagę intensywną 
kolorystyką, wypełniającą płasko potraktowane postaci i przedmioty, których kształty obwodziła ciemna kreska. Zastosowanie 
tych środków, przypominające malarstwo Matisse’a, spowodowało odejście od realizmu w kierunku stylizacji, podkreślającej 
zmysłowość aktów.

Małgorzata Geron, Twórczość Tymona Niesiołowskiego i źródła jej inspiracji [w:] Tymon Niesiołowski (1882–1965), katalog wystawy monograficznej,  
Muzeum Okręgowe w Toruniu, październik – grudzień 2005, s. 71.





10 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

2
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Dramat IV, 1963

olej, technika mieszana, płótno, 
101 × 101 cm
niesygnowany
z tyłu na blejtramie: Dramat IV |1963

Wystawiany: 1969 Reminiscencje, 
environment, wystawa, Kraków, 
Warszawa; 1971 Wystawa scenografii, 
Międzynarodowe Quadriennale w Pradze 
(złoty medal); 1972 IV Festiwal 
Sztuki w Warszawie (pierwsza nagroda, 
złoty medal); 1974 Monachium (srebrny 
medal); 1985 Budapeszt, Bruksela, 
Bochum; 1986 Kraków; 1987 Galeria 
Zachęta w Warszawie, Paryż; 1990 Paryż; 
1991–92 Warszawa, Poznań, Gdańsk, 
Gdynia; 1993 Centrum Scenografii 
Polskiej w Katowicach; 1995 Oświęcim, 
Düsseldorf, Bochum, Warszawa; 1996 
Opole, Muzeum Weimar Buchenwald, 
Kalisz, Warszawa, Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku; 1998 Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu; 1999 Instytut 

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

Do charakterystycznych cech sztuki Szajny – jak wiadomo – należy, że jest ona zawsze naznaczona czynnikiem destrukcji. 
Destruktami są postacie z wczesnych jego obrazów – tułowia w stanie rozpadu. Destruktami są jego rzeźby-assemblages 
– kukły oślepłe, okaleczone, bez nóg, rąk albo połowy twarzy. Destruktami są także przedmioty, czy to samodzielne czy 
też stanowiące części assemblages, lub zastosowane do instalacji i na scenie: stare taczki, znoszone buty i podarte szmaty, 
spękane maski, szczerbate sztuczne szczęki czy rdzą przeżarte elementy metalowe. Nie chodzi mi wcale o aplauz, a po prostu 
o reakcję – mówi artysta. I znowu: rzecz idzie nie o to, co ma się podobać, ale to, czego nie da się zapomnieć.

Bożena Kowalska, cytat za: Józef Szajna i jego świat, [red:] Bożena Kowalska, Warszawa 2000, s. 36

Kultury Polskiej w Budapeszcie, 2000 
Instytut Kultury Polskiej w Rzymie; 2001 
TEART, Sankt Petersburg, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie (wraz z happeningiem 
Drabina do nieba), 2002 TEART, Pałac 
Sztuki w Krakowie, Związek Polskich 
Artystów Plastyków w Warszawie; 2005 
Czy ktoś to słyszy?, Weimar Buchenwald; 
2007 Czy ktoś to słyszy?, Berlin, Józef 
Szajna, Budapeszt, Bukareszt; 2008 
Świat Józefa Szajny, Kartuzy; 2009 
TEART, Józef Szajna, Festiwal „Zdarzenia” 
w Tczewie; 2014 Galeria Katarzyny Na-
piórkowskiej w Warszawie 2015- 2016; 
2016 Sopocki Dom Aukcyjny w Sopocie, 
2016–2017 Kanon i remix przestrzeni 
polskiego teatru XX i XXI w. Józef Szajna, 
Centrum Scenografii Polskiej Oddział 
Muzeum Śląskiego w Katowicach

Pochodzenie: kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000 zł
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3
Andrzej S. Kowalski
(1930 Sosnowiec – 2004 Katowice)

Kompozycja F, 1958 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: A.S. Kowalski 58

Wystawiany: Katowice, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, 5 kwietnia – 5 maja 
2013

Lit.: Andrzej S. Kowalski, [red.] Jan Trzu-
pek, Katowice 2013, s. 98 (il. 1), s. 168 
(spis prac eksponowanych na wystawie)

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

Malarz, grafik, pisarz, eseista, publicysta i pedagog. Profesor filii krakowskiej ASP w Katowi-
cach. W 1955 roku ukończył Wydział Malarstwa krakowskiej ASP, uzyskując dyplomy: malarza 
u Adama Marczyńskiego i grafika u Ludwika Gardowskiego. Członek Grupy Krakowskiej, 
grupy Zagłębie i Arkat. Aktywny uczestnik opozycji antykomunistycznej. Jego twórczość 
obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, mozaikę, rysunek i grafikę. W jego twórczości 
malarskiej i graficznej od końca lat 50. przenikają się organiczne, swobodne formy plam 
o charakterystycznej tonacji barwnej (brązów i żółcieni oraz oliwkowych zieleni i szarości), 
komponowane z konsekwentnym porządkiem geometrii. Intuicyjne rozstrzygnięcia malarza 
dopełniane są wyraźnym pierwiastkiem racjonalnym. Z czasem w swoje kompozycje zaczął 
wprowadzać motywy geometryczne bądź figuralne. W latach 80. był silnie związany z ruchem 
kultury niezależnej. Wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach m.in. Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Śląskiego 
w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz licznych kolekcjach prywatnych.

Obrazy młodego Polaka Kowalskiego, komponowane z zasady wzdłuż osi pionowej, ukazują malarza rasowego, obdarzonego 
umiejętnością przyrządzania niezwykłych barw, stwarzania ciepłej a zarazem subtelnej atmosfery i odznaczającego się przy 
tym ujmującą powściągliwością… To malarstwo wysmakowane, lecz dyskretne, spodoba się na pewno tym, którzy cenią 
umiar i lubią wyszukane a niepretensjonalne współbrzmienia kolorystyczne…

Michel Courtois o wystawie w Galerii Lambert na łamach paryskiego magazynu „Arts 30” (cyt. za: Andrzej S. Kowalski, red. J. Trzupek, Katowice 2013, s. 41)

(…) wszystko co robi podporządkowane jest sprawom kolorystyki i z tego powodu przede wszystkim obrazy Kowalskiego 
są prawdziwą rewelacją. Dzięki laserunkom, które często i mistrzowsko (naprawdę mistrzowsko) stosuje, potrafi uzyskać 
prawdziwe lśnienie, głębię, przejrzystość i miękkość plamy barwnej. Poszczególne, niemalże niedostrzegalne, cienko kładzione 
warstwy farby tworzą w niektórych fragmentach oszałamiające bogactwem efekty. Jak gdyby wzajemne wnikanie w siebie 
farby, łączenie, zaciekanie… Ponadto rozmaite przetarcia, zgrubienia farby, wszystkie efekty fakturowe podporządkowane są 
wydobyciu blasku i głębokości koloru. To co robi Kowalski jest doprawdy wielką przygodą dla oczu. Jest jak gdyby powrotem 
w głąb obrazu i okazało się, że jeszcze możliwe są nowe tajemnice koloru. Gama kolorystyczna, którą operuje malarz w swych 
kompozycjach jest wyjątkowo piękna. Bogactwo obrazów Kowalskiego jest naprawdę ogromne.

Piotr Skrzynecki, Z sal wystawowych. Rewelacje kolorystyczne, „Echo Krakowa”, nr 104 (5228), 4 V 1962, s. 3.
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4
Wanda Czełkowska
(ur. 1930 r.)

Bez tytułu, 1967 r.

węgiel, brystol, 70 × 70 cm
sygn. p. d.: Wanda Czełkowska’67 oraz 
na odwrocie: Wanda Czełkowska, 67 | 
Kraków

Wystawiany: Wanda Czełkowska „Retro-
spekcja” w Muzeum Rzeźby im. Xawerego 
Dunikowskiego, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 6.11.2016–12.02.2017

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

Prezentowany na aukcji rysunek również był pokazywany na niżej wspomnianej wystawie w Królikarni. Artystka, 
która głównie znana jest ze swoich rzeźbiarskich form, zaprezentowała tutaj również pracę na papierze. Jest 
ona częścią prezentowanego cyklu. Czełkowska unika łatwej anegdoty, kształtując w niekończących się cyklach 
bezrękie kadłuby, okaleczałe popiersia, postaci bez rąk i bez nóg.

Artystka awangardowa urodzona w 1930 r. Dyplom uzyskała na Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w 1954 r. u profesora J. Bandury. Od 1955 r. bierze udział w wystawach 
okręgowych i ogólnopolskich. Między innymi udział w wystawie Rzeźba Polska 1954–60, 
Warszawa, 1960. Wiele wystawiała również za granicą, w Norwegii w 1958 r., brała udział 
w wystawie rzeźby w Hadze w 1963 r. i w Paryżu w tym samym roku. W latach 1969–1981 
była członkinią Drugiej Grupy Krakowskiej, choć dla tej zawsze chodzącej własnymi drogami 
indywidualistki przynależność do grupy nigdy nie była sprawą zasadniczą.
 Rzeźba stanowi dla niej podstawowy środek wyrazu, jednak na przestrzeni kolejnych dekad 
artystka konsekwentnie przekraczała konwencjonalne ograniczenia związane z tą dyscypliną, 
skłaniając się w dużym stopniu ku konceptualizmowi. Głównym problemem w działaniach 
Czełkowskiej jest relacja do przestrzeni oraz interakcje między człowiekiem a rzeźbiarską 
konstrukcją bądź instalacją. Jest autorką zarówno realizacji przeznaczonych pierwotnie do 
prezentacji w przestrzeni publicznej („Gracze”, 1960–1961), monumentalnych pionierskich, 
konceptualnych instalacji („Stół”, 1971) oraz minimalistycznych, konceptualnych projektów 
(„Koniec wieku albo prosta nieskończona, Kwadrat, koło + prosta” 1996–1997). Mieszka 
i pracuje w Warszawie.
 Ostatnio artystka została przypomniana wystawą monograficzną „Wanda Czełkowska. 
Retrospekcja” w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, która miała miejsce w 2017 r. w Królikarni. Na wystawie można 
było oglądać zarówno prace powstałe w ostatnim czasie jak i te zgromadzone w kolekcjach 
muzealnych.
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5
Jonasz Stern
(1904 Kałuszu k. Stanisławowa – 
1988 Zakopane)

Kompozycja

gwasz, papier, 32 × 49 cm
niesygnowany

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Niemcy

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich nauczycieli 
z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław Jarockiego 
– formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. Dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.
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6
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Projekt kostiumu do spektaklu 
„Umarła klasa”

gwasz, flamaster na bibułce, 
30 × 20,5 cm
sygn. p. d.: TKantor

Praca jest projektem kostiumu do spektaklu 
„Umarła klasa”. Sztuka zrealizowana przez 
Kantora w 1976 roku była nazywana przez 
niego seansem dramatycznym, na którym 
przywołane zostają między innymi postaci 
z Witkacego i Brunona Schulza, dwóch 
wielkich fascynacji Kantora.

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50-tych uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, 
np. w czasie pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym 
tytułem. W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa 
powrócił w ostatnich latach życia.
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7
Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Baśń 2

tempera, papier, 33 × 44 cm
sygn. p. d.: Lenica
na odwrocie opis ołówkiem: ALenica 
|1968 |Baśń 2

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Studia rozpoczął w 1922 roku na wydziale prawno-ekonomicznym Uniwersytetu Poznań-
skiego. Równolegle studiował muzykę w Konserwatorium Muzycznym. Swoje malarskie 
zainteresowania pogłębiał studiując w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych prowadzonym 
przez Adama Hannytkiewicza. W latach 30. Alfred Lenica malował obrazy figuratywne, 
przede wszystkim martwe natury i pejzaże, wzorując się na kubizmie. Na początku wojny 
rodzina Leniców wysiedlona z Poznania udała się do Krakowa. Czas wojny był przełomowy 
w karierze malarza. Krakowskie środowisko artystyczne skupione wokół Tadeusza Kantora, 
a zwłaszcza przyjaźń z Jerzym Kujawskim zaowocowała pogłębieniem zainteresowań 
malarza awangardą. W 1945 roku Alfred Lenica powrócił do Poznania, gdzie zaangażował 
się w działalność artystyczną. W 1947 został współzałożycielem awangardowej grupy 
4F+R. Po latach prób i poszukiwań, Lenica coraz silniej dążył ku abstrakcji i taszyzmowi. 
W 1948 roku wziął udział w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie zorganizowanej 
przez Tadeusza Kantora. Od 1955 roku wyklarował się ostatecznie styl malarski Alfreda 
Lenicy, który będzie mu towarzyszył aż do śmierci. Styl ten był połączeniem taszyzmu, 
surrealizmu, informelu i drippingu. Powstawały obrazy olejne o dużych formatach malowane 
w technice wypracowanej wcześniej przez artystę (uzyskiwanie prześwitów koloru spod 
kolejnych warstw farby), którą następnie udoskonalał i rozwijał. Lenica chętnie posługiwał 
się lakierami oraz farbami przemysłowymi. Prezentował styl malarstwa abstrakcyjnego 
o odcieniu surrealistyczno-ekspresjonistycznym. Lenica wiele podróżował; na zaproszenie 
ONZ przebywał na przełomie 1959/60 roku w Genewie, gdzie w siedzibie tej organizacji 
wykonał malowidło ścienne „Trzy żywioły” (Woda, Ogień i Miłość). Utrzymywał stały kontakt 
z rodzimą awangardą artystyczną, wystawiał z Grupą Krakowską, brał udział w większości 
plenerów w Osiekach koło Koszalina, uczestniczył w sympozjum „Sztuka w zmieniającym 
się świecie” w 1966 roku w Puławach.
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8
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 1974 Monachium)

Bez tytułu, 1972

gwasz, tektura, 69 × 49 cm
sygn. l. d.: Jarema 72; p. d.: a Luca 
|figlio del ENZO

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Starszy brat Marii Jaremy, malarki i graficzki, współzałożycielki Pierwszej i Drugiej Grupy 
Krakowskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1918–1924. 
Wspólnie z kapistami wyjechał w 1924 do Paryża, wystawiał z nimi (Galerie Zak, Paryż 1930; 
Galerie Moos, Genewa 1931) i podobnie jak inni członkowie grupy wrócił do kraju w 1931. 
W Krakowie podjął współpracę z „Głosem Plastyków”. W 1934 stał się współzałożycielem 
eksperymentalnego teatru Cricot, napisał dlań kilka utworów dramatycznych. W czasie 
II wojny światowej przez Rumunię dotarł do armii polskiej na Zachodzie, z którą przeszedł 
szlak bojowy do Włoch. Pozostał tam po zakończeniu wojny. W 1945 był współorganizatorem 
międzynarodowego ugrupowania Art Club w Rzymie. W 1950 przeniósł się do Nicei, 
gdzie wraz z żoną, malarką Marią Sperling prowadził warsztat tkacki. Odtąd równolegle 
z malarstwem tworzył tkaniny, które eksponował na wystawach, m.in. na Międzynarodowym 
Biennale Tkaniny w Lozannie.
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9
Teresa Rudowicz
(1928 Toruń – 1994 Kraków)

Collage, 1991

kolaż, płótno, 60,5 × 50 cm
na odwrocie autorska nalepka: TERESA/
RUDOWICZ/91

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiowała w latach 1948–50 w PWSSP w Gdańsku (z siedzibą w Sopocie), następnie 
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, który ukończyła w 1954 roku, uzyskując dyplom 
w pracowni Czesława Rzepińskiego. W listopadzie 1956 r. była w gronie współzałożycieli 
Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Brała udział w większości wystaw Grupy 
Krakowskiej w kraju i za granicą. W latach 50-tych malowała i tworzyła litograficzne 
kompozycje w duchu abstrakcji informel. Od początku lat 60-tych powstawały najbardziej 
dla niej charakterystyczne collages, porównywane niekiedy z równoległymi tendencjami 
malarstwa materii i assemblages.

Te obrazy mają jedną, zaskakującą cechę: przy całej rozmaitości użytych materiałów, struktur, ruchliwości powierzchni – są 
w jakiś sposób jednolite, zamknięte jako estetyczna całość. Na dobrą sprawę, to co na nich widzimy, to klasyczny śmietnik – ale 
śmietnik archeologiczny, gdzie każdy odnaleziony okruch jest bezcenny, każdy strzęp materii wyrwany nicości, pieczołowicie 
wydobyty, wyeksponowany. Dzięki malarskiej ‚obróbce’, następuje znacząca unifikacja, równoważność wszystkich elementów, 
pokrytych szlachetną patyną werniksu. (…) Może właśnie sentymentalny ładunek tej sztuki powodował, że Teresa nie lubiła 
tytułować obrazów, jakby nie chcąc dopowiadać, zagadywać wszystkiego. Warsztat Teresy – to były stosy papierzysk, szmat 
i złomu, znajdowane w dziwnych miejscach, na wysypiskach, targach staroci, znoszone przez przyjaciół, czasem przez 
nieznajomych wprost do galerii. Wizyty w słynnej pracowni na Widoku oznaczały przedzieranie się przez te stosy, były jakby 
‚wchodzeniem w obraz’, do wnętrza sztuki.

Krystyna Czerni, Śmietnik metafizyczny, „Tygodnik Powszechny”, nr 35, 1998





22 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

10
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt, 1980

olej, płótno, 100 × 80,3 cm
sygn. z tyłu: JERZY NOWOSIELSKI | 
„AKT” | 1980 | OLEJ | 1980 

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Francja
Obraz konsultowany w Fundacji 
Nowosielskich 

cena wywoławcza: 140 000 zł ●
estymacja: 180 000 – 220 000 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 Nowych 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).

„Wiem natomiast, że jako artysta jestem niejako posłany do piekła, i mam wydrzeć tyle, ile się da z tego piekła, ażeby było 
zbawione… Niczego więcej nie pragnę, niczego więcej nie rozumiem… A co to jest piękno, a co to brzydota, tego nie wiem”.

Jerzy Nowosielski

To jest ważne: Nowosielskiemu nie chodzi o estetyczną deklarację. Malarstwo jest sposobem obcowania z wyższym wymiarem, 
miejscem objawienia się tego, co duchowe. A przecież to, co malarz z tego piekła – czy może obszaru naszego bytowania: 
zamąconej szarpaniny przenikanej błyskami raptownej jasności – wynosi, jest piękne. W swojej elementarności, klarowności 
surowej i cierpkiej. (…) Akty – hieratyczne, zastygłe w nagłym znieruchomieniu, ukazujące często tylko fragmenty płasko 
malowanego kobiecego ciała, obrzeżone, na modłę ikon, „klejmami” z ukazaną w nich postacią (to portrety wyobrażone, 
nie z modela, niejako idealne) w różnych pozycjach, w rozmaitych aspektach. 

Joanna Pollakówna, Zielony pejzaż (o obrazie Jerzego Nowosielskiego), [w:] Jerzy Nowosielski, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1993, s. 85
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Stefan Krygier
(1923 Łódź -1997 tamże)

Nofret, 1965

drewno, wys. 170 cm
sygn. na dole: STEFAN KRYGIER 1965 r 
„NOFRET”
Pochodzenie: kolekcja prywatna, Francja

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 50 000 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.

(…) z odczytaniami metody architektonizacji krytycy wiążą co najmniej dwa okresy jego [Stefana Krygiera] twórczych 
poszukiwań. Pierwszy, skupiony na sztuce egipskiej, a właściwie jej percepcji, polegał na tropieniu możliwości wiązania 
różnorodnych kształtów. Impulsem dla następnego etapu stała się podróż do Egiptu i kontakt z oryginałami, możliwość 
bezpośredniego wejścia w sfery światła i mroku, i nie tylko wzrokowego śledzenia modyfikacji jednej formy. O inspiracjach 
Doliną Królów w Luksorze tak pisał sam artysta: „Obrazy z mocno modelowaną fakturą zwielokrotnionych elementów 
w sferze światła i mroku. Koncepcja ta jest kontunuowania w kompozycjach z metalu np. polerowana płyta aluminiowa 
pokryta dużą ilością zmiennych w wielkości elementów pozwala konstruować plany przestrzenne – emanować przestrzeń”.

Maria Hussakowska, cytat za: Stefan Krygier. 1923–1997. 09.09.2011–16.10.2011, Atlas Sztuki, nr 52, Łódź 2011
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Relief nr 8, 1979

akryl, deska, płyta pilśniowa, 
34,5 × 34,5 cm
sygn. z tyłu: 1979 |H. Stażewski |8

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Niemcy

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 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, takich 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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13
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1981

akryl, deska, płyta pilśniowa, 33 × 33 cm 
(58,5 × 58,5 cm z oprawą)
sygn. na odwrociu: 1981 |H. Stażewski

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 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, ze 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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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

LXXIV Autostrada, 1987 r.

olej, płótno, 92 × 73 cm
sygn. i dat. na odwrociu, na blejtramie: 
FIJAŁKOWSKI – LXXIV Autostrada, 1987 
8/87

Pochodzenie:
– zakup bezpośrednio od artysty
– Galeria Ego, Poznań
– kolekcja Wojciecha i Olgi Fibak, Monte 
Carlo, Monako
– kolekcja prywatna, Warszawa

Wystawiany: Stanisław Fijałkowski, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, Zachęta – 
Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie, 
2003

Lit.: Stanisław Fijałkowski, katalog 
wystawy, [red.] Włodzimierz Nowaczyk, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 
2003, s. 252, poz. kat. 152 (wykaz prac)

cena wywoławcza: 60 000 zł ●
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

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

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

Stanisław Fijałkowski

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

Stanisław Fijałkowski w rozmowie z Wojciechem Skrodzkim, „Projekt”, nr 5/77/120. S. 32–36
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Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Wertykalny I, 2008 r.

technika własna, akryl, płyta, 80 × 80 cm
sygn. na odwrocie: ANDRZEJ GIERAGA 
|WERTYKALNY I 80 X 80|TECH. 
WLASNA/AKRYL |2008

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

Malarz, grafik, rysownik, pedagog, animator kultury, urodzony w Śliwnikach. 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 Poli-
techniką Radomską (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) na stanowisku 
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.

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

Tamara Książek, cyt. za stroną internetową Uniwersytetu Radomskiego
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Chance in game for one, 1989

akryl, płyta, 62 × 62 cm
sygn. p. d. Winiarski 89 oraz l. d.: chance 
in game for one

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 55 000 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.

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 dotyczących malarstwa, łącznie z regułami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i świa-
tłocieniowych.

Bożena Kowalska, cytat za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974, pod red. Józefa Grabskiego, IRSA, Kraków 2002
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Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1971

technika własna, 60 × 60 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI |1971; 
nalepka z BWA w Lublinie

cena wywoławcza: 35 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 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 dopełniających. 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 intelektualna grę. Jest to zapewne 
najciekawszy i najbardziej rozpoznawalny okres twórczości Jana Ziemskiego. Jego twórczość, zakorzeniona 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.





40 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

18
Wojciech Fangor
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Kompozycja, 1972 

kredka olejna, papier, 51 × 71 cm
sygn. p. d.: Fangor 72 

Wystawiany: Wojciech Fangor – prace na 
papierze, Desa Unicum, Sopocki Dom 
Aukcyjny, Galeria Sztuki Współczesnej 
SDA 16.07.2011–30.07.2011, Sopot, 
poz. 18

cena wywoławcza: 35 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego. 
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie 
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który 
otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył 
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej 
akademii. W 1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina 
oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą, 
tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych, 
mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również 
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady powrócić 
do malarstwa figuratywnego. Malarz jest jednym z gigantów sztuki XX w. To jedyny polski 
artysta, który został zaproszony i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The 
responsive Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1965) i jedyny polski artysta, 
który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970). Lata 
emigracji sprawiły, że jego prace trafiły do najważniejszych międzynarodowych zbiorów. 
Jego obrazy sprzedawane są dziś za znaczące kwoty przez największe domy aukcyjne na 
świecie t.j. Sotheby’s i Christie’s.

Rysunki artysty z lat 1970–73 to reprezentacja najbardziej dojrzałego okresu jego twórczości. Przebywał wówczas na 
emigracji, w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiedlił się w 1966 r. by powrócić do Polski dopiero w 1999 r., po 38 latach pobytu 
zagranicą. Wykonane olejną kredką pastelową „koła” i „fale” są zapisem przemyśleń nad barwą i formą. Gęsta siatka linii 
układających się w wibrujące formy obrazuje fizykę koloru w przestrzeni jaka nas otacza. Jest to rozkład rzeczywistości na 
czynniki pierwsze. Opisanie tego wyłącznie jako „abstrakcji” byłoby zbyt trywialne. Warto pamiętać, że terminu „Op-art” 
(„Optical Art”) na abstrakcję wykorzystującą złudzenia optyczne zaczęto używać dopiero w 1964 r., podczas gdy Fangor 
tworzył takie obrazy od końca lat 50. Płótna te aktywizują i zmieniają przestrzeń wokół, powstaje iluzja przestrzeni, którą 
artysta nazwał później „pozytywną przestrzenią iluzyjną”.

cyt. za: katalogiem wystawy Wojciech Fangor – prace na papierze, Desa Unicum, Galeria Sztuki Współczesnej SDA 16.07.2011–30.07.2011, Sopot
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Kompozycja, lata 60-te XX wieku

olej, płótno, 95 × 125 cm
sygn. l. d.: Dominik

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Francja

cena wywoławcza: 58 000 zł ●
estymacja: 70 000 – 90 000 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 samo-
dzielnie 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 później 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.
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Pejzaż mazowiecki, 2008

olej, płótno, 90 × 110 cm
sygn. p. d.: Dominik

cena wywoławcza: 44 000 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.
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Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Bukowina zielona, 1967–71

olej, płótno, 100 × 139,5 cm
sygn. p. d.: Jerzy Mierzejewski (data 
nieczytelnie: 70/71?), na odwrociu: MAL. 
JERZY MIERZEJEWSKI |POLSKA |OLEJ 
1967 – 71 |140 X 100 cm, nalepka 
z Muzeum Narodowego w Warszawie, 
nalepka galeryjna z datą 1967

Lit.: Jerzy Mierzejewski, PWSFTiT im.Le-
ona Schillera w Łodzi, Łódź 2006, s. 46

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 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 
funkcje 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

Temat „Bukowiny” artysta podejmował wielokrotnie w swojej twórczości począwszy od lat 60. XX w. i o różnych 
porach roku. Bukowina prezentowana na aukcji ujęta jest w zimowej scenerii. Obraz został kilkakrotnie datowany, 
od 1967 do 1971 r., co oznacza, że został malowany za wieloma nawrotami, zyskując tym samym „nalot” nowego 
czasu. W tych latach malarz poświęcił wiele uwagi podejściu do obrazu, które można nazwać geometryczną analizą 
przedmiotu. Przestrzeń pejzażu górskiego organizuje tu linia półkolista, wyznaczając obszary geometrycznych 
podziałów. Forma ta zyskuje wymiar symboliczny, okazuje się być sugestią idei Ziemskiego globu, umacnia 
poczucie harmonii i spokoju, do których tak dążył artysta. Kompozycję przełamuje centralnie ustawiony stożek 
świerku. Całość spowita mgłą, która wydaje się przemieszczać po płótnie.
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Ewa Kuryluk
(ur. 1946 Kraków) 

Ekrany na śmietniku (Insekty) 
1972 r.

akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm 
na odwrocie nalepka z opisem pracy

Wystawiany: Galeria Nebehay w Wiedniu, 
Galeria Lambert w Paryżu, Galeria 
Boguckich w Warszawie, 1973 r

Pochodzenie: kolekcja artystki

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Malarka, historyk sztuki, rysowniczka, autorka instalacji plastycznych, eseistka, pisarka. 
Urodziła się w 1946 r. w Krakowie jako córka dyplomaty Karola Kuryluka. Po objęciu przez 
ojca polskiej placówki dyplomatycznej w Austrii, uczyła się w wiedeńskim gimnazjum. 
W latach 1964–1970 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należała do 
grona inicjatorów ruchu „O poprawę”, skupiającego jej rówieśników, absolwentów akademii, 
po raz pierwszy zaistniałego dzięki wystawie w warszawskiej Galerii Studio w 1974 r.  Była 
również współzałożycielką grupy Śmietanka, której pierwsze wystąpienie miało miejsce 
w 1977 roku. Wystawiała wówczas razem z Andrzejem Bielawskim i Łukaszem Korolkie-
wiczem. Jest również absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie 
mieszka i pracuje za granicą. 

Dysonans między tym co „na zewnątrz” i tym co „wewnątrz”, między naturą, światem, a wnętrzem pokoju, w którym rozgrywa 
się nasze własne życie. Krajobraz na ekranie telewizora w Sali szpitalnej, widok drzewa albo plaży podczas elektroszoku, 
agonia, której towarzyszy projekcja obcego umierania, delirium, podczas gdy na ekranie słonecznie wschodzi proszek do 
prania, sprzeczka rodzinna przy akompaniamencie wrzawy wojennej na innym kontynencie. Ekrany, ekrany, ekrany…

Ewa Kuryluk (cytat za: Galeria Współczesna „Ruch”, 1973)

Prezentowany na aukcji obraz pochodzi z cyklu „Ekrany”. Ludzie oglądający telewizję w swoich domach, za 
nimi wysypisko z unoszącymi się nad nim muchami, insektami. Wiele „Ekranów” balansuje na granicy groteski 
i makabry. Tak jest i w tym przypadku. Obraz był wystawiany w Galerie Lambert w Paryżu w 1974 r. We wstępie 
do tej wystawy Mieczysław Porębski pisze: „To malarstwo nic nikomu nie zawdzięcza. Nie jest ani paseistyczne, 
ani awangardowe. Należy do swojego czasu, jest jego świadectwem”. W Paryżu strajkowali wtedy śmieciarze 
i pocztowcy, zaproszenia na wernisaż roznieśli znajomi. Wystawę pochwalił „Le Monde”, a Kot Jeleński omówił 
w Wolnej Europie.
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Jacek Sempoliński
(1927–2012 Nałęczów)

Męćmierz Wisła, 1979 r.

olej, płótno, 93 × 73 cm
opisany na odwrocie: Sempoliński 79 
Męćmierz Wisła

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).

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

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

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

Jacek Sempoliński w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko, Różnica ontologiczna, Sztuka, s. 17
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Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Matka ziemia, 1992

technika własna, 102 × 86,5 cm
sygn. l. d.: Musiałowicz oraz na odwrociu: 
Z CYKLU „MATKA ZIEMIA” |1992 |94 X 
79 |MUSIAŁOWICZ

Wystawiany: Henryk Musiałowicz, 
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 
1–24 czerwca 2012; Galeria DAP War-
szawa 2012; Galeria Gardzienice Lublin 
2013; Galeria Miejska Wrocław 2013; 
Płocka Galeria Sztuki 2014

Lit.: Henryk Musiałowicz, Biuro Wystaw 
Artystycznych w Kielcach, Kielce 2012, 
bez pag.

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

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

[O istocie czarnych obrazów] Są to obrazy mocno przyciemnione, aż gęste od wewnętrznych napięć kolorystycznych, ukrytych 
poza płaszczyzną powierzchni – czasem gładkiej, czasem chropawej, o zróżnicowanej rodzajowo, nierównej fakturze. Czerń, 
przeważnie z domieszką odcieni granatu i fioletu, jest miejscami raczej głęboka i tkwi w niej coś, co sprawia, że postrzega się 
ją jako kurtynę, jako ruchomą, falującą zasłonę, która prowokuje do wejrzenia dalej, poza nią, w głąb, do niewyrażalnego.

(…) Egzystencja jest trwaniem ulotnym, chybotliwym, ale błysk koloru – rozświetlający mroczną płaszczyznę obrazu – oznacza 
więcej niż jeszcze jedną metaforę losu. Ukazuje drogę do świata znaczeń, które nie poddając się słowom, przypominają, że 
poza ich obrębem pozostaje coś niezmiernie ważnego.

Prof. Alicja Kuczyńska, recenzja wystawy w Pałacu w Oborach 1991 – 1992, „Nowa Europa”, 8.04.1992
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1992

olej, płyta, 132 × 98 cm
sygn. na odwrociu: BEKSIŃSKI 1992

Wystawiany: Zdzisław BEKSIŃSKI – „In 
hoc signo vinces”, Galeria Roi Dore, Paryż 
2.12.2017–8.02.2018

cena wywoławcza: 135 000 zł ●
estymacja: 150 000 – 170 000 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 fantastycznych 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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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1988

olej, płyta, 130 × 138 cm
sygn. l. bok: F.S. 1688

Wystawiany: Franciszek Staro-
wieyski (1930–2009). Przyjaźnie 
paryskie 1683–1693. Kolekcja 
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki, 
16.04–15.06.2014

Lit.: Franciszek Starowieyski 
(1930–2009). Przyjaźnie paryskie 
1683–1693. Kolekcja A. i N. Avila, 
Państwowa Galeria Sztuki 2014, 
s. 146–147.

Pochodzenie: kolekcja Avila, Paryż

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 75 000 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.

U mnie widzenie nie odbywa się poprzez otwarte oczy. Zaczynam widzieć dopiero wtedy, kiedy je zamykam. Żeby „widzieć”, 
całe ciało musi być obecne w tym miejscu, z tym wszystkim, co odczuwasz i co wiesz. Trzeba odnaleźć swoje spojrzenie dziecka, 
odnaleźć już teraz spojrzenie, które będziesz miał, kiedy twoje oczy przeminą… Masz widzieć swoimi rękami i wszystkim, 
czym jesteś. Wtedy przychodzi czas na skok w nieznane.

Franciszek Starowieyski, cyt. za: Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki 2014, s. 20–21
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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kobieta z zamkami, 1999

pastel, gwasz, papier, 69 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. b.: F.S. 1699 

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

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 najsilniej-
szym, 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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Maciej Świeszewski
(ur. 1950 w Sopocie)

Bez tytułu, 1999 

akwarela, papier, 95 × 61 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Świeszewski 99

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

Malarz, grafik, rysownik, absolwent PWSSP w Gdańsku, uczeń Jacka Żuławskiego, Wła-
dysława Jackiewicza i Jerzego Zabłockiego. Profesor, prowadzi Pracownię Malarstwa na 
Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP. Piastował funkcje prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych 
Zachęta w Warszawie oraz jest członkiem zarządu Fundacji im. D. Chodowieckiego w Berlinie. 
Malarstwo Świeszewskiego jest surrealistyczne, niekiedy mroczne. Swoją twórczość określa 
jako „paranoję współczesności”. Jest laureatem Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego 
przyznanej w 2006 r.
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Jan Lebenstein
(1930 Brześć nad Bugiem – 
1999 Kraków)

Skamieniała rasa, 1973

litografia, papier, 49,5 × 70 cm
sygn. p. d.: Lebenstein 73; u dołu: 
80/100 |“Course pétrifiée”

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

Studiował w warszawskiej ASP w pracowni A. Nachta–Samborskiego. Debiutował na wystawie 
„Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 1959 r. 
mieszkał na stałe w Paryżu. W kolejnych latach tematy czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii, Biblii. Stworzył cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany 
był ze środowiskiem paryskiej „Kultury”, m.in. ilustrował wydawane tam opowiadania G. Her-
linga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, 
w tym: Grand Prix de la Ville Paris (1959 r.). Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy 
Jork, 1976 r.), Nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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Stanisław Teisseyre
(1905 Lwów – 1989 Poznań)

Zima sopocka II, ok. 1960

olej, płótno, 65 × 93 cm
sygn. na odwrocie: S. Teisseyre/„Zima 
sopocka II”, na odwrocie nalepka z wysta-
wy: XIII Festiwal Sztuk Plastycznych 1960 
Sopot BWA

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1926–1932 studiował rysunek na Politechnice Lwowskiej, na której od 1931 do 
1933 roku był też asystentem. Następnie kontynuował studia w Paryżu (1936). Od 1947 
do 1950 pracował jako pedagog PWSSP w Poznaniu, a od roku 1950 został profesorem 
gdańskiej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Malarstwa. W latach 1951–1962 piastował 
funkcję rektora PWSSP, później – dziekana Wydziału Malarstwa. W 1965 roku został rektorem 
PWSSP w Poznaniu. Był redaktorem „Przeglądu Artystycznego”.

Tajemnicze przestrzenie nowych jego [Teisseyre’a] obrazów, enigmatyczna poświata jego koloru, aluzyjność rozpływającego 
się w nieokreślonych obszarach kształtu, poddanie się fantazji – oto najprostsze określenie jego płócien, w jakich przecież 
problemy formy nie stanowią motywów całkowicie zasadniczych. Istnieją tu treści drugiego dna, nie pozwalające się łatwo 
określić leksykalnie, lecz zdające się emanować poetyką bardzo osobliwą, ukształconą, dojrzałą i specyficzna wyobraźnią. 

Ignacy Witz, Plastycy Wybrzeża, Gdańsk 1969, s. 203





64 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

31
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Pejzaż, lata 60-te XX w.

olej, płótno, 130 × 95 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz, na odwrocie 
nalepka Centralnego Biura Wystaw 
Artystycznych z danymi obrazu

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 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.
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Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Ciało XII, 1984

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. na blejtramie: Wł. Jackiewicz

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

Jego akty, a raczej wykadrowane zbliżenia akcji ciał, zawoalowane, eufemistyczne, 
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 imma-
nentnej 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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Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Bez tytułu

olej, płótno, 115 × 147 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł
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34
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Trio jazzowe VII, 1979

akryl, płótno, 80 × 140 cm
sygn. l. d. K. Śramkiewicz

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

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



W jednym szczególnym wypadku inspiracja mojej twórczości nie wywodzi się ze z sytuacji wizualnych. Jest nią muzyka, 
która jest dla mnie niezwykle ważkim i frapującym przeżyciem nie tylko z powodu jej zmysłowej urody brzmieniowej, ale 
także dlatego, że zachwyca mnie jako zjawisko wyjątkowo celnego języka, który ludzkość stworzyła, by móc nim jak żadnym 
innym mówić o wielce intymnych i ważkich sprawach człowieczych. I właśnie fascynacja tą jej cechą wytworzyła we mnie 
stan konieczności włączenia muzyki w obszar mego twórczego działania. Używam co prawda dla zbudowania obrazu tej 
fascynacji określonych sytuacji wizualnych z zakresu muzykowania, chciałbym jednak by umiały one być tylko symbolami 
uosabiającymi ogólniejsze, nadrzędne wartości muzyki.

Kazimierz Śramkiewicz w: Kazimierz Śramkiewicz, Ocalić od zapomnienia, katalog wystawy, Gdańsk 2010, s. 7.
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35
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura pasyjna, 1984

olej, płótno, 94 × 94 cm
sygn. na środku: 1984 Bereźnicki 
|Martwa natura Pasyjna

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 18 000 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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Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

Izba przyjęć, 2012

olej, płótno, 200 × 130 cm
sygn. p. d.: H. Cześnik 12

Wystawiany: Niebezpieczne zabawy. Hen-
ryk Cześnik, Narodowa Galeria Armenii, 
Erywań 5 października – 12 listopada 
2017

Lit.: Niebezpieczne zabawy. Henryk 
Cześnik, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 
2017, poz. 37

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Absolwent gdańskiej PWSSP, dyplom z malarstwa i grafiki otrzymał w 1977 roku w pracowni 
Kazimierza Ostrowskiego. Jest profesorem swej macierzystej uczelni. W początkowym okresie 
twórczości podejmował tematy sakralne. Częstym tematem jest zdeformowana sylwetka 
ludzka. Jego obrazy z lat 80-tych, zamiast tytułów, miały numery podobne do tych, jakie 
nadaje się w więzieniach, czy obozach. Wszystkie wizerunki ludzi w obrazach artysty mają 
wkomponowane oczy, wycięte z magazynów ilustrowanych.

To malarstwo z ducha rysunku – tak chyba najprościej można zdefiniować technikę, ale i energię artystyczną Henryka 
Cześnika. W jego sztuce to kreska jest nośnikiem treści, znaczeń i dramaturgicznych zwrotów akcji. (…) Cześnik w swej 
sztuce opowiada się całkowicie po stronie treści, narracji, historii; nawet jeśli są one fragmentaryczne, urwane, nieciągłe, 
nadal pozostają opowieściami. Te obrazowe narracje mają bardzo różnorodne źródła – najwięcej tu chyba przygód własnych, 
wspomnień, zasłyszanych opowieści. Są liczne cytaty z rzeczywistości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewizji, ale są 
również jawne i częste odniesienia do historii malarstwa, do historii sztuki.  

Bogusław Deptuła, Rysowanie / malowanie / pisanie / obrazowanie [w:] Niebezpieczne zabawy. Henryk Cześnik, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2017, s. 13. 

Gdybym szukać miał jakiejś jednej słownej formuły opisującej to malarstwo, powiedziałbym, że jego tematy wywodzą się z 
typowej, środkowoeuropejskiej groteski losu i historii, formy natomiast oscylują pomiędzy liryczną abstrakcją, ekspresjonizmem 
i najdawniejszą, miękką, bynajmniej nie prymitywną linią z pomocą jakiej anonimowi artyści w grotach Lascaux, czy skałach 
Font de Gaume, przedstawiali zwierzęta. Może to właśnie jest ukrytym, niezwykle wyrafinowanym powrotem do źródeł 
naszego wspólnego dzieciństwa?

Paweł Huelle, Kreska obrotowa, katalog Atlasu Sztuki, „Arteon” 2005, nr 4.



73



74 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

37
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Canal Grande, z cyklu Prześwity, 
2010

olej, płótno, 135 × 90 cm
sygn. z tyłu na blejtramie: Kułakowski 
oraz: CANAL GRANDE |OLEJ, PŁÓTNO 
135 X 90, 2010 |CYKL PRZEŚWITY

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 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, zdecydowanie przetwarza rzeczywistość, wykorzystując 
jej własne reguły.

Malarstwo Mariusza Kułakowskiego jest wynikiem niezliczonych prób, studiów nad podstawowymi środkami 
wyrazu plastycznego. Malował niezliczone martwe natury, pejzaże, rzadziej portrety czy akty. Jednak prawdziwy 
przełom nastąpił ok. 2000 roku, kiedy powstały pierwsze obrazy należące do cyklu „gradienty”. Jak sam artysta 
przyznaje inspiracją do twórczości były dokonania wczesnego renesansu a nie jak wielu sądzi abstrakcji, kubizmu. 
Z czasem powstały nowe cykle: „Ikony” i Profile”, kształty stały się płynniejsze i bardziej różnorodne. Ostatnie 
prace to nastrojowe, zwięzłe konstrukcje, oparte na płynnych przejściach koloru i światła. Kontrast przeradza się 
w stopniowe wyciszenie obszaru obrazu, by za chwilę zaświecić pełnią światła. Wyodrębnione kształty niemal 
zanikają by stać się kolorowym polem.
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38
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Pod światło, z cyklu Prześwity, 
2010

olej, płótno, 150 × 100 cm
sygn. z tyłu na blejtramie: MARIUSZ 
KUŁAKOWSKI |POD ŚWIATŁO, OLEJ, 
PŁÓTNO, 150 X 100, CYKL PRZEŚWITY, 
2010 

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł
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Jerzy Kałucki
(ur. 1931, Lwów)

Przebiegi XIX, 2012

akryl, płótno, 160 × 120 cm
sygn. i dat. na odwrociu na blejtramie: 
Jerzy Kałucki 2012; opisany na płótnie: 
PRZEBIEGI XIX 

Wystawiany: Jerzy Kałucki. Prze-
biegi, Galeria Starmach, Kraków, 
5.03–30.04.2013
Lit.: Jerzy Kałucki. Przebiegi, katalog 
wystawy, Galeria Starmach, Kraków 2013

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 50 000 zł ●
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Malarz i scenograf, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom ze scenografii 
obronił w pracowni prof. Andrzeja Stopki. Przez ponad dwadzieścia lat pracował jako 
scenograf telewizyjny i teatralny. Jednocześnie tworzył prace malarskie, wystawiając je 
m.in. w krakowskiej Galerii Krzysztofory, a od 1976 r. został formalnym członkiem Grupy 
Krakowskiej. W latach 1981–2003 prowadził pracownię malarstwa na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. W 2005 roku uhonorowany Nagrodą im. Jana Cybisa.

Jego malarstwo, będące na pograniczu sztuki dwuwymiarowej i instalacji, charakteryzuje ascetyczne podejście do abstrakcyjnej 
geometrycznej formy, skondensowany kolor na płaszczyźnie, częste wykorzystanie motywu łuku oraz prostej linii. Nurt, 
w którym tworzy Kałucki krytycy określają konstruktywizmem filozoficznym, a sam artysta powołuje się na tradycję 
Kazimierza Malewicza.

Nowe obrazy, od dotychczas powstałych, odróżnia zmiana spojrzenia na przestrzeń, a ściślej zmiana pozycji obserwatora. 
O ile wcześniejsze były próbami syntezy, nadania przestrzeni arbitralnej struktury, zawierającej całokształt doświadczonego 
świata we wszystkich jego punktach – to nowe obrazy są tymi punktami, jednostkowymi zdarzeniami, w ułamkach czasu, 
przemijającymi i one są tymi, co konstytuują wszechświat.

Jerzy Kałucki, [w:] Jerzy Kałucki. Przebiegi, katalog wystawy w Galerii Starmach, Kraków 2013.





80 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

40
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957)

Dziennik Nr. 88, 1997–1998

olej, płótno, 150 × 100 cm
sygn. na odwrociu: WŁODZIMIERZ 
PAWLAK |DZIENNIK NR 88 |150 X 100 
|1997 – 1998 (30 XI – 22 I)

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 75 000 zł

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej ASP, m.in. w pracowniach R. Winiar-
skiego i R. Ziemskiego. Wraz z artystami P. Kowalewskim, R. Grzybem i J. Modzelewskim, 
założył „Gruppę”. Ci niezależni artyści, działając na przełomie l. 80. i 90., organizowali 
akcje wspólnego malowania, manifestując swoje niezadowolenie wobec rzeczywistości. 
Pawlak redagował pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. tworzy dwa cykle: „Świnie” i „Muchy”. 
W twórczości Pawlaka istotne są inspiracje twórczością K. Malewicza oraz W. Strzemińskiego. 
Od dłuższego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym istotą jest upływający czas i refleksja, 
jaka towarzyszy człowiekowi na temat sztuki i życia.

Cykl Dzienniki to seria licząca ponad 150 obrazów, które artysta malował w latach 1989–2004. Obrazy są jednorodne 
formalnie, w grubej warstwie świeżej, jasnej farby artysta „rył” krótkie kreski, które jednostajnymi rzędami 
zapełniają cały obraz. Pawlak szukał sposobu na dokumentowanie upływu czasu, ten sposób malowania przywołuje 
proste skojarzenie ze ścianą w celi i skazańcem zaznaczającym kreskami w warstwach tynku kolejne kończące się 
tygodnie. Agnieszka Szewczyk w katalogu wystawy artysty w Zachęcie przywołuje jego wypowiedź: „Potrzebny 
mi był dziennik w ogóle, potrzebowałem jakiegoś systemu, chciałem znaleźć metodę na dzień”.

Cyt. za stroną internetową Zachęty
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Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Puls I, 2006

akwarela, papier, 46 × 67 cm
sygn. l. d.: Jan Tarasin 2006

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 14 000 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.
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42
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Kompozycja, 1979–1980 r.

akryl, deska, 12 × 43 cm
sygn. i opisany na odwrociu: AKRYL 
|werniks olejny JAN |BER |DYSZ |AK 
|1979–1980 oraz dedykacja autorska

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 14 000 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.
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Jan Dobkowski
(ur. 1942 r. Łomża)

Otchłań, 1983 r.

olej, akryl, płótno, 120 × 160 cm
sygn. p. d.: Jan Dobkowski 83 opisany na 
odwrociu

cena wywoławcza: 17 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Malarz, rysownik, urodzony w 1942 r. w Łomży. Ukończył Liceum Plastyczne w Warszawie 
i w roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Uczeń prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał 
dyplom w 1968 r. Będąc jeszcze na studiach, w 1966, utworzył duet artystyczny, w którym 
jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo 
odbyła się w Warszawie w 1967 r. Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały 
pierwsze zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego (używającego w tym czasie pseudonimu 
Dobson). W pracach tych, operujących giętkimi, falistymi liniami, w których upatrywano 
wpływów secesji, artysta używał środków rodem z op-artu dla wywołania złudzeń optycznych 
(wirowanie, mżenie, pozorny ruch form). Równolegle z obrazami tworzył też formy z płyt i folii 
do montowania w przestrzeni. Złoty medal na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze 
w 1971 r. i blisko roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r. 
to kolejne etapy pełnej sukcesów kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego 
prac przyniosły wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. 
Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.

W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką sieć, w niej tkwię. To, co rzeczywiste – poprzez fakt, że złożone jest z linii – staje 
się abstrakcyjne. Linia jest najważniejsza. Linia to myśl.

Jan Dobkowski

Od lat obrazy i rysunki są jakby tkane z nitek, barwnych pasm, czasem ledwo uchwytnych dla oka, czasem wyraźnych i jędr-
nych. Niektóre obrazy, zwłaszcza te na papierze, są jak lekka, zwiewna, niemal przeźroczysta tkanina o najdelikatniejszym 
splocie. Inne, na których linie są ściśle zbite, tworzą solidną materię niczym gruby, wiejski samodział. (...) Obraz rośnie jak 
żywy organizm, wyłania się w trakcie pracy. 

Maria Poprzędzka, cytat za: Obrazy. Jan Dobkowski. Galeria Art+on 13–26 maja 2009, [katalog wystawy] Warszawa 2009
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Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz-2015 Wrocław)

Góra L, 1969

olej, płótno, 84 × 134 cm
sygn. na blejtramie: Góra L – Józef Hałas 
1969

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia Arsenału, wymie-
niany wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim, 
niezrównany kolorysta. W 1949 roku przeprowadził się do Wrocławia gdzie rozpoczął studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza Gepperta, uzyskując 
dyplom w 1954 r. Okres studiów w twórczości Hałasa to przede wszystkim pierwsze 
znaczące eksperymenty z kolorem oraz strukturą malarską. W tych pierwszych pracach 
widoczne są wpływy Waldemara Cwenarskiego, Tadeusza Makowskiego oraz Paula Klee. 
W 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą twórców lokalnego środowiska plastycznego. W latach 
1958–2001 związany był pracą dydaktyczną z PWSSP (przerwa w latach 1962–1967- 
pedagog w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu), gdzie utworzył Katedrę Kształcenia 
Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Projektowania Plastycznego. W latach 
1984–1985 pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985 objął katedrę Malarstwa na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
 Na początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma cyklami – Wnętrzami oraz 
Drogami. Oba cykle stają się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii w twórczości 
Hałasa, jaką były Góry. Malowany przez artystę górski pejzaż, znacznie odbiegał od jego 
tradycyjnego przedstawienia – Góry Hałasa mają spłaszczony kształt zbliżony do kwadratu. 
Na prezentowanym na aukcji obrazie z 1969 r. widzimy górę tzw. dwugarbną, rozdzieloną 
pośrodku zielono- szarym pasem. O górach Hałasa pisała Bożena Kowalska, twierdząc, że 
przypominają złączone mojżeszowe tablice. Natomiast sam artysta nazywał je „Lolobrygidy”, 
na cześć wydatnego biustu słynnej w latach 60. XX wieku włoskiej aktorki. Oczywiście 
u Hałasa oprócz kompozycji, materii bardzo ważny jest kolor. Na prezentowanym obrazie 
w palecie artysty prym wiodą złamane błękity, całe spektrum szarości oraz szmaragdowe 
zielenie. Połyskliwe chłodne szare góry otoczone są tu rozbieloną zielenią. Dołem przebiega 
poziomy niebieski pas (jezioro?).
 W twórczości Hałasa wyodrębnimy jeszcze kilka cykli, m.in. powstające pod koniec lat 60. 
Przeciwstawienia, lata 70. Podziały. Lata 80. zdominowały Góry P, będące przedłużeniem 
wcześniejszych badań nad pejzażem. Lata 90. to cykl NS- Nowe Struktury. W ostatnich 
latach twórczości powrócił do Pionów i Skosów. Powstały wtedy monumentalne płótna, 
zaprezentowane na wystawie „Młodość” w 2014 r., która okazała się ostatnią wystawą za 
życia Prof. Józefa Hałasa.

(...) Góra jest dla Hałasa tematem ponadczasowym, motywem wybranym celowo i świadomie, posiadającym status uniwer-
salnej wypowiedzi, różnicowanej w sensie plastycznym poprzez kolor i emocje aktualne w momencie tworzenia kolejnych 
odsłon cyklu.

fragment tekstu „Góra” Andrzeja Jarosza, zamieszczonego w katalogu Józef Hałas – mała retrospektyw/small retrospective, Galeria BWA Awangarda,  
Wrocław, październik-grudzień 2001

Co robię? Dziś myślę (z oddalenia), że właściwie maluję pejzaż, że czerpiąc podświadomie kiedyś, dziś świadomie, z młodości, 
zapełniam lukę, jaką ma polskie malarstwo, między pejzażem dosłownym a myślanym kategoriami problemu plastycznego, 
do abstrakcji (…) …nie jeżdżę na sympozja i kursokonferencje (…). Nie zależy mi, żeby być najaktualniejszy (taki super-
-nowoczesny) ale raczej-najprawdziwszy, to znaczy własny.

Józef Hałas, 1980 r., w: Józef Hałas, Notatki, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław, 2004, s. 13
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Konrad Jarodzki
(ur. 1927, Zaklików)

Penetracja XII, 1975

olej, płótno, 100 × 130 cm
sygn. p. d.: K. Jarodzki 75 oraz na 
odwrocie: PENETRACJA XII 1973 |OLEJ 
PŁÓTNO |KONDRAD JARODZKI

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Malarz i rysownik, członek „Grupy Wrocławskiej”. W latach 1949- 1955 studiował na 
Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a w 1955–1958 w PWSSP we Wrocławiu 
pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta. W latach 1957–1969 pracował w Miastoprojekt 
jako projektant. Od 1967 r. do 1971 r. był wykładowcą PWSSP, od roku 1973 starszym 
wykładowcą. W 1976 r. został docentem, a w 1984 i w latach 1992–1999 rektorem tej 
uczelni. Otrzymał również tytuł profesora zwyczajnego. Wychował trzy pokolenia artystów, 
stworzył legendarną pracownię, wokół której zbierały się kolejne pokolenia artystów. To tutaj 
zawiązała się słynna wrocławska grupa LUXUS. Jarodzki mimo swoich 91 lat – nadal jest 
aktywny, maluje. W 2013 r. miał indywidualną wystawę w prestiżowej galerii na Manhattanie 
w Nowym Jorku. Wystawa „Distored clarity” czyli „Zniekształcona przejrzystość”. W swoim 
malarstwie fascynuje się światłem i ruchem. Używa powtarzających się ciągów rytmicznych, 
które wiją się wężowato: cykle „Penetracje i Przestrzeń”.
 Zrealizował również wiele projektów architektonicznych, zwłaszcza w powojennym 
Wrocławiu. Obrazy artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym 
świecie, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Muzeum Kopernika w Toruniu, jak również we francuskiej Fundacji Vence 
czy paryskiej Galerii Regas Langroris. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Prezentowany na aukcji obraz pochodzi z 1973 r. i jest częścią cyklu „Penetracje”. Rytmiczne pociągnięcia pędzla 
tworzą tutaj wijącą się, powtarzalną tkankę. Obłe struktury utrzymane w białej chłodnej tonacji, wciągają niejako 
do czarnego wnętrza. Określił tu Jarodzki technikę swojej penetracji przestrzeni w obrazie malarskim.

Jarodzki zagłębia się teraz w ogromny obszar, tak jakby przenikał do wnętrza jakiegoś organizmu, do labiryntu powłok, 
kanałów, gigantycznych naczyń. To, co dotychczas było świetlistą pustką, zmienia się w sprężystą tkankę, rośnie, pęcznieje, 
tworzy kolejne kształty. W latach 70-tych artysta preferuje zimne tonacje kolorystyczne. Szarości, błękity, biele nadają jego 
obrazom tajemniczy, czasem groźny wyraz.

Mariusz Hermansdorfer
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Tadeusz Wiktor
(ur. 1946 r. Jelenia Góra)

Transcendent III – 3, 2013

olej, płótno, 140 × 100 cm
sygn. na blejtramie: TADEUSZ GUSTAW 
WIKTOR oraz na płótnie: TRANSCEN-
DENT III – 3, 2013 

Wystawiany: Tadeusz Gustaw Wiktor. Epi-
tafium dla Janiny Kraupe. Transcendenty, 
kwiecień – maj 2017, Galeria Artemis, 
Kraków (reprodukowany na okładce 
katalogu); Tadeusz Gustaw Wiktor. 
Wpisany w Oś Świata, wystawa laureata 
Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza za 
wystawę Epitafium dla Janiny Kraupe. 
Transcendenty, ZPAP Okręg Krakowski 
Galeria Pryzmat 29 listopada – 31 grud-
nia 2017, s. 67

Lit.: Tadeusz Gustaw Wiktor. Epitafium 
dla Janiny Kraupe. Transcendenty, Galeria 
Artemis, Kraków 2017 (reprodukowany 
na okładce katalogu); Tadeusz Gustaw 
Wiktor. Wpisany w Oś Świata, ZPAP 
Okręg Krakowski Galeria Pryzmat, Kraków 
2017, s. 67

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

Tadeusz Gustaw Wiktor, ur. w 1946 r. w Jeleniej Górze. Studia: Wydział Malarstwa i Wydział 
Grafiki ASP w Krakowie (1968‑74). Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krako‑
wie (Wydział Intermediów). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki, 
Kraków. W latach 1984‑2016 uczestnik wszystkich edycji międzynarodowego Pleneru 
malarzy posługujących się językiem geometrii organizowanego przez Bożenę Kowalską 
(Chełm/Okuninka, Orońsko, Radziejowice/Warszawa/Radom). Ma na swoim koncie ponad 
50 wystaw indywidualnych i blisko 500 zbiorowych, w tym około 200 krajowych, 200 
międzynarodowych i 60 polskiej sztuki za granicą. Otrzymał wiele prestiżowych krajowych 
i międzynarodowych nagród i wyróżnień

Tadeusz Gustaw Wiktor to myśliciel, filozof, teoretyk, esteta, mistyk, badacz i poszukiwacz. To artysta wyjątkowej miary, 
którego przepojona uduchowieniem i głęboką myślą twórczość, stawia przed odbiorcą niezmiernie trudne zadanie wysiłku 
intelektualnego skierowanego na poznanie, a poprzez nie, na zrozumienie. Artysta określany mianem wizjonera, snuje w swej 
twórczości refleksje filozoficzne i religijne, mówi o sprawach ostatecznych, zgłębia istotę tajemnic tworząc przejmujące obrazy 
zaskakujące prostotą formy, finezją koloru i wielowarstwowością problemu. Obrazy, obok których trudno przejść obojętnie 
i które na zawsze pozostają w pamięci nie tylko dzięki charakterowi swych formalnych i kolorystycznych rozwiązań, ile przez 
emanującą z nich wewnętrzną siłę, jaką stworzyć może jedynie głębokie przekonanie autora o jednoznaczności przekazu 
i konieczności jego realizacji.

Joanna Warchoł, Tadeusz Gustaw Wiktor. Wpisany w Oś Świata, ZPAP Okręg Krakowski Galeria Pryzmat, Kraków 2017, s. 9

Wiktor ma bezbłędne, doskonałe wyczucie zarówno formy w budowie kompozycji obrazu, jak wszelkich niuansów koloru 
i jego świetlistości przy układach monochromatycznych czy także przy zestawieniach kilku zróżnicowanych barw. Ale 
artyście nie chodzi wyłącznie, ani przede wszystkim o stronę formalną obrazu. Jego malarstwo jest drogą do poznania, do 
gnozy, którą sam określa: „gnosis, oznacza wiedzę w sensie środka pomagającego osiągnąć zbawienie”.

Bożena Kowalska, Tadeusz Gustaw Wiktor. Wpisany w Oś Świata, ZPAP Okręg Krakowski Galeria Pryzmat, Kraków 2017, s. 10
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Janusz Karbowniczek
(ur. 1950, Przemyśl)

Granice bieli, 2001

olej, płótno, 100 × 120 cm
sygn. u dołu: Karbowniczek 01

Lit.: Janusz Karbowniczek. Malarstwo, 
Galeria Sztuki Współczensej ESTA, Gliwice 
2007, s. 8

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 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 mistrzowsko 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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Marek Sobczyk
(ur. 1955, Warszawa)

Orfeusz i Eurydyka, 2007

tempera jajkowa, płótno, 81 × 136 cm
sygn. na odwrocie: MAREK SOBCZYK 
|2007 temp. jajk. |ORFEUSZ I EURYDY-
KA, [TYTUS CZYŻEWSKI] |81 × 136 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował malarstwo w latach 1975–1980 w pracowni Stefana Gierowskiego na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W obrazach z cyklu dyplomowego, ich kolorystyce i nastroju, 
przekazał brzydotę i tandetę życia w blokowisku, a szerzej – w Polsce czasów realnego socja-
lizmu. W 1983 związał się z Gruppą, uczestnicząc w niemal wszystkich jej wystąpieniach, 
współredagując też jej pismo „Oj dobrze już”, w którym zamieszczał liczne teksty teoretyczne. 
W początku lat 80. malował obrazy nawiązujące do stanu wojennego. Po 1989 malarstwo 
Sobczyka, pozostając figuratywnym, stawało się dekoracyjne i ornamentalne – często w ten 
sposób przemalowywał swe stare obrazy, nadając im nowy formalny „kostium”. Od 1989 
prowadzi projekt Szkoła sztuki (do 2000 z Jarosławem Modzelewskim). Od 1990 roku 
zajmuje się projektowaniem graficznym i typografią (1990–2004 z Piotrem Młodożeńcem 
w spółce Zafryki).
 Obrazy Marka Sobczyka niejednokrotnie wywołują kontrowersje, aby sprowokować widza 
do odczytywania rzeczywistości na nowo. Artysta łączy krytyczne podejście do zastanej 
rzeczywistości z często cynicznym komentarzem.

Prezentowany na aukcji obraz został opatrzony przez artystę własnym komentarzem:

Za wzór służy piękny wizualno – tekstowy poemat Tytusa Czyżewskiego „Wąż, Orfeusz i Eurydyka” (1922). Poematu dotyczy 
lekka przeróbka, przestawianie i skracanie, no i telefony, mikrofony zostały przerobione przeze mnie na telemikrofony, 
mikrotelefony, po prostu czuję, że podziemia odrobinę się zmieniły od 1922 roku, ten stan przerabiania Tytusa Czyżewskiego 
na potrzeby obrazu nazywam: Ty-Tuż Czyżewski; pobliże* ośmiela.

* Jedynie o bliskość tu może chodzić, bliskość Czyżewskiego do Apollinaire’a i bliskość ich obu do sztuki wizualnej, bo w sumie 
i Apollinaire i Czyżewski to poeci niesamowicie użyteczni dla sztuki wizualnej, po pierwsze Apollinaire może jako pierwszy, 
proklamuje kubizm, z kolei Czyżewski posiada niezrównaną wyobraźnię i wrażliwość na formo/funkcję (co-jaką-spełnia-
-rolę-w-dziele-sztuki, w tym wizualnej).
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Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Gdzie ja jestem?, 2013

tempera żółtkowa, płótno, 150 × 200 cm
sygn. na odwrocie: Jarosław Modzelewski 
|Gdzie ja jestem? |150 × 200 |temp. 
żółtkowa |2013

Wystawiany: Wizytująca Galeria,  Jarosław 
Modzelewski, 1. Ludzie, 2. Konflikt, 3. 
Przyroda, Warszawa 22 czerwca-15wrze-
śnia 2016

Reprodukowany i opisany: Jarosław 
Modzelewski, 1. Ludzie, 2. Konflikt, 3. 
Przyroda, Wizytująca Galeria, Warszawa, 
2016, s. 46

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

Studia z zakresu malarstwa ukończył w 1980 roku na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie 
(dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego). Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na 
macierzystej uczelni. W latach 1982–1992 współtworzył oraz uczestniczył w aukcjach 
i akcjach GRUPPY (był też współwydawcą pisma ugrupowania „Oj dobrze już”). Jego prace 
znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, 
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy: 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Gale-
ria Zderzak, Kraków; 2012/2013 – Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie 
Wielkopolskim; 2011 – „Nie należy myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot; 2008 – „Obrazy rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż 
złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (z Markiem Sobczykiem); 2004 – „Wisła”, 
Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 
2000 – „Przegląd z malarstwa”, Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, 
Gdańsk; 1992 – „Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn.
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Jarosław Modzelewski, nazywany dotychczas często „malarzem ikon codzienności” ostatnimi obrazami wyraźnie kwestionuje 
to miano. Codzienność niemalże znika z jego obrazów, ster przejmuje historia, metafora, malarski, niejednoznaczny rebus 
czy znak, a także swoiście pojęta narracyjność, rozgrywająca się w przestrzeni między obrazem a „literackim” tytułem. 

Lena Wicherkiewicz, Jarosław Modzelewski, 1. Ludzie, 2. Konflikt, 3. Przyroda, Wizytująca Galeria, Warszawa, 2016, s. 8

Prezentowany na aukcji obraz nosi bardzo wymowny tytuł „Gdzie ja jestem?”. Kompozycja płótna podzielona 
niejako na dwa plany, dolny, ze szmaragdową taflą wody, pejzażu i nieba oraz górny plan, w którym widzimy 
człowieka w kapeluszu, za nim rozpościera się pejzaż z drzewami, które dzielą górną partię na dwie części. Stojąca 
pośrodku postać, artysta (?), zadaje sobie filozoficzne pytanie, „gdzie ja jestem?”.
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Marek Sapetto
(ur. 1939, Końskie)

Sprawca cienia, 1979

akryl, olej, płótno, 110 × 80,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Sprawca cienia Sapetto 
1979

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Malarz, grafik, kojarzony przede wszystkim z polską odmianą nowej figuracji. Urodził się 
w 1939 w Końskiem, w Kieleckiem. W latach 1960–1966 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Michała 
Byliny. W 1971 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Malarstwa, od 1990 roku 
jest profesorem. Od 1968 roku wystawiał wspólnie z Wiesławem Szamborskim, obaj artyści 
byli czołowymi reprezentantami świeżo narodzonego nurtu nowej figuracji lat 70. Otrzymał 
w tym czasie kilka nagród i wyróżnień, m.in.: III nagrodę w konkursie Motywy wiejskie 
w polskim malarstwie współczesnym w Warszawie (1968), III nagrodę i wyróżnienie na 
V Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Marynistycznej w Gdańsku (1969), wyróżnienie na 
Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie (1972). W latach 80. był aktywnym członkiem Ruchu 
Kultury Niezależnej i współorganizatorem wystaw poza oficjalnym obiegiem. Za twórczość 
artystyczną w 1983 roku otrzymał nagrodę przyznaną przez Komitet Kultury Niezależnej.
 Prezentowany na aukcji obraz pochodzi z 1979 r., kiedy sztuka artysty staje się mniej 
agresywna, a bardziej refleksyjna - kompozycje są uporządkowane, powściągliwe, klarowne, 
niekiedy wręcz uderzające lapidarnością, co widać na naszym obrazie.  Artysta wyraźnie 
ograniczył tu środki ekspresji: rysunek jest precyzyjny, linia ostra, płaszczyzna koloru bardziej 
jednolita i widoczne upodobanie do pustej przestrzeni i mocne kolory. 

Programowo założona przedmioto-
wość i wiara w społeczne oddziaływa-
nie sztuki wpływają na ekspresję mojej 
twórczości. Nadawanie dominanty 
i  uporządkowanie znaczeń, rzeczy, 
przedmiotów, idei jest dla mnie rów-
noznaczne z kreowaniem.

Marek Sapetto
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51
Bożenna Biskupska
(ur.1952 Warszawa)

Klatka czarna, 2014

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. l. d.: Biskupska 2014;  
na odwrocie opis pracy

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

W latach 1970–72 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, 
a od 1972–1976 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w pracowni Tadeusza Dominika. Wystawia swoje prace w całej Polsce oraz za 
granicą. Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (1982 r. 
Savaria Museum, Węgry) oraz nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę 
w 1984, w tym samym roku została stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 wraz 
z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, działająca głównie na 
terenie Warszawy oraz w Sokołowsku. Uprawia malarstwo i rzeźbę, pracuje w różnych 
materiałach. Zainteresowania twórcze rzeźbiarki oscylują wokół człowieka.
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52
Juliusz Narzyński
(ur. 1934, Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. l. d.: J. Narzyński

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W 1959 otrzymał dyplom warszawskiej ASP, w pracowni A. Nachta-Samborskiego. Malarstwo 
artysty nawiązuje do surrealizmu. Jest laureatem stypendium Rządu Holenderskiego w 1970, 
II Nagrody na II Biennale Sztuki w Iglesias w 1963 roku oraz Nagrody im. Cypriana Kamila 
Norwida (1969). Od 1973 roku kierował pracownią malarstwa w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemiń-
skiego). Profesor tejże uczelni. Tworzy w zakresie malarstwa i rysunku. Autor wielu wystaw 
indywidualnych m.in. w Berlinie, Gdańsku, Łodzi, Paryżu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, 
Varberg, Warszawie.
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Henryk Opałka
(ur. 1929, Francja)

Raj, lata 80. XX w

olej, płótno, 82 × 100 cm
sygn. p. d.: H. Opałka

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

Polski artysta grafik, specjalizujący się w litografii. Urodzony we Francji, w okresie II wojny 
światowej przebywał w Niemczech. W latach 40. przez 4 lata pobierał naukę u Hoffmana 
i Petzolta ze szkoły Wunderlicha. Z chwilą zakończenia działań wojennych powrócił do 
Francji. W 1946 r. przyjechał do Polski. Pracował przez wiele lat jako „mistrz warsztatu” 
w pracowni litograficznej na warszawskiej ASP oraz w Doświadczalnej Pracowni Litograficznej 
na warszawskiej Saskiej Kępie. W latach 1980–1984 pracował też jako mistrz w Pracowni 
Litografii prof. Mariana Rojewskiego na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Od lat 80. 
tworzy i wystawia autorskie litografie, za które otrzymał wiele wyróżnień, m.in. wyróżnienie 
na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa i Grafiki, Warszawa 1986; srebrny medal na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Sztuki, Bagdad 1988; nagroda na I Biennale Litografii Krajów 
Nadbałtyckich, Nidzica 1996; 5 medali na kolejnych wystawach Premio Internazionale 
di Grafica del Pomero – Villa Burba, Mediolan 1997–2004. Ponad 20 razy był laureatem 
nagród różnego stopnia w warszawskim konkursie „Najlepsza Grafika Miesiąca”. Oprócz 
litografii zajmuje się malarstwem.
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54
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Nowe przygody Hucka, 1987

akryl, płótno, 50 × 55 cm
sygn. p. d.: JRKOWALSKI 87 na odwrocie 
na dolnym krośnie: „NOWE PRZYGODY 
HUCKA“ |JACEK R. KOWALSKI |AKRYL 
1987

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

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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Bogdan Magnuski
(ur. 1952)

Bez tytułu, 2015

olej na płycie, 99 × 99 cm 
w świetle ramy
sygn. na odwrociu: MAGNUSKI 2015

cena wywoławcza: 30 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył w roku 1978. Dużą wagę 
przywiązywał do doskonalenia warsztatu malarskiego. To zaowocowało dużymi możliwościami 
w stosowaniu różnorodnych środków wyrazu. Równie dobrze czuje się w malarstwie trady-
cyjnym, jak też w ambitnych projektach nadrealnych, dających nieograniczone możliwości 
uruchomienia artystycznej wyobraźni. W ostatnich latach właśnie ten kierunek dominuje 
w jego twórczości. W latach 1987–1990 jedna z galerii w Tokio organizowała jego wystawy 
indywidualne, które okazały się ogromnym sukcesem. Obrazy Bogdana Magnuskiego zdobią 
kolekcje w wielu miejscach na świecie m.in. w Anglii, Niemczech, Szwecji, USA, Australii, 
Japonii i Afryce Południowej.
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56
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Kraków, 2004

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. d.: E. DWURNIK 2004

cena wywoławcza: 17 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

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

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

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata, Warszawa 2005, s.65
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57
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Kazimierz, 2016 r.

olej, akryl, płótno, 46 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: 2016 E. DWURNIK

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Plac Zamkowy, 2017

olej, płótno, 46 × 55,5 cm
sygn. p. d.: E. DWURNIK 2017 oraz na 
odwrocie: 2017 E.DWURNIK |„PLAC 
ZAMKOWY” |NR XI – 789 – 6800

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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59
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Pomarańczowe tulipany, 2017

olej, płótno, 33 × 24 cm
sygn. p. d.: E. DWURNIK 2017 oraz 
na odwrocie: 2017 E. DWURNIK 
„POMARAŃCZOWE TULIPANY” |NR 
XXIII – 1152 – 6814

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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Teofil Ociepka
(1891 Janów Śląski – 1978 
Bydgoszcz) 

Pantera, 1960 r.

olej, tektura, 33 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: T. Ociepka/1960

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

Malarz prymitywista, teozof – jeden z przywódców janowskiej gminy okultystycznej. Za 
sprawą mistrza Filipa Hohmana, został członkiem Loży Różokrzyżowców. Z zawodu górnik, 
elektryk w kopalni Kaiser Wilhelm. Zasłynął zwłaszcza jako malarz. Malować zaczął około 
1927 z polecenia i namowy Hohmana. Jego prace to moralizatorskie i symboliczne dzieła 
nawiązujące do baśni, legend, życia górników oraz literatury okultystycznej. Charakteryzują się 
bogactwem wyobraźni i jaskrawą, bogatą kolorystyką. Obok Nikifora najbardziej znany Polski 
reprezentant prymitywizmu. Jego twórczość osiągnęła światowe uznanie. W 1946 założył koło 
plastyczne przy Domu Kultury KWK „Wieczorek” na bazie którego, w latach pięćdziesiątych 
zaczęła działać grupa utalentowanych twórców malarzy-amatorów. Grupa zwana od miejsca 
jej powstania Grupą Janowską lub też formalnie nazywana Koło Malarzy Nieprofesjonalnych; 
należeli do niej m.in. Ewald Gawlik oraz Erwin Sówka. W 2001 powstał film „Angelus” 
w reżyserii Lecha Majewskiego, który opowiada o inspiracjach, życiu i twórczości malarzy 
skupionych wokół Teofila Ociepki – artysty i Mistrza nauk tajemnych.
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61
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Fiord norweski, 1973

olej, płótno, 62 × 66 cm
sygn. p.d.: Szancenbach 

cena wywoławcza: 19 000 zł ●
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 
r. został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Widok z pracowni, lata 90-te XX w.

olej, płótno, 90,5 × 100 cm
sygn. p. d.: Szancenbach

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 28 000 – 30 000 zł
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63
Judyta Sobel
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Przy stole, 1960

olej, płótno 90 × 73 cm
sygn. l. d.: J. SOBEL 1960

cena wywoławcza: 15 000 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.
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Judyta Sobel
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Pejzaż z czerwoną górą, 1960 r.

olej, płótno, 75,5 × 92 cm
sygn. i dat. l. d.: J. SOBEL ZUKER |1960

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

Tylko emocjonalne ujęcie świata przez artystę może stworzyć dzieło pełnowar-
tościowe, 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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65
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Nietoperz

brąz, wys. 35 cm, szer. 54 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 8 000 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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66
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wys. 48 cm  
(z postumentem)
sygn. MITORAJ, na odwrocie nr E 
221/1000 HC 

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

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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67
Pola Dwurnik
(ur. 1979 r. Warszawa)

Autoportret jako Frida, 2012

olej, płótno, 30 × 30 cm
opisana na odwrociu: Autoportret jako 
Frida/Pola Dwurnik/Główka Nr 60/Head 
No. 60/2012 oil canvas

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Artystka wizualna. Uprawia malarstwo olejne, różne formy rysunku, kolaż i sztukę poczty. 
Prowadzi także działalność wydawniczą, redaktorską oraz pisze i wykonuje piosenki. W latach 
1998–2003 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004–2005 
była rezydentką Stiftung Laurenz Haus w Bazylei. W 2008 roku znalazła się w międzynaro-
dowym finale Henkel Art Award for Contemporary Drawing w Wiedniu. W 2010 roku była 
rezydentką mobilnej platformy artystycznej The Knot w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie. Jest 
autorką czterech książek z rysunkami oraz wydanej w 2013 roku publikacji „Girl on Canvas. 
Dziewczyna na płótnie”, do której współtworzenia zaprosiła ok trzydzieści zaprzyjaźnionych 
piszących osób m.in. pisarkę Olgę Tokarczuk, historyczkę sztuki prof. Marię Poprzęcką, 
seksuologa dr Andrzeja Depkę, projektanta Oskara Ziętę, artystę Romana Dziadkiewicza i in. 
Obrazy i rysunki Poli Dwurnik były pokazywane na wystawach zbiorowych i solowych m.in. 
w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w Krakowie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie, Galeriach BWA w Tarnowie, Kaliszu, 
Jeleniej Górze, Zielonej Górze i Nowym Sączu, Galerii Arsenał w Białymstoku, HAU2 
w Berlinie, Narodowym Muzeum Sztuki XXI wieku MAXXI w Rzymie, Centrum Kultury 
Krasnoye Znamya w Sankt Petersburgu i w wielu innych. Prace Poli Dwurnik znajdują się 
w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
w Krakowie, Muzeum Współczesnego Wrocław we Wrocławiu oraz w kolekcjach prywatnych 
na całym świecie. Pola Dwurnik mieszka i pracuje w Warszawie, Berlinie i Bazylei.
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68
Milczarek Dariusz
(ur. 1985, Radom)

Poczekalnia III, 2017

tempera jajowa, płótno, 90 × 120 cm
sygn. na odwrociu: A. Milczarek | „Pocze-
kalnia III” | 2017 | temp. żółtkowa

Wystawiany: Dariusz Milczarek. Pocze-
kalnia, Galeria Artemis, Kraków listopad 
– grudzień 2017

Lit.: Dariusz Milczarek. Poczekalnia, 
Galeria Artemis, Kraków 2017 (reprodu-
kowany na okładce katalogu)

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W latach 2000–2005 uczęszczał do PLSP im. Józefa Brandta w Radomiu. W latach 
2006–2011 studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na 
Wydziale Malarstwa. Prace dyplomową pod tytułem „Portret światła”, której promotorem 
był prof. Adam Wsiołkowski, obronił z wyróżnieniem w 2011 r. Obecnie jest studentem 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Otrzymał szereg stypendiów, m.in. 
Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2013); Stypendium Grazella (2011); Stypendium 
MKiDN (2011); Stypendium im. Jana Matejki (2011); Stypendium im. Henry’ego J. T. Dorena 
(2011); Stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej (2009). W 2012 roku zdobył Grand Prix 
w konkursie malarskim Fundacji im. Franciszki Eibisch. W 2009 roku otrzymał główną na-
grodę w konkursie na plakat do sztuki Juliusza Słowackiego „Beatrix Cenci” zorganizowanym 
przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
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69
Wilhelm Sasnal
(ur. 1972, Tarnów)

Nigdy więcej, 2010

serigrafia, papier, 56 × 46 cm
edycja: 20/100
sygn.. p. d.: Sasnal 2010

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów. Początkowo dwa lata studiował architekturę 
na krakowskiej Politechnice, ale ostatecznie zamienił ją na malarstwo na ASP w Krakowie, 
gdzie uzyskał dyplom w 1999 r. w pracowni prof. Leszka Misiaka. Współtwórca nieistniejącej 
już grupy „Ładnie” w której działał wraz z Rafałem Bujnowskim, Marcinem Maciejowskim 
i Markiem Firkiem. Związany z warszawską Fundacją Galerii Foksal, Galerią Raster oraz 
Krytyką Polityczną.
 Jego syntetyczne i skrótowe malarstwo, często wykorzystujące pastisz, historię i muzykę 
stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów pokolenia transformacji, nie tylko 
w Polsce ale także na świecie. Prace Wilhelma Sasnala znajdują się m.in. w zbiorach Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galerii Saatchi, Tate Modern w Londynie, Centrum 
Pompidou w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Guggenheim Museum oraz 
Kunsthaus w Zurychu. W 2014 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
W 2008 roku jego praca „Palące dziewczyny” została wylicytowana za 465 tys. dolarów 
w domu aukcyjnym Philips de Pury w Londynie, czyniąc Sasnala jednym z najbardziej 
pożądanych polskich twórców za granicą.
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70
Wilhelm Sasnal
(ur. 1972, Tarnów)

Chroń ręce, 2013

serigrafia, papier, 59 × 38 cm
edycja 30/50
sygn. p. d.: Sasnal 2013

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł



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, 17 marca 2018 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 do godziny 12 w dniu aukcji. 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) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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 się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) 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



21 MARCA 2018 R.

W GALERII  

SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA PRAC  
NA PAPIERZE 

Kazimierz Sichulski  
(1879 Lwów – 1942 tamże),  

Tryptyk huculski, 1902 (?)
gwasz, papier, 3 × 23,5 × 18,5 cm 

w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: 
Sichulski / 1902 (?)

cena wywoławcza: 12 000 zł



W SIEDZIBIE  
SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA  
VARIA (22)

7 KWIETNIA 2018  
GODZ. 17.00 



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

71 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 18 KWIETNIA 2018 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 4 KWIETNIA 2018 R.

młodasztuka

Matylda Polak, Muzeum Reina Sofia, Madryt, 2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.



AUKCJA MILITARIÓW /3
Gdańsk, 28 kwietnia 2018



12 MAJA 2018
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Kazimierz Olpiński (1875 Lwów – 1936 tamże), Na targu, olej, płótno, 120 x 167 cm, sygn. l. d.: K.Olpiński



 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Iwona Kozicka, Dorota Kulawczuk-Szostek 

 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  25

BERDYSZAK JAN  42

BEREŹNICKI KIEJSTUT  35

BISKUPSKA BOŻENNA  51

CHROMY BRONISŁAW  65

CZEŁKOWSKA WANDA  4

CZEŚNIK  36

DOBKOWSKI JAN  43

DOMINIK TADEUSZ  19, 20

DWURNIK EDWARD  56–59

DWURNIK POLA  67

FANGOR WOJCIECH  18

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  14

GIERAGA ANDRZEJ  15

HAŁAS JÓZEF  44

JACKIEWICZ WŁADYSŁAW  31–33

JAREMA JÓZEF  8

JARODZKI KONRAD  45

KAŁUCKI JERZY  39

 

KANTOR TADEUSZ  6

KARBOWNICZEK JANUSZ  47

KOWALSKI ANDRZEJ S.  3

KRYGIER STEFAN  11

KUŁAKOWSKI MARIUSZ  37, 38

KURYLUK EWA  22

LEBENSTEIN JAN  29

LENICA ALFRED  7

MAGNUSKI BOGDAN  55

MIERZEJEWSKI JERZY  21

MILCZAREK DARIUSZ  68

MITORAJ IGOR  66

MODZELEWSKI JAROSŁAW  49

MUSIAŁOWICZ HENRYK  24

NARZYŃSKI JULIUSZ  52

NOWOSIELSKI JERZY  10

NIESIOŁOWSKI TYMON  1

OCIEPKA TEOFIL  60

OPAŁKA HENRYK  53

 

PAWLAK WŁODZIMIERZ  40

RUDOWICZ TERESA  9

SASNAL WILHELM  69, 70 

SEMPOLIŃSKI JACEK  23

SOBCZYK MAREK  48

SOBEL JUDYTA  63, 64 

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  26, 27 

STAŻEWSKI HENRYK  12, 13

STERN JONASZ  5

SZAJNA JÓZEF  2

SZANCENBACH JAN   61, 62

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ  34

ŚWIESZEWSKI MACIEJ  28

TARASIN JAN  41

TEISSEYRE STANISŁAW  30

WIKTOR TADEUSZ  46

WINIARSKI RYSZARD  16

YERKA JACEK  54

ZIEMSKI JAN  17

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



ADAM BAKALARZ 
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

20 LIPCA – 4 SIERPNIA 2018 R. 

SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN 

UL. BOH. MONTE CASSINO 43 / SOPOT 



Mariusz Kułakowski, poz. 37
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