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1
Tadeusz Kantor 
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Marstrand, 1961

olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. p. d.: Kantor; na odwrocie: 
T.KANTOR/8.1961.MARSTRAND

cena wywoławcza: 90 000 zł •
estymacja: 130 000 – 180 000 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. uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70. i 80. 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.

W marcu 1961 r. Tadeusz Kantor wyjechał na ponad rok za granicę; odwiedził 
Francję, Niemcy, Szwecję, Włochy. Tak wspominał swój pobyt w Skandynawii: 
Z Hamburga jedziemy do Stockholmu [na miesiąc] koleją. Mieszkamy u Teta [Ahrenberga] 
na Standvagen [39], Góteborg, Marstrand, Nordviken pod Stockholmem nad morzem, 
tysiące wysp, pejzaż ibsenowski, dzika okolica, maluję kilka obrazów w garażu, śpimy 
na jachcie Teta „Aurora”.

cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 59
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W malarstwie czuję konieczność materii – przeczuwam w niej i to mnie fascynuje: ryzyko i dramatyczność. 
Do swoich celów dochodzę nie przez matematykę i abstrakcję. Jeśli fascynuje mnie konstrukcja, to przede 
wszystkim jako pojęcie „szkieletu” – jako coś martwego, relikt.

cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 59
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2
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Akt niebieski II, 1961

olej, płótno, 90 × 110 cm
sygn. na odwrocie: TERESA PĄ-
GOWSKA 1961 |„AKT NIEBIESKI 
II” 90 X 100 cm

cena wywoławcza: 65 000 zł •
estymacja: 75 000 – 95 000 zł

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

Próba ukazania świata w swej istocie niepokojącego, trudnego do wyrażenia, pełnego 
własnych tajemnic – wymaga odpowiednika oddającego tę atmosferę środkami malar-
skimi. Dobry obraz zawiera coś więcej niż układ geometryczny czy konstrukcja plam 
barwnych; nie polega wyłącznie na poszukiwaniach formalnych. (…)

Irracjonalny gest jest zawsze wynikiem koncentracji i tego, czego dzisiaj artyści się wstydzą 
– natchnienia. To natchnienie – ostatecznie – powoduje powstanie magiczności; nasze 
wielkie skupienie pozwoliło tak dalece być w służbie obrazu, że możliwe się stało przejście 
do stanu duchowej niezależności.

Teresa Pągowska w rozmowie ze Zbigniewem Taranienką [w:] Zbigniew Taranienko,  
Rozmowy o malarstwie, Warszawa 1987, s. 92 – 94
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3
Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Bez tytułu, 1962

olej, płótno, 51 × 86,5 cm
sygn. l. d.: Dominik 62

obraz powstał w Stanach 
Zjednoczonych, podczas pobytu 
artysty w Nowym Jorku w latach 
1961–1962 z okazji przyznania 
stypendium Fundacji Forda

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Polska
kolekcja prywatna, Stany Zjedno-
czone

cena wywoławcza: 60 000 zł •
estymacja: 100 000 – 130 000 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 oddziaływały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki 
Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. 
Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim 
Arsenale w 1955 r., 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.

Prezentowany obraz, pochodzący z prywatnej kolekcji w Nowym Jorku, jest waż-
nym i przełomowym dziełem w twórczości artysty. Tadeusz Dominik przebywał 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1961–62, z okazji przyznania stypendium 
Fundacji Forda. Zobaczył tam obrazy Pollocka, de Kooninga, których malarstwo 
wpłynęło na zmianę dotychczasowej twórczości – przede wszystkim zerwanie 
z bezpośrednią inspiracją naturą. Tak to komentował sam Tadeusz Dominik: 
(...) Silne wrażenie zrobiło na mnie malarstwo amerykańskie. Wywarło jakiś wpływ… 
Kiedy byłem na stypendium Forda i zobaczyłem obrazy Jacksona Pollocka, de Kooninga 
i innych, uznałem, że moja malarska pępowina jeszcze nie została przecięta… Miałem 
olśnienie. Pomyślałem, że można w ogóle nie oglądać się na widzialną naturę! Zwłaszcza 
dzięki malarstwu Pollocka, bo Willem de Kooning jest przecież malarzem figuratywnym. 
W tamtym czasie, widząc obrazy Pollocka, powiedzieliby w Polsce, że coś mu się tak 
właśnie pozalewało, myślę, że nikt wówczas nie odebrałby tego w ogóle w kategoriach 
sztuki. Ale dla mnie to było odkrycie, mimo tego, że nie mógłbym przy tym powiedzieć, 
że jego obrazy bardzo mi się podobały… Zrobiło to jednak na mnie ogromne wrażenie. 
Powiedziałem sobie, że można zupełnie inaczej traktować malarstwo. To dużo znaczyło 
w moim malowaniu. (…)

Moja przemiana trwała dwa czy trzy lata. Wtedy malowałem inaczej niż Pollock – nie 
lałem farby, pracowałem pędzlem – ale była już w tych obrazach zupełna swoboda, 
malowanie poza naturą, robienie pewnego typu abstrakcji.

cytat za: Zbigniew Taranienko, Wizja Natury. Dialogi z Tadeuszem Dominikiem,  
Warszawa – Olszanica 2016, s. 58, 61
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4
Alfred Lenica 
(1899 Pabianice – 
1977 Warszawa)

Zorza, 1959

olej, płótno, 69 × 85 cm
sygn. śr. d.: Lenica

Wystawiany:
Sztuka współczesna z kolekcji Woj-
ciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy, 23.06–26.08. 2018

Literatura:
Sztuka współczesna z kolekcji 
Wojciecha Fibaka, Bydgoszcz 
2018, s. 172 (il.)

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 55 000 – 65 000 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.

Poszedłem na wernisaż wystawy obrazów mego teścia, Alfreda Lenicy, którego nazywamy 
dziadkiem. (…) zjawiłem się w Zachęcie, kiedy już mocno opustoszało. Stanąłem w wielkiej 
sali i zamieniłem się w słup soli. Tak, po prostu zgłupiałem. Przede mną było pięć wielkich 
hal zapełnionych szczelnie wspaniałym malarstwem, malarstwem dynamicznym, silnym, 
pogodnym, życzliwym ludziom, malarstwem pełnym osobistej i ciepłej poezji. Kręciłem 
z niedowierzaniem z głową zbierając myśli. Te obrazy były takie jak nasz stary Fredzio: 
ufne, szlachetne, zupełnie oderwane od rzeczywistości, naiwne i rozumne, dobre i mania-
kalne w swojej wierze w sztukę, łaknące ludzi i bardzo czyste. Zrobiło mi się nieswojo, bo 
zrozumiałem, że nasz niepoważny protoplasta jest poważnym artystą.

Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1976, s. 185
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5
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 1972 
Warszawa)

Mexico III, 1962 r.

olej, płótno, 81 × 65 cm
sygn. l. d.: Kobzdej 1962, na od-
wrocie napisy autorskie: Aleksander 
Kobzdej |1962 |MEXICO III |81 
× 65

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studia architektoniczne rozpoczął w 1939 roku na 
politechnice we Lwowie, a ukończył w 1946 na Politechnice Gdańskiej. W czasie stu-
diów jednocześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz 
po zakończeniu wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
Eugeniusza Eibischa. Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym 
samym roku został asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej. Następnie podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po 
czym przeprowadził się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską 
artysty można podzielić na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy post-
impresjonistów. Następnie zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 
19 wieku. W okresie socrealizmu stał się czołowym artystą oficjalnie zadekretowanej przez 
władze komunistyczne sztuki. Autor arcydzieła socrealizmu Podaj cegłę,/z dyptyku „Podaj 
cegłę i Ceglarki”/. Zerwał z socrealizmem w 1955 r. Artysta skierował się ku informelu, 
tworząc od tego momentu kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, 
oraz konspekty strukturalne i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale 
w 1954 roku, a międzynarodowy rozgłos przyniósł mu sukces na V Biennale w Săo Paulo, 
gdzie otrzymał najważniejszą nagrodę w swojej karierze za cykl „Idole”. Odszedł od malarstwa 
przedstawieniowego, zaczął tworzyć w duchu informelu. Pracował nad strukturą i fakturą 
obrazu – stworzył cykl „Szczeliny” rozpoczęty w 1966 r. Rozwinięciem tego cyklu stały 
się tworzone od 1969 r. obiekty malarskie zwane „Hors cadre” (bez ram), wchodzące bez 
jakichkolwiek ograniczeń w relacje z otaczającą przestrzenią.
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6
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Hors cadre nr 47, 1971

akryl, siatka metalowa, masa 
z papieru i poliestru, 125 × 97 cm
sygn. na odwrocie: Aleksander 
|Kobzdej 1971 |Hors cadre |N˚47 
|126 × 97

Wystawiany: 
Aleksander Kobzdej. Hors cadre, 
Galeria Kordegarda, Warszawa, 
marzec – kwiecień 2001; 
Aleksander Kobzdej (1920–1972) 
wystawa w 20-lecie śmierci, 
ASP w Warszawie, Galeria ZPAP, 
Warszawa, listopad 1992

Literatura: 
Aleksander Kobzdej. Hors cadre, 
katalog wystawy w Galerii Korde-
garda, Warszawa, 2001, s. 7 (il.); 
Aleksander Kobzdej (1920–1972) 
wystawa w 20-lecie śmierci, katalog 
wystawy w ASP i Galerii ZPAP, 
Warszawa 1992, poz. kat. 62, 
s. 107 (il.)

cena wywoławcza: 76 000 zł •
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

W sztuce polskiej niepowtarzalność zjawiska – które nazywać można przypadkiem 
Kobzdeja – wynika z jego agresywnej, niemal zachłannej adoracji życia. Był artystą 
impulsywnym, niespokojnym, o nieokiełznanym temperamencie. Malarstwo traktował 
jak wielką „przygodę, pełną niespodzianek, radości, dotkliwych porażek […] ”. Ta przygoda 
– dodawał skromnie – „prowadzi do obrazów lepszych ode mnie”.
Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975, s. 89.
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7
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Apel, 1990

akryl, płótno, 90 × 100 cm
na blejtramie napis autorski: Krzyż: 
(lewa) J. SZAJNA 1989 oraz d’Apel, 
nalepka z 44 Biennale w Wenecji 
z numerem 195

Wystawiany:
1990 – XLIV Biennale Sztuki 
w Wenecji, Paryż
1991–92 Warszawa, Poznań, 
Gdańsk, Gdynia
1994 Europa-Europa, Bonn
1995 Oświęcim Düsseldorf, 
Bochum, Warszawa
1996 Opole, Weimar-Buchenwald, 
Kalisz, Warszawa
1998 Kunsthalle w Grazu, Zamek 
Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
1999 Instytut Kultury Polskiej 
w Budapeszcie
2001 TEART, Sankt Petersburg, 
Muzeum Narodowe w Warszawie 
(wraz z happeningiem Drabina do 
nieba)
2002 TEART, Pałac Sztuki w Kra-
kowie, Związek Polskich Artystów 
Plastyków w Warszawie
2005 Czy ktoś to słyszy, Weimar-
-Buchenwald
2007 Czy ktoś to słyszy, Berlin, 
Józef Szajna, Budapeszt, Bukareszt
2011 Obok. Polska – Niemcy. 
1000 lat historii w sztuce, Berlin
2014 Galeria Katarzyny Napiór-
kowskiej w Warszawie OFF-Art Fair 
w Brukseli
2014, 2016 – Sopocki Dom 
Aukcyjny, Sopot, Warszawa
2016–2017 Kanon i remix prze-
strzeni polskiego teatru XX i XXI w. 
Józef Szajna, Centrum Scenografii 
Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego 
w Katowicach

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

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

Jeśli się było „numerem”, prześladuje to człowieka przez długi czas i pozostaje w pamięci.
Józef Szajna, cyt. za: J. Madeyski, A. Żurowski, Józef Szajna, Warszawa 1992
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8
Andrzej S. Kowalski 
(1930 Sosnowiec – 
2004 Katowice)

Obraz R-p-f, 1970 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygnowany i datowany p. d.: 
A.S. KOWALSKI 70
opisany na blejtramie: RDM 6 oraz 
numer 15, na odwrocie szczątkowo 
zachowana nalepka własnościowa

Wystawiany:
Andrzej S. Kowalski 1930–2004 – 
malarstwo, grafika…, Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, Katowice, 
5.04.–5.05.2013

Literatura:
Andrzej S. Kowalski, [red.] Jan 
Trzupek, Katowice 2013, s. 97 
(il. 2), s. 168 (spis prac ekspono-
wanych na wystawie

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 25 000 – 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.

Człowiek skazany jest na przemierzanie nocy, która jest na miarę jego epoki. Być może ta 
noc zanurzona jest w przestrzeni światła. Ale ta droga nie może być porzucona, nawet 
gdybyśmy wiedzieli, że wejdziemy w obszar ciemności jeszcze bardziej nieprzeniknionej. 
Artysta musi towarzyszyć ludzkości na tej drodze.

Andrzej S. Kowalski, 5 Wystawa Grupy Arkat. Malarstwo, rzeźba, ZPAP, BWA, Katowice 1968
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9
Bronisław Kierzkowski 
(1924 Łódź – 1993 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna 
KF 51, 1976

olej, tektura, 96 × 66 cm
sygn. na odwrocie: Kierzkowski 
|1976 |KF 51
na blejtramie pieczątka: Kolekcja 
Fibak, Monte Carlo

Wystawiany:
Sztuka współczesna z kolekcji Woj-
ciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy, 23.06 – 26.08. 
2018

Literatura:
Sztuka współczesna z kolekcji 
Wojciecha Fibaka, Bydgoszcz 
2018, s. 143 (il.)

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

Malarz, wykształcenie artystyczne zdobywał na uczelniach w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (1946–1947), PWSSP w Gdańsku (1948–1950) oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie (1951–1955), gdzie zakończył edukację, uzyskując 
dyplom w 1956 r. Jego nauczycielami przez okres nauki byli Władysław Strzemiński, Juliusz 
Studnicki i Eugeniusz Eibisch. Od 1962 do 1988 r. zajmował się dydaktyką wpierw w swojej 
macierzystej uczelni, następnie na uczelniach w Toruniu i Lublinie. Kierzkowskiego zajmował 
informel, kolaże i sztuka materii, od połowy lat 50. tworzył reliefowe kompozycje zatapiając 
w zastygającym gipsie fragmenty drutu, metalowych siatek oraz blaszek.

Byłem przeciwko sztuce przedstawiającej, uważałem, że tak, jak w muzyce, powinna ona 
działać formą i kolorem bez udziału literatury, która przez całe tysiąclecia była główną 
osnową. Ażeby coś usunąć, trzeba coś na to miejsce wstawić. Powód musi istnieć dla 
rozwinięcia myśli, celem przekazanie jej syntetycznie i jasno. Potwierdzałem w sobie swój 
zamiar, ale niełatwo było znaleźć realizację czegoś co nie miało gadać, a miało działać na 
odczucia. (…)

Będąc już w Warszawie, dla zasilenia swojej kasy zrobiłem panneau na wystawę „Darwin”. 
Aby znaleźć się w temacie, sporo przeczytałem i przejrzałem dostępny mi materiał. I tu 
doznałem olśnienia, dotarłem do biologicznych podstaw materii. Stąd wzięły się punkty, 
perforacje, komórki. To był materiał dosłownie i w przenośni. Jednym słowem przylgnęły 
do mnie właśnie te elementy, faktycznie elementy.

Bronisław Kierzkowski, cyt. za: materiał reklamowy wystawy Bronisław Kierzkowski. Retrospektywa. 
Obrazy olejne z lat 60/70/80/90, Galeria Kolekcji Fibak, lipiec 2018
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10
Janina Reichert-Toth 
(1895 Stary Sambor – 
1986 Kraków)

Maska, przełom lat 50/60. 
XX wieku

brąz, wys. 24 cm, szer. 21 cm
Por.: Janina Reichert – Toth 
(1895–1985). Rzeźba, Galeria 
Dyląg, Kraków 2016, s. 12

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

Jako jedna z pierwszych kobiet, w latach 1918–1921 studiowała na krakowskiej ASP 
w pracowni rzeźby u prof. Konstantego Laszczki. Po trzech latach studiów wróciła do Lwowa, 
gdzie bardzo szybko stała się jedną z czołowych rzeźbiarek. Projektowała wtedy różne 
modele: akty, portrety, rzeźby o tematyce religijnej, kompozycje pomnikowe. Od 1927 r. 
uczestniczyła w wystawach organizowanych we lwowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych zdobywając jednocześnie rozgłos i świetne recenzje. Zrealizowała wiele realizacji 
sakralnych (rzeźby do kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie, wystrój kościołów p.w. 
św. Elżbiety we Lwowie, w Polance k. Krosna, p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Tarnopolu), portretowych, projektów nagrobków, reliefów, medalionów, popiersia marszałka 
Józefa Piłsudskiego do westybulu Korpusu Kadetów we Lwowie oraz w gmachu Sądu 
Okręgowego we Lwowie. Sławę zyskała dzięki monumentalnym realizacjom pomnikowym 
(m.in. popiersie Józefa Piłsudskiego, „Pomnik poległych” w Brzeżanach, Marii Konopnickiej 
we Lwowie). Wojna zniszczyła prawie cały jej dorobek artystyczny. W 1935 roku 40-letnia 
artystka poślubiła rzeźbiarza – Fryderyka Totha. W tym samym roku, jako czołowa rzeźbiarka 
lwowska, dołącza do delegacji rzeźbiarzy na Exposition Universelle et Internationale w Bruk-
seli. Do 8-osobowej grupy należeli również Xawery Dunikowski, Alfons Karny, Henryk Kuna, 
Ludwika Nitschowa, Ludomir Ślendziński i Edward Witting. Było to dowodem na sukces 
rzeźbiarki, realizującej monumentalne projekty. Po 1945 r. wraz z mężem zamieszkała 
w Krakowie, gdzie zmarła w 1986 r.
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11
Alicja Żebrowska
(ur. 1956)

Melancholia, 1978/2017

żywica polimerowa barwiona, 
50 × 30 cm
edycja 3/8
do pracy dołączony certyfikat 
Fundacji Wschód Sztuki 

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Rzeźbiarka, performerka, autorka filmów wideo i wideo-instalacji. W latach 1978–1981 
studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskała w 1981 roku. Następnie studiowała w Wyższej 
Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu na Wydziale Rzeźby (1990–1992). Od 1996 roku 
należy do Fortu Sztuki. W latach 1993–1995 była związana z Galerią Zderzak. Wczesne 
prace Alicji Żebrowskiej stanowiły antropomorficzne rzeźby-asamblaże i neony. W pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych Żebrowska zaczęła też tworzyć instalacje wideo, w których 
łączyła elementy wizualne, dźwiękowe i zapachowe, próbując odtworzyć nastrój i uczucia 
towarzyszące różnym czynnościom. Artystka w swojej twórczości intensywnie eksploruje 
obszary objęte sferą tabu. Mieszka i pracuje w Krakowie.
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12
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura z młynkami

olej, płótno, 70 × 80 cm
sygn. p. d.: T
na odwrocie nalepki wystawowe 
z TPSP w Krakowie z tytułem obra-
zu: Martwa natura z pomarańczami 
oraz z Muzeum Wielkopolskiego 
w Poznaniu z Wystawy zbiorowej 
z listopada 1949 r., na odwrocie na 
płótnie: nr 61

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, ktora istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twarzy,
czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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13
Artur Nacht-Samborski 
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Portret kobiety

olej, tektura, 39,5 × 27 cm 
(w świetle passe-partout)
na odwrocie pieczątka: ‚NACHT 
|SAMBORSKI’ (w owalu) oraz opis 
‚Pieczątkę postawiła Aniela Nacht-
-Łempicka’

Wystawiany:
Artur Nacht-Samborski [wystawa 
monograficzna], Muzeum Narodowe 
w Warszawie, wrzesień – paździer-
nik 1977 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

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

W latach 1918–21 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach 
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego. Naukę malarstwa uzupełniał w Wiedniu 
i Berlinie. W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie przebywał 
do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim 
ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych 
już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej 
twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. 
Malował przeważnie powielające się motywy, takie jak akty, martwe natury. Artysta niechętnie 
brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty 
na Biennale Weneckim w 1959 r. W latach 1947–49 był profesorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez lata (1949–1969) związany był również 
z warszawskim ASP.
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14
Mieczysław Tadeusz 
Janikowski 
(1912 Zaleszczyki na Ukrainie – 
1968 Kraków)

Kompozycja, 
lata 50./60. XX wieku

olej, płótno, 90 × 60 cm
sygn. na odwrocie: M.T. Janikowski

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Jarockiego, 
Kazimierza Sichulskiego i Stefana Filipkiewicza. Uczelnię ukończył w 1939 roku, tuż przed 
wybuchem II wojny światowej. Jako podporucznik 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, walczył 
do 1 października 1939 r. Następnie, łamiąc porozumienie podpisane przez swoje dowództwo 
z wojskami sowieckimi o kapitulacji, przedostał się na Węgry. Większość jego towarzyszy 
broni zginęła w czasie likwidacji obozów w Starobielsku i Kozielsku. Cztery lata później, jako 
dowódca wozu pancernego I Dywizji gen. Maczka brał udział w wyzwalaniu Francji, Belgii 
i Holandii. Został ciężko ranny w bitwie o Alphen i następnych kilka lat spędził w Szkocji, 
gdzie skończy College of Art w Edynburgu. Otrzymał stypendium i we wrześniu 1947 r. 
wyjechał do Paryża, gdzie ostatecznie osiadł na stałe i zamieszkał w słynnym ”Ulu” czyli „La 
Ruche” przy 2, passage de Dantzig. Od 1962 r., kilkakrotnie odwiedził Kraków, gdzie też 
14 grudnia 1968 r. niespodziewanie umarł. Zainteresowanie malarstwem abstrakcyjnym, 
w tym kompozycjami konstruktywistycznymi pojawiło się u Janikowskiego z końcem lat 
czterdziestych. Jednakże, obok abstrakcji geometrycznej, w której osiągnął znaczącą pozycję 
międzynarodową, Mieczysław Janikowski uprawiał równolegle malarstwo figuratywne, 
tworząc z wielkim powodzeniem pejzaże, zwłaszcza prowansalskie oraz dzieła typu informel, 
czego przykładem są małe formaty z cyklu „Stworzenie świata”, a także realizacje na papierze 
w technice frottage. Za życia Mieczysław Janikowski miał zaledwie trzy indywidualne 
wystawy, z czego jedną krakowskich Krzysztoforach, natomiast po śmierci – kilkadziesiąt, 
w tym w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2004 roku.

Dlaczego szukać więcej? – linia prosta przeciwstawiona linii krzywej to już dramat.
Mieczysław Janikowski w rozmowie z Józefem Czapskim, cyt. za: Józef Czapski, „Patrząc”, Kraków 2016, s. 265
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15
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Kompozycja, 1958

olej, płótno, 61 × 50 cm
sygn. z tyłu na blejtramie: S. Fijał-
kowski – Kompozycja A 11
obraz reprodukowany na okładce 
czasopisma sztuka.pl, nr 10, 
październik 2008

cena wywoławcza: 60 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

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

Okładka czasopisma sztuka.pl, 
nr 10, październik 2008
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Uznawane przez artystę za początek własnej sztuki obrazy z roku 1956 nawiązują do 
kubizmu, ale nie jest im także obca poetyka surrealizmu. Wieloplanowa kompozycja 
geometrycznych form o intensywnych barwach przedstawia wprawdzie ich złożoną 
strukturę, ale więcej w tych pracach niepokoju, pytań, wyobrażeń niż wiedzy o naturze 
rzeczy. (…)

Malowane w latach 1958–1959 obrazy abstrakcyjne są wręcz modelowym przykładem 
poszukiwania optymalnych rozwiązań. Geometryczne bryły podlegają w tych pracach 
metamorfozie, tracą klasyczne proporcje, rozpadają się na drobniejsze elementy, wchodzą 
we wzajemne konflikty i spięcia.

Odbiorca prac Fijałkowskiego nie otrzymuje żadnych konkretnych odpowiedzi, nie 
poznaje, ale sam zmuszony jest do autopoznania, do refleksji. Wymienione właściwo-
ści: wieloznaczność formy, nieprecyzyjność układów, brak trwałości wywołują stan 
permanentnego napięcia, tworzą atmosferę niepokoju intelektualnego, która sprzyja 
introspekcji, wyzwala własne, często zapomniane przeżycia i myśli.

(…)

Swoimi obrazami Fijałkowski wyszedł poza tradycyjną sferę malarstwa, a równocześnie 
nie zniszczył w nim tego, co najbardziej wartościowe – intymności kontaktu, subtelnych 
związków wrażeniowych oraz intelektualnych, które powstają między dziełem sztuki 
a odbiorcą.

Mariusz Hermansdorfer, Między depresją a metaforą, Wrocław 1999, s. 95.
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Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Chorągiewka i deszcz, 1983

olej, płótno, 92 × 74 cm
sygn. na blejtramie: Stanisław 
Fijałkowski Chorągiewka i deszcz
Por.: analogiczny obraz (reprodukcja 
do góry nogami) w katalogu  
wystawy: Stanisław Fijałkowski, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
2003, s. 191

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Sztuka jest swoistym uprawianiem metafizyki, szczególną formą filozofowania. W dzi-
siejszym 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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17
Stefan Krygier 
(1923 Łódź – 1997 tamże)

Warstwy przestrzeni, 1978

olej, płótno, 120 × 60 cm
sygn. p. d.: S. Krygier 78
opisany z tyłu: „WARSTWY 
PRZESTRZENI” |OLEJ |120 × 60 
– 1978

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 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.
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Stefan Krygier 
(1923 Łódź – 1997 tamże)

Akt IV, z cyklu Akty 
symultaniczne, 1988

olej, płótno, 125 × 90 cm
sygn. p. d.: S. Krygier 88, opisany 
z tyłu: GRUNT KLEJOWY FARBY 
TALENS REMBRANDT |Z CYKLU 
AKTY SYMULTANICZNE „AKT IV” 
|ROZM. 125 × 90 |OLEJ |STEFAN 
KRYGIER |ŁÓDŹ |

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 30 000 – 50 000 zł

W ostatnim okresie opracowuję cykl malarstwa symultanicznego.

Wprowadzam widzenie wyobraźnią, która umieszczona w głębi iluzorycznej obrazu, 
odbija i patrzy przez siebie jak zwierciadło. Budowa obrazu polega na utworzeniu umownej 
osi poziomej. Oś ta zawarta jest między dwoma strefami, głębią iluzoryczną obrazu 
i obszarem przed obrazem. Ta koncepcja polega na połączeniu dwóch różnych widzeń 
w jednym obrazie. Widzenie z wnętrza iluzorycznego będzie widzeniem wyobraźnią. (…)

Przedstawiona koncepcja malarstwa wymaga innej niż dotychczas percepcji. Oglądający 
powinien przy pomocy swej wyobraźni starać się znaleźć we wnętrzu obrazu, spojrzeć 
przed siebie i zobaczyć to co znajduje się na pierwszym planie oraz to co zawiera przestrzeń 
przed obrazem – indywidualny przekaz mojej wyobraźni. W obrazach przywykliśmy 
do malowania i oglądania tego co przed nami. Ja proponuję i przekazuję w moim ma-
larstwie to, co można zobaczyć z drugiego końca umownej osi poziomej iluzorycznego 
wnętrza obrazu. Celem moim jest nie tylko stworzenie nowej formy budowy obrazu, lecz 
dokonanie zmiany percepcji, pobudzenie wyobraźni oglądającego i poszerzenie strefy 
emocjonalnej, poprzez jednoczesne widzenie całości z dwóch odległych od siebie pozycji 
w formie SYMULTANICZNEJ.

Stefan Krygier 17.XI.1987





46 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

19
Jan Tarasin 
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Zapis, 1980

olej, płótno, 100 × 81 cm
sygn. p. d.: J. Tarasin 80 oraz na 
odwrocie: JAN TARASIN 1980 |  
„ZAPIS”

Wystawiany:
Jan Tarasin. Malarstwo i prace na 
papierze 2005 – 1959, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie 15.02 – 
12.03 2006

Literatura:
Jan Tarasin. Malarstwo i prace na 
papierze 2005 – 1959, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 
2006. s. 39 (il.)

cena wywoławcza: 95 000 zł •
estymacja: 140 000 – 200 000 zł

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również na 
wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 roku. 
Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 
roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale Architektury 
Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie w tamtejszej 
ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, a w latach 
1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę im. Jana 
Cybisa w 1984 roku.
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Nie szukam w moim malarstwie uniwersalnej formuły, pozwalającej uporządkować i zro-
zumieć świat. Nie gonię też za niepowtarzalnym, efemerycznym zjawiskiem, fascynującym 
nas swoją wyjątkowością. To, co robię, jest podporządkowane determinacji niekończącej 
się projekcji zmiennych zjawisk, niekończącemu się rejestrowi sytuacji i faktów poddanych 
w swym nieustannym biegu działaniom nieprzewidzianych przypadków i okoliczności. 
Ten niepojęty, dynamiczny i otwarty system jest przecież największą tajemnicą każdego 
zjawiska, któremu udało się zaistnieć. Malarstwo jest dla mnie tym wspaniałym narzę-
dziem, dzięki któremu możemy się do niej maksymalnie zbliżyć, czuć niemal fizyczną jej 
obecność, poznawać ją poza kontrolą całego balastu racjonalnych barier. Malarstwo ze 
swoją konkretnością i jawnością sprawia, że nasza podświadomość, intuicja, wrażliwość, 
dociekliwość i wszystkie inne środki kontaktowania się ze światem muszą swoje odkrycia 
ujawnić również niezwykle konkretnie i czytelnie. Inaczej malarstwo ich nie przyjmie. 
Właśnie jego konkretność i rygor w połączeniu z nieomal nieograniczoną zdolnością 
do przenikania przez gęstą sieć naszych fizycznych i intelektualnych uwarunkowań 
i ograniczeń, decyduje o jego sile i możliwościach i dlatego maluje.

Jan Tarasin (1986), cyt. za: Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005–1959,  
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2006. s. 4.
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Jan Pamuła 
(ur. 1944, Spytkowo k. Wadowic)

W ELIPSIE, 1977

akryl, płótno, 134 × 95 cm
sygn. l. d.: J. PAMUŁA 77; na blejt-
ramie: JAN PAMUŁA |W ELIPSIE 
|1977

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

W 1968 roku uzyskał dyplom krakowskiej ASP, gdzie studiował pod kierunkiem: malarstwo 
H. Rudzkiej-Cybisowej, K. Strzednickiego (litografia), M. Wejmana (wklęsłodruk). Studiował 
również w paryskiej Ecole Nationale des Beaux Arts oraz w Central School of Art and Design 
w Londynie. Jako profesor, prowadzi na krakowskiej ASP pracownię działań wizualnych na 
Wydziale Form Przemysłowych. Zajmuje się malarstwem i grafiką komputerową. Pierwsze 
rysunki komputerowe powstały w 1980 Jego dzieła wystawiane były, między innymi w kra-
kowskiej Galerii Krzysztofory (1981), Galerii 72 w Chełmie (1986/87), Galerii Starmach 
w Krakowie (1997). W 2003 roku otrzymał Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę 
malarstwa „Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery.

Logika formy jest pięknem, esencją i siłą. Struktura powierzchni, zewnętrzność, to tylko 
przejawy. Sens jest ukryty pod powierzchnią. Przesunięcia sił pod powierzchnią powo-
dują trzęsienie ziemi. Wszelkie nagromadzenie elementów na powierzchni znika wtedy, 
przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, ginie: słabe, nijakie, bezforemne. Maksymalne 
napięcie wizualnych sił zawarte jest w prawach logicznych, sięgających działań na poziomie 
mentalnym, tych które dokonują się w głębi naszego systemu percepcyjnego. Prawo 
fizyczne komunikuje tak samo jak każdy inny język, przeniesione na grunt sztuki to prawo 
optyki bądź geometrii. Prawo fizyczne jest zawsze obecne, język fizykalny jest ważnym 
czynnikiem budującym nową strukturę języka sztuki. (…)

Przez prawie czterdzieści lat włączony byłem w nurt sztuki abstrakcyjnej realizując 
obrazy, grafiki, obiekty i instalacje o charakterze geometrycznym. Głównym moim 
celem było zawsze poszukiwanie systemu, który mógłby być, jako forma, wizualnym 
odzwierciedleniem uniwersalnych praw.

Jan Pamuła, cyt. za: Jan Pamuła. Grafika, Galeria Oko dla sztuki, Kraków 16.01-19.02.2014
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Ryszard Winiarski 
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Game for one 8 × 8, 1986

olej, płótno, 78 × 78 cm
sygn. na odwrocie: Game for one 
8 × 8 |Winiarski ‚86

cena wywoławcza: 88 000 zł •
estymacja: 110 000 – 140 000 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.

Ostatnio postanowiłem, że będę uprawiał tylko jedną grę i że będę przechodził z nią od 
obrazu do obrazu. Polegałaby ona na tym, by budować swój elementarny obraz, wędrując 
od jednego elementu do ich większej ilości – i ponawiać ją z każdą nową planszą. Po tych 
wszystkich latach wierzę bowiem, że moje obrazy mają w sobie ładunek, który można 
nazwać mistycyzmem matematycznym. Za każdym razem różne skojarzenia elementów 
emanują z obrazów coś, co można poddać procesowi medytacji… Zatem po cóż komplikować 
grę, a nawet ją zmieniać?

Ryszard Winiarski (1990), cyt. za: Ryszard Winiarski. Event – Information – Image, katalog wystawy w Pallazzo 
Bollani, towarzyszącej 57 Biennale w Wenecji, Warszawa 2017, s. 70
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Jan Ziemski 
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1967

technika własna, płyta, 50 × 70 cm
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI | 
1967 r
na odwrocie nalepka Biura Wystaw 
Artystycznych w Lublinie z danymi 
obrazu

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

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowa-
nej wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do 
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli 
m. in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Od lat 40. XX wieku interesował się astronomią, 
kosmonautyką, science-fiction. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają surrealistyczne 
prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci (Mona Lisa, 
Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku form bardziej 
abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, które znalazły 
odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Od połowy lat 60. XX wieku zwrócił 
się ku abstrakcji geometrycznej tworząc charakterystyczne collage’owo – półprzestrzenne 
kompozycje z cienkich, sferycznie wygiętych, przeważnie czarnych, białych i czerwonych 
listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa 
iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru. 
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Kajetan Sosnowski 
(1913 Wilno – 1987 Warszawa)

Obraz czarny, z cyklu Układy 
równowartościowe, 1982

bawełna barwiona, 130 × 100 cm
sygn. z tyłu na blejtramie: Kajetan 
Sosnowski 1982

Pochodzenie:
– kolekcja Gerarda Jürgena Bluma 
Kwiatkowskiego
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Studiował w latach 1935–39 w warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa, w pracowniach 
Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego. Po wojnie związał się z Łodzią, 
gdzie brał czynny udział w kształtowaniu się tamtejszego życia artystycznego. Współpracował 
z tygodnikiem „Kuźnica”. Należał do Grupy 55, której był również współzałożycielem wraz 
z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem. Pierwsze prace artysty, pochodzące 
jeszcze z okresu okupacji w swej stylistyce nawiązywały do malarstwa postimpresjoni-
stów. W połowie lat 50. zwrócił się ku formom abstrakcyjnym. Z tego też czasu pochodzą 
pierwsze przedstawienia „Obrazów białych”. Następnie w latach 1961–62 powstają tzw. 
„Obrazy puste”, w których artysta zawierał swą fascynację istotą światła. Kolejnych inspiracji 
dostarczały artyście zagadnienia z dziedzin nauk ścisłych. Jego prace były pokazywane na 
wielu zbiorowych wystawach krajowych oraz zagranicznych. Artysta miał również wiele 
indywidualnych wystaw. W 1969 roku został laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
Cypriana Kamila Norwida.

Obraz należy do cyklu szytych obrazów. Były to prace stanowiące intelektualną 
wypowiedź artysty o powiązaniu sztuki, natury i zagrożeń cywilizacyjnych. Jak 
pisał artysta: Len i bawełna to bezpośrednie produkty przemiany materii zachodzącej w 
roślinie, jej wymiany między ziemią a słońcem, przy której powstaje tlen, tak niezbędny 
dla naszej egzystencji. „Katalipomeny” stały się hołdem dla doskonałości natury – ku 
uwadze i refleksji widza. 

W latach 1982-84 powstał cykl czarnych szytych obrazów, z którego pochodzi 
oferowane dzieło. Decyzja o wyborze koloru pracy – w tym wypadku nadanej 
przemysłowo barwy, tak różnej od naturalnego koloru lnu – wynikała z potrzeby 
wyrażenia komentarza do otaczającej artystę, politycznej rzeczywistości (stanu 
wojennego).
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Ryszard Gieryszewski 
(ur. 1936, Warszawa)

Sześć czerni i biel, 
Monument, 1984

olej, aluminium, 44 × 44 cm
sygn. na odwrocie: R. Gieryszewski 
| SZEŚĆ CZERNI I BIEL | Monu-
ment 1984; nieczytelna nalepka 
wystawowa

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

W latach 1959-1964 studiował na warszawskiej ASP w pracowniach profesorów Aleksandra 
Kobzdeja (malarstwo) i Andrzeja Rudzińskiego (grafika). Jeden z czołowych polskich współcze-
snych twórców zajmujących się grafiką artystyczną. Jego twórczość zaprezentowano na wielu 
wystawach indywidualnych i bardzo licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jest laureatem nagród, m.in.: nagród i medali na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie 
(1968, 1970), nagród w konkursach Najlepsza grafika roku w Warszawie (II nagroda 
w 1977 i 1978 roku i I nagroda w 1980 roku), grand prix na Quadriennale Drzeworytu 
i Linorytu w Olsztynie (1987 i 1992), grand prix na I Biennale Małych Form Malarskich 
w Toruniu (1988). Wielokrotnie otrzymał nagrody i wyróżnienia w konkursie Najlepsza Grafika 
Miesiąca 1977 – 1981 w Warszawie. 2000 – Grand Prix – First International Bienal Gravura 
Amadora Portugal. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników 
Xylon w Szwajcarii.
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Józef Hałas 
(1927 Nowy Sącz-2015 Wrocław)

Podział W, 1974

olej, płótno, 100 × 150 cm
sygnowany na blejtramie: Podział 
W 1974 Józef Hałas

cena wywoławcza: 65 000 zł •
estymacja: 100 000 – 120 000 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.



Wizualna koncepcja obrazów olejnych, „Podziały”, zdeterminowały dziesięć lat pracy Józefa Hałasa, (1972-1981). (…) Artystę 
fascynowało morze, oglądane po raz pierwszy jeszcze przed wojną. W wieku dojrzałym Hałas odbył Kika wypraw morskich, 
sycąc się nieskończonością widzianego pejzażu – trudno oprzeć się wrażeniu, że do swojego malarstwa przeniósł jego poetykę. 
W obrazach mógł pojawić się oczywiście tylko fragment, w którym mieściła się kadrowana powierzchnia morza i niebo i niebo 
rozciągające się ponad nim. Stosując horyzontalne układy płócien, zbliżał Hałas swoje „mariny” do ujęć panoramicznych, choć 
skala i proporcje syntetycznego krajobrazu są trudne do uchwycenia. Po części jest to problem znany z pierwszej wersji Gór. Jednak 
pojedyncza góra zamykana była w obrębie płaszczyzny, tymczasem dwie pojawiające się nierozłącznie horyzontalne strefy morza 
i nieba rozciągają się domyślnie poza granice płótna. Brak obiektywnych punktów odniesienia jest spowodowany paradoksalnie 
mnogością punktów w obrębie kompozycji. Rzecz jasna, można przyjąć, iż miarę stanowi widz znajdujący się przed płótnem. 
Powinien on zapewne odczuwać ogrom przestrzeni i przypomnieć sobie zapierający dech w piersiach moment ujrzenia bezkresu 
morza jednoczącego się z nieboskłonem jednym z niezliczonych wariantów błękitu, zieleni czy szarości.

Andrzej Jarosz, Józef Hałas, Wrocław 2007
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Jerzy Adam Stajuda 
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Nawigacja, 1981/82

olej, płótno, 97 × 146 cm
sygn. i opisany na odwrocie: JERZY 
STAJUDA |VARSOVIE |NAWIGA-
CJA 1981/82 |HUILE

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana Lacherta. W początkowym okresie swojej 
twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela Artura Nachta-Samborskiego, 
szukał też inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie poddającą 
się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyjnych pejzaży, 
wizji archaicznego świata przyrody. Artysta pozostawił bogatą spuściznę rysunkową, często 
o charakterze osobistego notatnika. Drugą pasją artysty była krytyka artystyczna. W latach 
1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie Artystycznym”, „Prze-
glądzie Kulturalnym”, „Więzi”, „Ty i ja”. Nie znosił koniunkturalizmu, miał odwagę publicznie 
głosić osobiste poglądy nie ulegając autocenzurze i naciskom. Aktywność krytyczna artysty 
została mocno ograniczona po 1968 r. Często wystawiał za granicą, gdzie przez długi czas 
jego twórczość była bardziej znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna 
wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.



Po roku 1970 [Stajuda] rezygnuje stopniowo z barokowego bogactwa skłębionych form. 
Wprowadza klarowne podziały, upraszcza kompozycję, posługuje się dużymi monochro-
matycznymi płaszczyznami. Nowym elementem staje się świetlistość koloru, przywodząca 
na myśl nokturny Whistlera oraz pejzaże akwarelistów angielskich.

Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 
1975, s. 103
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Jacek Sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Okno, 1981

olej, płótno, 116 × 89 cm,
sygn. i datowany p. d.: 7 XI 81 J.S. 
oraz na blejtramie: Jacek Sienicki 
„Okno” 1981

Wystawiany:
Sztuka współczesna z kolekcji Woj-
ciecha Fibaka, Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy, 23.06–26.08. 2018

Literatura:
Sztuka współczesna z kolekcji 
Wojciecha Fibaka, Bydgoszcz 
2018, s. 207 (il.)

cena wywoławcza: 46 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.

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

Jacek Sempoliński, Malarstwo Jacka Sienickiego, Sztuka, 3/1/74, s. 22
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Jacek Sempoliński 
(1927 Warszawa – 
2012 Nieborów)

Otwarty mózg, 2008 r.

olej, płótno, 92 × 73 cm
sygn. na odwrocie: Sempoliński 
|marzec 2008 |otwarty mózg

Wystawiany:
Jacek Sempoliński. Obrazy 
patrzące, Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, Kraków, sty-
czeń – marzec 2017

Literatura:
Jacek Sempoliński. Obrazy 
patrzące, Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej Manggha, Kraków 
2017, s. 118

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 18 000 – 20 000 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).

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

Maria Poprzęcka, Pod prąd czasu [w:] Jacek Sempoliński. Ręka farbiarza, Łódź: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 
2011, s. 13
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Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1991

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

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

cena wywoławcza: 135 000 zł •
estymacja: 155 000 – 180 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947 –1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość 
Beksińskiego 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.

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

Odnaleźć w sercu i pod powiekami. Wywiad ze Zdzisławem Beksińskim, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 25, s. 35
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Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1989

olej, płyta, 100 × 130 cm
sygn. l. śr. F.S. 1689, litera 
P w okręgu
Pochodzenie: kolekcja Avila, Paryż

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 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.

Uwielbiam ciała o bujnych kształtach, grube kobiety o ciałach z fałdami przypominającymi 
pejzaże. Uwielbiam brzydkie męskie twarze, które uważam za najpiękniejsze, bo widać, 
że stawiły czoła czasowi.

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

Przed dniem pierwszym, 
Historia zniszczenia 
społeczeństwa ludzkiego, 
1986

Pierwsza część monumentalnego 
dzieła powstałego podczas 
„Teatru Rysowania” w Domu Sztuki 
w Créteil w 1986 roku

olej, węgiel, kreda, płótno, 
292 × 195 cm
sygn. L. śr.: F. S. 1686,  
cyfra 1 w okręgu

Wystawiany: 
Franciszek Starowieyski 
(1930–2009). Przyjaźnie paryskie 
1683–1693. Kolekcja A. i N. 
Avila, Państwowa Galeria Sztuki, 
16.04–15.06.2014, BWA Rzeszów 
25.06 – 09.08.2015, Bałtycka 
Galeria Sztuki w Koszalinie 21.05 – 
12.06.2016

Lit.: Franciszek Starowieyski 
(1930–2009). Przyjaźnie paryskie 
1683–1693. Kolekcja A. i N. Avila,
Państwowa Galeria Sztuki 2014, 
s. 128

Pochodzenie: 
Kolekcja Avila, Paryż

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

Jego styl rysunkowy jest przeciwny manierze realizmu. Jest cały zaprzeczeniem idei no-
woczesności. I od czasu debiutu dzięki mistrzostwu warsztatowemu, jawi się jako bohater 
rzucający wyzwanie nowoczesnym i międzynarodowym trendom w sztuce i plakacie, 
idącym w kierunku uproszczenia i skuteczności przekazu. Tymczasem Starowieyski oddala 
się od tematu, porzuca ilustracyjność i tworzy coś, co mogłoby uchodzić za reakcyjne, gdyby 
nie było warsztatowo doskonałe. Starowieyski dotyka ducha polskości, ducha baroku 
w swojej duszy, zarazem zmuszany przez komunizm do zanegowania tej skłonności.
Alin Avila, Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. i N. Avila, Państwowa 

Galeria Sztuki 2014, s. 29
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Władysław Hasior 
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Izydor

asamblaż, technika mieszana, 
wymiary ok. 74 × 62 × 36 cm

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Malarz, scenograf, pedagog i przede wszystkim rzeźbiarz. Artysta studiował w latach 1952–58 
w warszawskim ASP na Wydziale Rzeźby, pod kierunkiem Mariana Wnuka. W 1959 roku, 
po otrzymaniu stypendium francuskiego Ministerstwa Kultury, wjechał do Paryża, gdzie 
swoje rzeźbiarskie studia uzupełniał w pracowni francuskiego rzeźbiarza Ossipa Zadkine. 
W latach 1957–68 był nauczycielem w Szkole Kenara w Zakopanem. Pracował również 
jako scenograf we wrocławskim Teatrze Polskim w latach 1970–1971. Był członkiem 
artystycznego ugrupowania Phases. Hasior na artystycznej arenie międzynarodowej zasły-
nął jako twórca metaforycznych assamblaży. Swoje rzeźbiarskie kompozycje konstruował 
z przedmiotów gotowych, często znajdowanych na jarmarkach, odpustach. Nadając im 
wtedy nowe znaczenie, odgrywały one w jego pracach rolę znaków i symboli. Hasior był 
również autorem pomników. Związany był z Zakopanem, gdzie mieszkał i tworzył. Tam też 
mieściła się jego autorska galeria. Artysta uczestniczył w Biennale w Sao Paulo w 1965 
i 1971 roku oraz w Biennale w Wenecji w 1970 roku. Poza tym swoje prace pokazywał 
również w Paryżu, Sztokholmie, Rzymie, Brukseli, Moskwie.

… jak przebić rzeźbą niebo? Nie ma na to odpowiedzi ani w książkach, ani wśród ludzi 
– może jest w nie rozłupanej jeszcze skale, w nierozdartej stali, a może między światłem 
a cieniem. Bo słup prześwietlonej wody, wiatr i głos, szkło i włosy, kamień i czas, dym 
i prąd, wreszcie każda materia, która daje cień i ogień, może być tworzywem sztuki pod 
warunkiem, że wybierze je, połączy lub rozerwie albo spali wolna i zuchwała fantazja. 
Żeby fantazję zmaterializować w cudowne zjawisko, by powtórzyć cud, kiedy to „słowo 
ciałem się stało”, należy najpierw rozdmuchać pożar w wyobraźni tą iskierką, jaka istnieje 
w słowie „sztuka”. W słowie tym jest nie wyzwolona jeszcze ogromna siła, nie zaspokojonej 
tęsknoty i ciągłego oczekiwania na fascynujące zjawiska i treści….

Władysław Hasior w: A. Banach, O polskiej sztuce fantastycznej, Kraków 1968
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Henryk Musiałowicz 
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

z cyklu Sacrum, 2003

technika własna, 98 × 67 cm
sygn. p. d.: MUSIAŁOWICZ oraz na 
odwrocie: Z CYKLU: |„SACRUM” 
|2003 |MUSIAŁOWICZ

Wystawiany:
Henryk Musiałowicz. Obrazy 
i rzeźby. W 90. rocznicę urodzin, 
26 maja – 31 maja 2004, Galeria 
Piotra Nowickiego, Warszawa

Literatura:
Henryk Musiałowicz. Obrazy i rzeź-
by. W 90. rocznicę urodzin, Galeria 
Piotra Nowickiego, Warszawa 
2004, s. 60

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 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. Używał różnych technik 
(pędzel, pióro, techniki graficzne, tusz) stworzył monotematyczne serie, m.in. „Dno morskie”, 
„Wojna przeciw człowiekowi”, „Portrety z wyobraźni”, cykle „Reminiscencje”, „Epitafia”, 
„Rodzina”, „Sacrum”. Malował obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym 
tle i fakturze reliefowej, zajmował się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt 
witraża do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).

Dzieło Henryka Musiałowicza jest autentyczną rewelacją. Oto artysta, którego świadec-
two jest oryginalne i który umie dać kształt swojej percepcji. Musiałowicz to Dubuffet 
bardziej figuratywny i bardziej ludzki. (…) Operując światłem i cieniem odziedziczonym po 
Rembrandcie i ikonografią natchnioną przez tradycję bizantyjską, pozwala nam dostrzec 
tajemnice sumienia i bytu…

Jean-Luc Daval, „Le Courier”, Wystawa w Muzeum Rath, Genewa 1963
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Henryk Musiałowicz 
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

z cyklu Księgi Życia, 
2006–2007

drewno polichromowane, 
wys. 211 cm

Wystawiany:
Henryk Musiałowicz. Zapamiętane 
– Ocalone – Niezatarte. Wojna 
i Powstanie 1939 – 1945, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, styczeń 
– marzec 2009 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

SŁUPY PRZYNOSZĄ WSZYSTKIE MYŚLI Z GŁĘBIN SERCA
BY IŚĆ ZGODNIE DO UNIWERSALNEJ CAŁOŚCI ŚWIATA –
PROBLEMÓW CZŁOWIEKA, LUDZKOŚCI
TO W PEWNYM SENSIE SPŁACENIE DŁUGU WOBEC
TYCH KTÓRZY ZGINĘLI.
SZUKAJĄC TEJ WIELKIEJ TAJEMNICY NATURY, SZUKAM
ZAUFANIA DO ŻYCIA, ZAUFANIA DO WSZECHŚWIATA,
MOCY BOGA – NATURY, JEDNOŚCI I MOCY WSZYSTKIEGO
BY IŚĆ DALEJ, DALEJ DO CELU BY DOBRO ZWYCIĘZYŁO
ZŁO W PRAWDZIE.
TO PRÓBA WYPOWIEDZI O ŚWIECIE, MEJ REFLEKSJI,
MYCH ODCZUĆ, MYŚLI DRAMATU ZIEMI NASZEGO CZASU
TO WEZWANIE DO NASZEJ WYOBRAŹNI
SŁUPY TO: ZADAWANIE PYTAŃ, POBUDZANIE WYOBRAŹNI
ZADUMY I REFLEKSJI, ABY CZYNIĆ NAS DOSKONALSZYMI.

Henryk Musiałowicz, cyt. za: Henryk Musiałowicz. Zapamiętane – Ocalone – Niezatarte. Wojna i Powstanie 
1939–1945, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2009
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Juliusz Narzyński 
(ur. 1934, Warszawa)

Którędy bądź pójdziesz, 
2013

olej, płótno, 90 × 117 cm
sygn. l. d.: Juliusz Narzyński 013
na odwrocie napis autorski: Jul. 
Narzyński |1979 i 1997 |„Którędy 
bądź pójdziesz” [praca przema-
lowywana przez autora, napis na 
odwrocie pierwotny]

cena wywoławcza: 4 500 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 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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Maria Anto 
(1937 Warszawa – 2007 tamże)

Biały Park II, 1983

olej, płótno, 90 × 130 cm
sygn. na odwrocie: Maria Anto 
1983 oraz opisany na blejtramie: 
MARIA ANTO 1983 „BIAŁY PARK 
II” 90 × 130 (Z NR 442)

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom uzyskała 
w 1962 roku. Miała około 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, uczestniczyła 
w około 200 wystawach zbiorowych – ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. VII Biennale 
w Sao Paulo). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych 
w Polsce i za granicą. Malarstwo Marii Anto należy do nurtu poetyckiej metafory.
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Maciej Świeszewski 
(ur. 1950 w Sopocie)

Metafizyka

olej, płótno, 70 × 90 cm
sygn. na blejtramie: M. Świeszewski

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

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

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

Maciej Świeszewski w rozmowie z Adamem Kamińskim, cyt. za: bliza.net
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Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 
Łagów)

Obraz 1747 (Andenken von 
Lagow – 6), 1994

olej, płyta; 60 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: DUDA GRACZ * 
1747/94*; na odwrocie autorska 
nalepka z opisem: OBRAZ 1747//
ANDENKEN VON LAGOW-6/
OLEJ/60 X 70 cm/DUDA 
GRACZ/1944/NR KATAL. AUTOR. 
1747/1 WERNIKS XI ‘ 94

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

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

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

Jerzy Duda-Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda-Gracz
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Andrzej Kurzawski 
(1928 Poznań – 2012 tamże)

Pejzaż

olej, płyta pilśniowa, 46 × 58,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A. Kurzawski

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

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z malarstwa 
sztalugowego i technik ściennych otrzymał w 1951 r. w pracowni prof. Wacława Taranczew-
skiego. Od początku do końca związany z macierzysta uczelnią: w 1949 r. został zatrudniony 
jako adiunkt, od 1984 r. pełnił rolę profesora. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za 
granicą. W 1989 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało indywidualną wystawę 
prac artysty. Kurzawski wielokrotnie był nagradzany m.in. Nagrodami Ministra Kultury 
i Sztuki oraz odznaczany w uznaniu dla zasług – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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Grzegorz Stec 
(ur. 1955, Kraków) 

Święto pajaców

olej, płyta, 23 × 31 cm
sygn. p. d.: GRZEGORZ STEC

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

Malarz, grafik, poeta, w 1981 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W latach 
1996–2002 był rezydentem The Society for Arts w Chicago. W “1112 Gallery”, The Society 
for Arts, odbyły się trzy jego wystawy: Letters to the Mastres (1996), Exodus or Carnival? 
(1997) i Aqueducts of Dream (1998). W latach 2008 – 2009 wystawiał w Nowym Jorku, 
duże wystawy jego malarstwa miały miejsce w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej 
Polskiej (2008), w Galerii Kuriera Plus (2008) i w Fundacji Kościuszkowskiej (2009). Obrazy 
artysty prezentowane były m. in. na plakacie VI Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van 
Beethovena (2002), na licznych publikacjach książkowych, znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach (m.in. Chrisa Sztybera). W 2014 r. Grzegorz Stec przygotował scenografię oraz 
inscenizację spektaklu Antygona Sofoklesa (Teatr MIST). O twórczości artysty TVP nakręciła 
film Zadręcza mnie zapach czerni (1991, reż. Cezary Nowicki). Grzegorz Stec jest także 
poetą (debiutował w piśmie „Student” w 1974 r.), wydał dwa tomiki poetyckie: Nikt tu nie 
szuka odpowiedzi, Kraków 1999 oraz Melencolia, Kraków 2007.
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Eugeniusz Markowski 
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Dynamiczny Magik, 1988

olej, płótno, 136 × 110 cm
sygn. p. g.: E. Markowski oraz na 
blejtramie: DYNAMICZNY MAGIK 
|136 X 110 OL |1988

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Studiował w ASP w Warszawie. W 1939 roku otrzymał dyplom u Tadeusza Pruszkowskiego. 
Przebywając we Włoszech w latach 1940–1950 związał się z grupą Libera Associazione 
Arti Figurative i z Art Club. Był dyplomatą we Włoszech oraz Kanadzie. Po powrocie do kraju 
został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Stanowisko to piastował w latach 1960–1969. W 1969 roku objął stanowisko profesora na 
macierzystej uczelni. Głównym motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka oraz 
zwierząt, które artysta celowo deformuje, nadając im karykaturalny wydźwięk. Zajmował się 
scenografią, współpracując z Operą Gdańską i teatrami warszawskimi. W 1963 reprezentował 
Polskę na Biennale w Sao Paulo. 

Powodem twórczości Markowskiego są ludzkie emocje. Dla ich ukazania artysta stworzył 
swój groteskowy teatr zaludniony przez karykaturalne lub patetyczne ludzkie figurki, 
szlachetne lub złośliwe zwierzęta oraz grające także swoją rolę martwe, symboliczne 
akcesoria. Ten cały groteskowy sztafaż ujawnia nam świat małych ludzkich ambicyjek 
i wielkich pasji, świat erotycznych fobii i miłosnych uniesień.
Jan Tarasin, cytat za: Eugeniusz Markowski. Malarstwo/Eugeniusz Markowski. Rysunek., pod red: M.Z. Szwajcewskiej, 

katalog wystawy BWA w Kaliszu (maj 1986), BWA w Sopocie (sierpień 1986), BWA w Zamościu (kwiecień 1986), 
Kalisz 1986
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Henryk Cześnik 
(ur. 1951 r. Sopot) 

W kąpieli, 2017

olej, płótno, 130 × 200 cm 
sygn.. p. d.: H. Cześnik 17 

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, Państwo-

wa Galeria Sztuki, Sopot 2017, s. 13.
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Marek Sapetto 
(ur. 1939, Końskie)

Prestidigitator 4, 1979 r.

olej, płótno, 110 × 80 cm
sygn. l. d.: Sapetto 79, opisany 
na odwrocie: Prestidigitator 4 M. 
Sapetto

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 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 przedmiotowość i wiara w społeczne oddziaływanie sztuki wpły-
wają na ekspresję mojej twórczości. Nadawanie dominanty i uporządkowanie znaczeń, 
rzeczy, przedmiotów, idei jest dla mnie równoznaczne z kreowaniem.

Marek Sapetto
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Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Jaka przyszłość przed 
nami?, 1991

olej, płótno, 60,5 × 50 cm
sygn. na odwrocie: Jaka przyszłość 
przed nami?|K. Mikulski |Kraków 
1991

Literatura:
Kazimierz Mikulski. Malarstwo, 
Galeria Sztuki Piano Nobile, Kraków 
1993, Mistrzowie polskiego ma-
larstwa współczesnego. Kazimierz 
Mikulski, Poznań 1999, s. 52, il. 
51, Kazimierz Mikulski malarstwo, 
Warszawa 2000, s. 110

cena wywoławcza: 55 000 zł •
estymacja: 65 000 - 85 000 zł

Studiował w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. 
Po wojnie studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze 
w Krakowie. Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. 
Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował 
w teatrze konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawią-
zywała do nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową 
atmosferą. W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, 
zaczarowanych zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw.

Mikulski wypracował w połowie lat pięćdziesiątych oryginalny rodzaj malarstwa. Stworzył 
pierwszą autentyczną polską wersję surrealizmu. Nie respektując ortodoksyjnie zasad 
automatyzmu psychicznego André Bretona, antyestetyzmu i postawy antyartystycznej 
– szukał jednak wyrazu emocjonalnego w niespodzianym konfrontowaniu przedmiotów, 
postaci, sytuacji nie łączonych zazwyczaj ze sobą, operując tak charakterystyczną dla 
surrealizmu pustką rozległych przestrzeni i atmosferą niepokojącej obcości. Dominujące 
cechy jego twórczości stanowiły jednak poetyka, liryzm, ciepło kameralności, dyskrecja 
w przekazie wzruszenia.

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970.  
Szanse i mity, Warszawa 1975, s. 99
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45
Władysław Jackiewicz 
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Pejzaż, 1973

olej, płótno, 170 × 130 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz, na krośnie 
W. JACKIEWICZ, PEJZAŻ I/73

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 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 XXV, 1989

olej, płótno, 82 × 100 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz 89 oraz na 
blejtramie: W. JACKIEWICZ OBRAZ 
XXV/89

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

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 immanentnej projekcji twórcy. 
Władysław Jackiewicz nie dopowiada do końca swojej myśli, raczej sugeruje. Pozwala 
przeżywać. To temperament twórcy aranżuje określone stany emocjonalne, odkrywa 
pokłady świadomości kreując rzeczywistość sygnalizowaną obrazem.

Danuta i Jan Dettlaff, Władysław Jackiewicz, „Sztuka”, 4/87
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47
Kazimierz Ostrowski 
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja, 1972

olej, płótno, 92 × 64 cm
sygn. na blejtramie: KAZIMIERZ 
OSTROWSKI |GDYNIA |1972 r

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

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach 
1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako 
stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił 
w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku 
prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych 
w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 
rok). Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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48
Włodzimierz Łajming 
(ur. 1933, Tczew)

z cyklu Brama, 1993

akryl, płótno, 73 × 100 cm
sygn. p. d.: W. ŁAJMING 93

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. J. Stud-
nickiego. Jego kariera ściśle wiąże się z historią gdańskiej uczelni, gdzie rozpoczął pracę jako 
asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od 1984 do 2003 roku prowadził dyplomującą Pracownię 
Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1975–1981 był prodziekanem Wydziału 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, a od roku 1981 do 1984 dziekanem.
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49
Jerzy Mierzejewski 
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Pejzaż z drzewem, 2003 r

olej, płótno, 120 × 150 cm
na odwrocie nalepka z Muzeum 
Narodowego w Warszawie oraz 
nalepka galeryjna

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

Jerzy Mierzejewski urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. 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. 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. 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.
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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.

Jerzy Mierzejewski, cyt. za: Irena Jakimowicz, Jerzy Mierzejewski, Warszawa 1996 r., str. 85
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50
Judyta Sobel 
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Martwa natura, 1960

olej, płótno, 76 × 92 cm
sygn. p. 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 zbio-
rach 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 1960, 
kiedy to styl artystki wyraźnie stał się samodzielny, zachwyca bogactwem kolorystycznym 
i ukazuje ekspresjonistyczne 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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Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż norweski  
z okrętem, 1983

olej, płótno, 101 × 115 cm
sygn. p. d.: Szancenbach, opis 
autorski na odwrocie: JAN SZAN-
CENBACH/PEJZAŻ NORWESKI 
Z OKRĘTEM/1983 

cena wywoławcza: 29 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 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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Janusz Karbowniczek 
(ur. 1950, Przemyśl)

Portret, 1991

olej, płótno, 110 × 80 cm
sygn. p. śr.: Karbowniczek 91

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

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom 
otrzymał w 1975 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym. Jest 
profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zorganizował 60 wystaw indywidualnych 
rysunku i malarstwa w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 300 wystawach w Polsce i za 
granicą. Laureat wielu nagród, m.in.: Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa „Bielska Jesień” 
w BWA Bielsko-Biała (1979 – Medal, 1989 – Medal Srebrny); II Nagrody podczas Wystawy 
malarstwa rysunku i grafiki „Nadzieja jest w Nas” w Poznaniu (1985); I Nagrody Salonu 
Zimowego w Radomiu (1987); Grand Prix Praca Roku ‚93, Galeria Art-Nova 2, Katowice 
(1994); Nagrody Muzeum Okręgowego w Radomiu na Triennale Autoportretu w Radomiu 
(2006). Odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2013). Malarstwo 
Janusza Karbowniczka można usytuować pomiędzy sztuką kontemplacji a ekspresjonizmem, 
jest wysmakowane kolorystycznie i głęboko poruszające emocjonalnie, odnosi się do problemu 
ludzkiej kondycji, stanowi refleksję nad przemijaniem.
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Jan Dobkowski 
(ur. 1942 r. Łomża)

Karnawał XXXXIII, 2008 r.

akryl, płótno, 81 × 60 cm
na odwrocie autorski opis: Jan 
Dobkowski ” KARNAWAŁ W RIO 
XXXXIII”2008, ROK/81 CM X 60 
CM

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 18 000 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.
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Mariusz Kułakowski 
(ur. 1961, Gdańsk)

Kompozycja nr 24, z cyklu 
Lokomotywa

olej, płótno, 125 × 125 cm
sygn. z tyłu na blejtramie: Kułakow-
ski 

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

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

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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Zawa – Worpus
Search, z cyklu Alfabet 
Strzemińskiego, 2017

akryl, sklejka, 124 × 94 × 7 cm
opisany i sygnowany na odwrocie

Wystawiany:
Zawa & Worpus. Hanna Zawa 
Cywińska & Wiesław/Worpus/Bu-
dziejewski. Mokotow/s-ka Gallery, 
Warszawa 23.11 – 31.12.2017;

Literatura:
Zawa & Worpus. Teksty. Mokoto-
w/s-ka Gallery, Warszawa 2017, 
poz. 48
Por. analogiczny obraz: Zawa & 
Worpus. Skrypty/Scripts, Muzeum 
Ziemi Chełmskiej. Galeria 72, 
Centrum Sztuki Galeria EL Elbląg, 
Chełm 2017, s. 73 

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Zespół twórczy ZAWA & WORPUS narodził się w 2006 roku ze wspólnej fascynacji dziełem 
i teorią sztuki mistrza awangardy pierwszej połowy XX wieku Władysława Strzemińskiego 
(1893-1952). Dwoje artystów Hanna Zawa (Zawistowska) Cywińska i Wiesław Worpus 
Budziejewski uznali stworzoną przez niego wizję „sztuki integralnej”, początkowo nazywaną 
przez autora „unizmem”, za dominującą teorię międzynarodowego ruchu awangardowego, 
która wyznaczyła nowy kierunek poszukiwań. Dzięki przemyśleniom Strzemińskiego narodziła 
się idea, która dopiero w drugiej połowie XX wieku zyskała powszechne uznanie artystów pod 
nazwą sztuki minimalnej, gdzie mniej oznaczało więcej. W myśl rozważań Strzemińskiego 
ograniczanie do minimum środków wyrazu potęgowało jednorodność przekazu. Hanna 
Zawa Cywińska po ukończeniu dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim w 1967 roku 
wyjechała do Stanów Zjednoczonych gdzie studiowała grafikę reklamową w State University 
of New York oraz historię sztuki w Massachusetts University w Bostonie. Malarstwo Zawy 
zostało ukształtowane w wielowątkowym nurcie abstrakcji chromatycznej Szkoły Nowojor-
skiej. Lata 1994-2004 spędziła w Szwajcarii, aktywnie działając w Stowarzyszeniu Sztuki 
Wizualnej VISARTE, tworząc strukturalne grafiki, obrazy i rzeźby. Droga Wiesława Worpusa 
Budziejewskiego do liter przekształconych w uniwersalne znaki nadające kształt przestrzeni 
wynikła bezpośrednio ze studiów w uczelni, która już w nazwie odwoływała się do Władysława 
Strzemińskiego. Ukończył Wydział Grafiki łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. 
Malarstwo i kompozycję studiował początkowo pod kierunkiem Teresy Pągowskiej i Lecha 
Kunki. Dyplom uzyskał w Katedrze Projektowania Graficznego prowadzonej przez Bogusława 
Balickiego, w myśl programu Strzemińskiego.

ZAWA & WORPUS zdecydowanie opowiedzieli się za ujmowaniem projektowanych 
form w trzech wymiarach. Jako punkt wyjścia przyjęli kształty liter opracowanego 
przez Strzemińskiego alfabetu i dalej rozwijali język plastycznej wypowiedzi 
w myśl jego założeń: Litera, może istnieć jako samodzielna bryła rzeźbiarska, można też 
budować z niej czy z nich całe labirynty, całe ściany, całe systemowe układy przestrzenne ... 
Umieszczenie tych liter reliefowych pomiędzy gładkimi płytami daje wręcz nieograniczone 
możliwości budowania różnorodnych dzieł ... [Litery] zachowując swoje podstawowe 
cechy, umożliwiają dalsze budowanie poza literniczych znaków.

J. Zagrodzki [w:] Zawa & Worpus, Litera w rzeźbiarskiej przestrzeni „Zawa & Worpus” Scripts s. 3-4
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Petrus Wandrey 
(1939 Drezno – 2012 Hamburg)

LOVE – EVOLUTION 4, 1993

technika własna, układy 
scalone, szkło, druk, akryl, sklejka, 
37 × 45 cm
sygn. i opisany na odwrocie: „LOVE 
– EVOLUTION 4” |Petrus Wandrey 
|1993

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

W latach 1960–1963 studiował w Hochschule für Angewandte Wissenschaften w Hamburgu, 
a w latach 1963 -1968 na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmował się wieloma 
dyscyplinami sztuki: malarstwem, grafiką, rzeźbą, asamblażem, nowymi mediami, projek-
towaniem mebli, biżuterii czy tkanin. Tworzył okładki płyt oraz ilustracje do gazet (m.in. 
Der Spiegel, Capital, Playboy, Stern, Trans Atlantik, Die Zeit). Pierwsze prace tworzył pod 
wpływem Salvadora Dali. Zarówno prace surrealistyczne, pop-artowskie czy dadaistyczne 
były silnie inspirowane nowymi technologiami i rozwijającym się gwałtownie sprzętem 
cyfrowym. Należał do pionierów sztuki cyfrowej, sztuki nowych mediów. Od końca lat 70. 
Wandrey badał możliwości dygitalizacji zdjęć. W swojej twórczości pracował na takich 
elementach jak: płytki drukowane, układy scalone, płyty CD i LD, diody laserowe, diody 
elektroluminescencyjne, mikroczipy, kable czy radiatory. Czerpał też inspiracje z estetyki 
pierwszych gier komputerowych Atari. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Do ważniejszych należały „Proclamation of DIGITALISM with the work SCIENCE 
AND BEYOND” w 1978 na uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku, „Petrus Wandrey – 
retrospektive” w 1999 r. w Lipsku czy ‘Digitalism Art – die geniale Welt des Petrus Wandrey‘, 
która odbyła się w 2014 r. w Berlinie.
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Zdzisław Nitka 
(ur. 1962 r. Oborniki Śląskie) 

Atrakcyjne dzieciństwo, 
1989

olej, płótno, 80 × 140 cm
sygn. p. d.: Z. Nitka, Atrakcyjne 
dzieciństwo 89, na odwrocie opis 
pracy: Z. NITKA |ATRAKCYJNE 
DZIECIŃSTWO |1989

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

Studiował w PWSSP we Wrocławiu w latach 1982 -1987. Dyplom z malarstwa obronił 
pod kierunkiem prof. Józefa Hałasa. Od 1988 r. był asystentem w jego pracowni. Od 2001 
w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Zadebiutował na słynnej wystawie „Ekspresja lat 80.” w sopockim BWA w 1986 r. W latach 
80. korespondował z Georgiem Baselitzem, wybitnym artystą niemieckim, który dedykował 
mu prace na papierze pt. „Maler Nitka”. W 1997 wraz z zoną malarką Jolantą Nikt, utworzył 
w Obornikach Śląskich prywatne Muzeum Ekspresjonistów. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, przede wszystkim istotnych dla nurtu ekspresji m.in. Ekspresja 
lat 80., BWA, Sopot, (1986: Malarstwo, Galeria Test, Warszawa (1988); Arsenał 88’, Hala 
Gwardii, Warszawa (1988); Świeżo malowane, Galeria Zachęta, Warszawa (1988), Wild 
Thing, Swell Arts Centre, Oxford (1992); Noc, Galeria Zderzak, Kraków (1995); Eins von 
Hundert, DuMont-Kunsthalle, Kolonia (1998); Prace z lat 1985–1998, Arsenał, Poznań 
(1999); Młodzi czterdziestoletni, Ratusz miejski, Praga (2001); Expressions Polonaises, 
Gallery Maison 44, Bazylea (2006); Republika bananowa, Ekspresja lat 80., Wałbrzych, 
Szczecin, Poznań, Gdańsk (2008); Malarz Nitka, OKiS, Wrocław, Muzeum Śląskie, Katowice, 
CSW Łaźnia, Gdańsk (2008). Nagrody i wyróżnienia: I nagroda w konkursie na plakat dla 
Festival international du film d’amour de Mons, Belgia, 1987; Nagroda Honorowa Wiktor 88 
w dziedzinie malarstwa, wystawa Młodej Plastyki Arsenał 88, Warszawa, 1988; Wyróżnienie 
na XXXI Ogólnopolskim Konkursie Bielska Jesień, Bielsko-Biała, 1999
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Andrzej Dyakowski 
(ur. 1936, Kraków) 

Obraz XXXIII, z cyklu 
Transformacja

olej, płótno, 130 × 140 cm
sygn. p. d.: A. DYAKOWSKI

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w specjalności malarstwo 
architektoniczne, obronił w pracowni prof. Władysława Jackiewicza w 1969 roku. Na 
macierzystej uczelni pracował w latach 1969 – 2008. Był kierownikiem Pracowni Malarstwa 
Ściennego i Witrażu Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku. Bierze udział w wystawach 
malarstwa w Polsce i za granicą. Wystawy indywidualne prezentował w Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie, Elblągu, Zakopanem, Sztokholmie, Zwinenbergu, Hamburgu. Brał udział w wielu 
wystawach zbiorowych, m.in.: Niemczech, Finlandii i Francji, gdzie uzyskał nagrody i wyróż-
nienia. Kierował pracami remontowymi elewacji kamienic na Starówce Gdańskiej. Opiekun, 
wspólnie z prof. Maciejem Świeszewskim grupy studentów, którzy w latach 2004 – 2005 
ozdobili swoim malarstwem nowy budynek Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Kliniki 
Pediatrii, Hematologii, Onkologii I Endokrynologii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej 
w Gdańsku. W 1970 r. został laureatem I Nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Malarstwa 
Młodych w Sopocie. W roku 2008 otrzymał nagrodę artystyczną „Statuetkę Gryfa Pomor-
skiego” od Marszałka Województwa Pomorskiego, a w 2010 Nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska, za wkład w rozwój malarstwa ściennego. Był dwukrotnym stypendystą Ministra 
Kultury i Sztuki. W roku 1983 otrzymał Nagrodę III stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Jest 
laureatem Nagród Rektora ASP za pracę dydaktyczną. Obrazy prof. Andrzeja Dyakowskiego 
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku i zbiorach prywatnych. Członek 
ZPAP.
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Jan Góra
(ur. 1936 r. Dukszty) 

Dal, 2009/2010

akryl, płótno, 107 × 130 cm
sygn. na odwrocie: Jan Góra |Sopot

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

Malarz i grafik. W latach 1957–1963 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1963 roku w pracowni prof. Juliusza 
Studnickiego. Zaliczył również specjalizację z malarstwa architektonicznego w pracowni 
prof. Jacka Żuławskiego oraz specjalizację grafika artystyczna w pracowni doc. Zygmunta 
Karolaka. W 1963 roku rozpoczął pracę na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 
W 1994 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie jest profesorem w Katedrze 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków, Rady Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki 
oraz rzeczoznawcą przy ministrze kultury i sztuki. Odbył wiele podróży artystycznych, m.in. 
do Zairu, Francji, Jugosławii, Węgier, Niemiec i Rosji. Mieszka w Sopocie. Prace Jana Góry 
znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, w Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Skopje, w Bibliotece Watykańskiej, w Polskim Instytucie Sztuki w Nowym Jorku, a także 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 
Kraków) 

Kolarze

brąz patynowany, 
55 × 90 × 36 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 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). Był artystą 
o perfekcyjnym warsztacie, rozległych horyzontach i indywidualności twórczej.
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Tomasz Kawiak 
(ur. 1943, Lublin) 

Kurtka Bad Boy Tomek, 
2009

aluminium patynowane, 
wys. 38 cm
z tyłu napis: Bad Boy |TOMEK 
|2009 |3/8 ex.

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

Artysta jest jednym z najbardziej charakterystycznych twórców swego pokolenia. Ukończył 
malarstwo oraz architekturę wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom 
uzyskał w 1968. Związany z macierzystą uczelnią, w latach 1968–70 pracował jako asystent 
w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa. W 1970 roku zaprezentował akcję „Ból Tomka 
Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej 
z lubelskich ulic. Tego samego roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował artystyczną 
edukację w Ecole des Beaux-Arts. Znany z oryginalnych działań artystycznych m.in. akcji 
„cegłowania” (briquetage), polegającej na pozostawianiu przez artystę w miejscach, które 
odwiedzał podczas swych licznych podróży, jednakowych cegieł wypalanych w czerwonej 
glinie, o wymiarach 20 × 10 × 3 cm.
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Alfred Aberdam 
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Tancerki, 1955

tempera, tusz, papier, 58 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Aberdam 1955 , 
na odwrocie nalepka z Art Gallery 
International, Florida st. 683, Bu-
enos Aires z datą sierpień 1967

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Rozpoczęte w 1913 r. studia w akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie 
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, 
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie 
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze 
sztafażu. Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries. 
Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie 
czy Krakowie. W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. 
L. Chwistka i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety, 
tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą 
ciemnych barw, niekiedy ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie.
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Józef Jarema 
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Bez tytułu, 1957 r.

technika mieszana, papier, 
23,5 × 30,5 cm
sygn. i dat. l. d.: a Pagaul (?)/
Jarema 57

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 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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Olga Wolniak 
(ur. 1957, Ranguan, Birma)

Samarkanda, 2015

olej, płótno, 110 × 110 cm
sygn. p. d.: OW oraz na odwrocie: 
OLGA WOLNIAK 2015 |„SAMAR-
KANDA” |OL/PŁ 110 X 110 cm

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

Studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, tam też w pracowni prof. Tadeusza 
Dominika obroniła dyplom w 1980 r. W latach 80. malowała wielkoformatowe portrety przy-
jaciół i znajomych. W swojej twórczości wykorzystuje własne, oryginalne techniki malarskie 
takie jak akryl na podkładzie gazet czy prace wykonane z użyciem klisz rentgenowskich. 
W swojej twórczości Olga Wolniak inspiruje się artystycznymi rękodziełami i tekstyliami oraz 
kobietą i jej codziennymi zajęciami. W swoich pracach przedstawia wschodnie kobierce 
o motywach prehistorycznych, maluje obrazy-dywany i obrazy-hafty. Tworzy też murale dla 
pracowni architektonicznych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych 
w Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy, Szwecja, Dania, Izrael, Francja, Wielka Brytania), 
a jej prace, a jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Galerii Studio i Galerii Zachęta 
w Warszawie, Muzeum IIany Goor w Jafie oraz kolekcji Marty Tarabuły w Krakowie.
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Marek Okrassa
(ur. 1975, Częstochowa)

Śniadanie na trawie, 2009

olej, płótno, 90 × 100 cm
sygn. p. bok: M/OKRASSA 09

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

W latach 1994–1999 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale 
Malarstwa i Grafiki. W latach 1996/1997 oraz 1997/1998 otrzymał stypendia artystyczne 
Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Sopotu. W 1999 roku ukończył z wyróż-
nieniem Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni malarskiej profesora Macieja 
Świeszewskiego oraz pracowni rysunku adiunkta Marii Targońskiej. W latach 2000–2002 
prowadził zajęcia na studiach niestacjonarnych I stopnia, z zakresu realizacji obrazu 
filmowego, telewizyjnego i fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, ilustracją, plakatem, graficznym projektowaniem komputerowym 
i serigrafią. Współpracuje z wydawnictwami: Twój Styl, Newsweek, Żagle, EkoBałtyk, Art 
Crowd Magazine z Nowego Jorku, a także z Młodzieżową Agencją Informacyjną (Gdańsk), 
Stowarzyszeniem Razem w Europie (Gdańsk), Gdańską Fundacją Integracji Europejskiej 
oraz jest członkiem Stowarzyszenia Sopot – Miasto Artystów.



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 wynosi 18%. 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 wysta-
wiamy 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 negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie 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. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

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 zwy-
cięzcę. 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 rozdzie-
lania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania 
przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed 
rozpoczęciem licytacji. 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 aukcjo-
nera, 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 wynosi 18%. 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 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

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.



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, 27 października 2018 r., godz. 19

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, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 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)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



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

73 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 17 PAŹDZIERNIKA 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 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

młodasztuka

Adam Wątor, Dziewczyna i cień 2, 2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie



27 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków – 1976 Genewa), Tańce góralskie, gwasz, papier, 33 × 41 cm , sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA 

SZTUKA DAWNA



131

24 LISTOPADA 2018 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915), Rekwizycja, 1875 r., olej, płótno, 56,5 × 76,5 cm w świetle oprawy, sygn., dat. i opisany l. d.: 18 Alfred W Kowalski 75 Monachium



AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Tadeusz Dominik (1928 Szymanów – 2014 Warszawa), Akt, akwarela, papier, 65 × 47 cm, sygn. l.d.: T. Dominik

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
14 LISTOPADA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56



13 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 24 LISTOPADA 2018 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

Zofia Błażko
Moje Muzy, 2018 
olej, płótno, 120 × 120 cm
(fragm.)



8 GRUDNIA 2018

AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3





 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Iwona Kozicka, Jarosław Barton 

 

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
 

ABERDAM ALFRED  62

ANTO MARIA  36

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  29

CHROMY BRONISŁAW  60

CZEŚNIK HENRYK  42

DOBKOWSKI JAN  53

DOMINIK TADEUSZ  3

DUDA-GRACZ JERZY  38

DYAKOWSKI ANDRZEJ  58

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  15,16

GIERYSZEWSKI RYSZARD  24

GÓRA JAN  59

HAŁAS JÓZEF  25

HASIOR WŁADYSŁAW  32 

JACKIEWICZ WŁADYSŁAW  45, 46

JANIKOWSKI MIECZYSŁAW  14

JAREMA JÓZEF  63

KANTOR TADEUSZ  1

KARBOWNICZEK JANUSZ  52

KAWIAK TOMASZ  61

 

KIERZKOWSKI BRONISŁAW  9

KOBZDEJ ALEKSANDER  5, 6

KOWALSKI ANDRZEJ  8

KRYGIER STEFAN  17, 18

KUŁAKOWSKI MARIUSZ  54

KURZAWSKI ANDRZEJ  39

LENICA ALFRED  4

ŁAJMING WŁODZIMIERZ  48

MARKOWSKI EUGENIUSZ  41

MIERZEJEWSKI JERZY  49

MIKULSKI KAZIMIERZ  44

MUSIAŁOWICZ HENRYK  33, 34

NACHT-SAMBORSKI  ARTUR  13

NARZYŃSKI JULIUSZ  35

NITKA ZDZISŁAW   57

OKRASSA MAREK  65

OSTROWSKI KAZIMIERZ  47

PAMUŁA JAN  20

PĄGOWSKA TERESA  20

REICHERT-TOTH JANINA  10

 

SAPETTO MAREK  43

SEMPOLIŃSKI JACEK  28

SIENICKI JACEK  27

SOBEL JUDYTA  50

SOSNOWSKI KAJETAN  23

STAJUDA JERZY  26

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  30, 31

STEC GRZEGORZ  40

SZAJNA JÓZEF  7

SZANCENBACH JAN  51

ŚWIESZEWSKI MACIEJ  37

TARANCZEWSKI WACŁAW  12

TARASIN JAN  19

WANDREY PETRUS  56

WINIARSKI RYSZARD  21

WOLNIAK OLGA  64

ZAWA – WORPUS  55

ZIEMSKI JAN  22

ŻEBROWSKA ALICJA  11

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. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl



MARIUSZ KUŁAKOWSKI
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ
29 LISTOPADA – 15 GRUDNIA 2018 R. 

SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN 

UL. BOH. MONTE CASSINO 43 / SOPOT 

PRZEŚWITY
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