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1
Jonasz Stern
(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

Bez tytułu

monotypia, papier, 42 × 29,5 cm,  
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
przez żonę artysty – Barbarę Jaroszyńską-
-Stern

cena wywoławcza: 2 200 zł •

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

2
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Przy fortepianie

ołówek, papier, 43 × 29 cm,  
sygn. p.d.: monogramem

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Początkowo studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919-1922 kontynuował 
naukę w krakowskiej ASP; w 1922 r. uczęszczał do prywatnej pracowni A. Archipenki 
w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem École de Paris. Dwa 
lata później osiadł we Francji na stałe. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w wielu 
galeriach Paryża, m.in.: Bernheim, de France, Le Portique. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W kraju artysta należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa 
Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego Jorku. Współpracował z Associated 
American Artists Gallery i French Art Gallery; przez wiele lat wykładał w Art Students League. 
W początkowej fazie sztuka Menkesa bliska była estetyce fowizmu. Powracającym wciąż 
tematem były także sceny z życia Żydów. Z czasem ekspresja obrazów artysty pogłębiła się
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3
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk -1952 Łódź)

Sosny nad morzem, 1939/1985 r.

wg rysunku Władysława Strzemińskiego 
akwaforta, papier czerpany, 
29,8 × 43,4 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł •

Malarz, teoretyk sztuki, reprezentant konstruktywizmu w sztuce abstrakcji, twórca teorii 
unizmu. W 1914 r. ukończył Wojskową Szkołę Inżynierii Lądowej i od razu rozpoczął 
aktywną służbę na froncie. Trwale okaleczony podczas walk, nie mógł kontynuować służby 
w wojsku. Postanowił zająć się sztuką – w 1918 r. uczęszczał do Pierwszych Państwowych 
Wolnych Pracowni, tam też nawiązał kontakty z Kazimierzem Malewiczem i Wladimirem 
Tatlinem. W szybkim czasie znalazł się w czołówce rosyjskiej awangardy. Poślubił rzeźbiarkę 
Katarzynę Kobro, z którą wspólnie zainicjowali powstanie w 1928 r. grupy „a.r.” (artyści 
rewolucyjni, awangarda rzeczywista). W tym samym czasie opracował autorską koncepcję 
unizmu, zakładającą stworzenie takiej kompozycji, żeby była jednorodna, złożona z elementów 
abstrakcyjnych oraz stwarzała wrażenie zupełnie płaskiej, pozbawionej dynamiki i głębi. 
W latach 1930–1934 powstało ok. 10 prac unistycznych opartych na drobnych falistych 
formach zapełniających płótna.

4
Władysław 

Strzemiński
(1893 Mińsk – 

1952 Łódź)

Dwie postaci 
z dzieckiem, 

z cyklu Białoruś 
Zachodnia, 
1939/1985 r.

wg rysunku 
Władysława 

Strzemińskiego 
akwaforta, 

papier czerpany, 
29,8 × 43,4 cm, 

p.d.: pieczęć: Galeria 
Anna Wesołowska

cena wywoławcza: 
1 700 zł •

5
Władysław 

Strzemiński
(1893 Mińsk – 

1952 Łódź)

Postać 
z dzieckiem, 

z cyklu Białoruś 
zachodnia, 
1939/1985 r.

wg rysunku 
Władysława 

Strzemińskiego 
akwaforta, 

papier czerpany, 
29,8 × 43,4 cm, 

p.d.: pieczęć: Galeria 
Anna Wesołowska

cena wywoławcza: 
1 700 zł •
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6
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Stary człowiek

tusz, gwasz, papier, 34,5 × 24 cm,  
sygn. l.d.: TKantor, opisana p.d.: stary 
człowiek

cena wywoławcza: 10 000 zł •

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50. 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.
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7
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Szkice strojów, 1957 r.

ołówek, papier, 21 × 14 cm 
sygn. p.d.: Nowosielski 1957

cena wywoławcza: 2 400 zł •

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. Od 1944 r. 
należy do Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92 
profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży 
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. 
Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych 
linią konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.

8
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Wnętrze kościoła, 1952 r.

tusz, akwarela, papier, 28,5 × 20 cm, 
sygn. monogramem i datowany

cena wywoławcza: 8 500 zł •
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9
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt tyłem-Niewolnica, 1994 r.

tusz, papier, 29 × 21 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.g.: Jerzy Nowosielski 
24.IX.94

cena wywoławcza: 3 800 zł •

10
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt stojący, 1993 r.

tusz, papier, 28 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.g.: 
Jerzy Nowosielski 13.XII.93

cena wywoławcza: 3 800 zł •

11
Tadeusz Brzozowski
(1918 Lwów – 1987 Rzym)

Bez tytułu, 1945–1950 r.

tusz, papier, 34,5 × 24,5 cm, 
sygn. dat.  i opisany na odwrociu:
1945 – 50 |T. B. |34.50 × 24.50
– 25 |nr 46. pieczątka na odwrociu:
T. BRZOZOWSKI Nr rys. 564.

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940-1942 
kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji 
związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie (1943) i główną 
rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co 
okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie 
ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, 
uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia 
przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 
nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem 
polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął 
pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako 
dyrektor; w Zakopanem mieszkał do końca życia. 
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13
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Akt leżący

akwarela, papier, 48 × 65 cm,  
sygn. p.d.: T. Dominik

cena wywoławcza: 9 000 zł

12
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż, 1959 r.

akwarela, papier, 45 × 57 cm,  
sygn. p.d.: T. Dominik/Paryż 59

cena wywoławcza: 9 000 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.
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16
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Bez tytułu, 1958 r.

monotypia, karton, 29,5 × 42 cm,  
sygn. l.d.: TKantor, opisana i dat. 
ołówkiem na odwrocie „bez tytułu” 1958

cena wywoławcza: 6 000 zł •

14
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Kostium II z Nosorożca

flamaster, papier, 29,5 × 21 cm, opisany 
w obrębie kompozycji w języku niemiec-
kim oraz u góry: „I Kostum/Jonesco/
Nashorner”

cena wywoławcza: 2 300 zł •

15
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Mężczyzna we fraku

flamaster, papier, 29,5 × 21 cm,

cena wywoławcza: 2 300 zł •
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17
Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna II

technika własna, papier milimetrowy, 
21 × 14,5 cm, sygn. l.d.: Lenica

cena wywoławcza: 800 zł •

18
Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna I

technika własna, papier milimetrowy, 
21 × 14,8 cm, sygn. ołówkiem  
u dołu: Lenica

cena wywoławcza: 800 zł •

19
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

In silence, 1975 r.

technika własna, papier, 55 × 68 cm
sygn. i dat. śr. d.: JAN/BER/DYSZ/
AK/1975
na odwrocie autorski napis: JAN 
BERDYSZAK/1975/IN SILENCE I oraz 
obok uwaga autora OPRAWIAĆ/W BIAŁĄ/ 
RAMĘ

cena wywoławcza: 17 000 zł •

Studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowni rzeźby B. Wojtowicza oraz na wydziale 
malarstwa. Był artystą wszechstronnym, poza malarstwem i rzeźbą zajmował się grafiką, 
tworzył instalacje oraz scenografie teatralne. Od roku 1965 był wykładowcą na macierzystej 
uczelni. Stworzył wiele cyklów prac, posługując się technikami rysunku, grafiki, czy fotografii. 
Duży wpływ na charakter jego twórczości miały zainteresowania filozofią Wschodu. Działania 
artysty koncentrowały się w głównej mierze na zagadnieniach przestrzeni. W 1965 r. po raz 
pierwszy wprowadził do swoich obrazów przestrzeń rzeczywistą, podejmując tym samym 
przewijającą się w późniejszej twórczości ideę pustki. Był laureatem wielu prestiżowych 
nagród, m.in. Nagrody im. Jana Cybisa.

Studia rozpoczął w 1922 roku na wydziale prawno-ekonomicznym 
Uniwersytetu Poznańskiego. Równolegle studiował muzykę w Kon-
serwatorium 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 Po-
znania 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.
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20
Wanda Czełkowska
(ur. 1930 r.)

Analiza, 1986 r.

grafit, pastel, papier, 100 × 70 cm

Pochodzenie:
kolekcja artystki

cena wywoławcza: 18 000 zł

Artystka awangardowa urodzona w 1930 r. Dyplom uzyskała na Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w 1954 r. u profesora J. Bandury. Od 1955 r. bierze udział w wystawach 
okręgowych i ogólnopolskich. Między innymi udział w wystawie Rzeźba Polska 1954–60, 
Warszawa, 1960. Wiele wystawiała również za granicą, w Norwegii w 1958 r., brała 
udział w wystawie rzeźby w Hadze w 1963 r. i w Paryżu w tym samym roku. W latach 
1969–1981 była członkinią Drugiej Grupy Krakowskiej, choć dla tej zawsze chodzącej 
własnymi drogami indywidualistki przynależność do grupy nigdy nie była sprawą zasadniczą. 
Rzeźba stanowi dla niej podstawowy środek wyrazu, jednak na przestrzeni kolejnych dekad 
artystka konsekwentnie przekraczała konwencjonalne ograniczenia związane z tą dyscypliną, 
skłaniając się w dużym stopniu ku konceptualizmowi. Głównym problemem w działaniach 
Czełkowskiej jest relacja do przestrzeni oraz interakcje między człowiekiem a rzeźbiarską 
konstrukcją bądź instalacją. Jest autorką zarówno realizacji przeznaczonych pierwotnie do 
prezentacji w przestrzeni publicznej („Gracze”, 1960–1961), monumentalnych pionierskich, 
konceptualnych instalacji („Stół”, 1971) oraz minimalistycznych, konceptualnych projektów 
(„Koniec wieku albo prosta nieskończona, Kwadrat, koło + prosta” 1996–1997). Mieszka 
i pracuje w Warszawie.
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21
Barbara Zbrożyna

(1923–1995)

Bez tytułu, 1981 r.

piórko, tusz, papier, 51 × 43 cm, 
sygn.p.d.: 1. IV. 81 BZ

cena wywoławcza: 2 000 zł

22
Janina Kraupe-Świderska
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Madonna z dzieciątkiem

technika mieszana, papier, 
23,5 × 11 cm 
sygn. p.d.: J. Kraupe

cena wywoławcza: 500 zł •

23
Janina Kraupe-Świderska

(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

List do Mateusza, 1990 r.

papier, 61 × 45 cm (zadruk),  
sygn. i dat. p.d.: J. Kraupe 1990, 

opisany l.d.: I List do Mateusza  
egz. d art. IV 750

cena wywoławcza: 750 zł

24
Barbara Zbrożyna
(1923–1995)

Bez tytyłu

tusz, papier, 42 × 30 cm, 
sygn. p.d.: BZbrożyna 1963

cena wywoławcza: 2 000 zł

Artystka urodzona w 1923 r. w Lublinie, jednak rodzina w roku 1939 
przeprowadza się do Warszawy. Naukę sztuki rzeźbiarskiej rozpoczyna 
w 1939 r. w prywatnej szkole plastycznej Blanki Mercere w Warsza-
wie, gdzie lekcje rysunku prowadził Ryszard Moszkowski. W 1943 r. 
poznaje Alfonsa Karnego, to spotkanie umacnia w niej przekonanie 
o kontynuowaniu nauki rzeźbienia. W kwietniu 1945 r. rozpoczęła 
naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Xawerego 
Dunikowskiego. Od 1947 do 1949 r. kontynuuje naukę na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Franciszka Strynkiewicza. 
Dyplom otrzymuje w roku 1962. Pełną świadomość artystyczną osiąga 
już jednak, jak inni rzeźbiarze z jej pokolenia, w roku 1955, w atmosferze 
gwałtownych starć ideowych, w okresie radykalnego przewartościowania 
dorobku sztuki XX wieku. W swojej karierze zdobyła wiele nagród 
i wyróżnień, czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym stolicy oraz 
całego kraju. Należy do grona polskich artystek drugiej połowy XX wieku, 
które wywarły ogromny wpływ na obraz powojennej polskiej rzeźby. Jej 
prace znajdują się w muzeach w Polsce, zagranicą oraz w kolekcjach 
prywatnych. Na aukcji prezentujemy prace rysunkowe artystki.

Artystka zajmująca się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz grafiką. 
W 1938 roku rozpoczęła studia w krakowskim ASP, a w czasie okupacji konty-
nuowała je w Kunstgewerbeschule. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1947 roku, 
a już rok później dyplom z grafiki. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę 
pedagogiczną w krakowskiej Akademii, którą prowadziła do 1991r. (w 1980 roku 
uzyskała tytułu profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku zwyczajnego). 
W okresie II wojny światowej udzielała się w konspiracyjnym teatrze Tadeusza 
Kantora. Przynależała do różnych ugrupowań artystycznych: m.in. od 1957 
roku do Grupy Krakowskiej. Jej obrazy często inspirowane są muzyką i poezją. 
Ponadto artystka często czerpie inspiracje z magii i filozofii Zen. W 1997 roku 
za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne została odznaczona Nagrodą Miasta 
Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, a w 2008 przyznano jej Złoty Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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26
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Akt

akwarela, papier, 65 × 47 cm, 
sygn. l.d.: T. Dominik

cena wywoławcza: 9 000 zł

25
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt do spektaklu, 1948 r.

kredka, papier, sygn. p.d.: Szajna/1948, 
42 × 27 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł
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27
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Zwierzę, 1963 r.

akwarela, tusz, papier, 27 × 44 cm 
w świetle oprawy, sygn. i dat. długopisem 
l.d.: Lebenstein 63

cena wywoławcza: 8 000 zł •

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. 
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania 
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-
dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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28
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Postacie, 1969 r.

piórko, tusz lawowany, 53 × 75 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Lebenstein 69

cena wywoławcza: 11 000 zł •
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30
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Bez tytułu, 1996 r.

akwarela, papier, 38 × 28 cm, 
sygn. p.d.: S. Fijałkowski/34a/96, 
dat. l.d.: 12 VIII 96

cena wywoławcza: 7 000 zł

29
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

10 X 2012

serigrafia, papier, 100 × 70 cm, opisany 
i sygn. u dołu ołówkiem: 10 X 2012 9/60 
S. Fijalkowski

cena wywoławcza: 1 900 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. 
Stanowisko profesora objął w 1983 r.. W początkowych latach swojej drogi artystycznej 
był pod wpływem surrealizmu i konstruktywizmu. Był wielkim admiratorem Kandinsky’ 
ego i Malewicza. W latach 60. XX w. rozwinął unikalny język swojego malarstwa oparty na 
konstruktywizmie, minimalizmie, lirycznej abstrakcji, któremu pozostał do dziś. W 1972 r. 
reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. W 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki 
artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową 
nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na 
wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego 
prace znajdują się w wielu muzeach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie 
czy Tate Gallery w Londynie.
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31
Mieczysław Wejman
(1912–1997)

Rowerzysta III, 
1964 r.

akwaforta, papier, 
28 × 50 cm, sygn. 
p.d.: Mieczysław 
Wejman-1964, opisany 
l.d.: Rowerzysta III

cena wywoławcza: 
2 300 zł

32
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Replika III – szkic do 
spektaklu, 1973 r.

kredka, papier, 27,3 × 42,5 cm,  
sygn. p.d.: Szajna

cena wywoławcza: 4 800 zł

33
Tadeusz Łapiński
(ur. 1928 Rawa Mazowiecka)

Bez tytułu, 1962 r.

akwarela, papier, 29,5 × 43 cm,  
na odwrociu dedykacja: Anusi
Tadłapiński 62 krakow 

cena wywoławcza: 3 500 zł

Tadeusz Łapiński wystawiał swoje prace na przeszło 150 wystawach indywidualnych, m.in. 
w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Sao Paulo, Muzeum Tienjin – Chiny. W Polsce jego sztuka 
prezentowana była w muzeach okręgowych w Toruniu, Płocku, Koninie, Żyrardowie oraz 
w Warce. Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu czołowych muzeów na świecie, m.in. 
w Nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodo-
wym Centralnym Instytucie Sztuki w Pekinie i Tienjin – Chiny, Bibliotece Publicznej – New 
York City, Muzeum Albertina w Wiedniu, Bibliotece Narodowej Francji, Muzeum Narodowym 
w Ottawie, Muzeum Sztuki Longview – Texas, Muzeum, Sztuki San Francisco i innych. 
Głównym obiektem jego zainteresowań jest litografia wielobarwna, tęczowo drukowana, 
tzw. Split Color lub Rainbow.

Polski grafik i malarz a także profesor i rektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Współtwórca Międzynaro-
dowego Biennale (dzisiaj Triennale) Grafiki. Studiował 
na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał 
dyplom w pracowni M.Kotarbińskiego w 1939 roku, oraz 
na krakowskiej ASP, gdzie w 1946 jego naukę zwieńczył 
dyplom z malarstwa w pracowni F. Szczęsnego-Kowarskie-
go. Uważany jest za inicjatora nurtu grafiki metaforycznej, 
który jest domeną ,,krakowskiej szkoły grafiki.
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34
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja z sową i ludzkim 
tłumem, 1965 r.

tusz, długopis, karton bezowy, 
28,5 × 20 cm, sygn. i dat. l.g.: 
Beksiński 65

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Bek-
sińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m.in. 
kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty 
realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na 
początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, 
figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się 
na stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej 
uwagę od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych 
doświadczeń z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. 
Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Jako 
jedyny Europejczyk ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. W 1999 r. Muzeum 
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. 
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.
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36
Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Na trzepaku, XX w.

olej, papier, 35 × 24,5 cm,  
sygn. olówkiem p.g.: E. Markowski

cena wywoławcza: 5 000 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. 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. 

35
Karre Appel
(1921–2006)

1 C Live, 1964 r

litografia, papier, 39 × 27 cm,  
sygn. p.d.: APPEL, opisany l.d.: 130/200

cena wywoławcza: 1 200 zł

Holenderski malarz, grafik, rzeźbiarz i poeta. Współzałożyciel stowarzyszenia CoBrA. Studiował 
w Rijksakademie van Beeldende Kunsten, znanej akademii sztuk pięknych w Amsterdamie. 
Jego pierwsza wystawa solo odbyła się w 1946 r. Appel inspirował się twórczością dzieci 
oraz sztuką etniczną. Jego ekspresyjne blejtramy są pełne żywych kolorów, silnych, mocnych 
ruchów pędzla oraz grubej aplikacji impasto. Jego prace są znane i podziwiane na całym 
świecie, wiszą w prywatnych kolekcjach oraz w galeriach takich jak The Museum of Modern 
Art w Nowym Jorku, The Art Institute of Chicago czy Rijksmuseum w Amsterdamie.
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37
Aleksandra Jachtoma
(ur. 1932, Barchaczów)

Łuk w prostokącie, 1988 r.

pastel, papier, 37 × 29 cm,  
sygn. p.d.: A. JACHTOMA 1988

cena wywoławcza: 1 600 zł •

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
na krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1958 r. obroniła dyplom u prof. 
Kazimierza Tomorowicza. We wrześniu 1957 uczestniczyła w wycieczce grupy studentów 
ASP do Włoch i Francji. Była członkiem-założycielem powstałej w roku 1963 warszawskiej 
grupy artystycznej „Rekonesans”. W roku 1972 przebywała w Paryżu dzięki stypendium 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymała 1987 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt 
twórczości. Otrzymała też Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida, a w roku 2003 Nagrodę 
im. Jana Cybisa Warszawskiego Okręgu ZPAP. Uczestniczyła w wielu wystawach malarstwa, 
w tym w 35 wystawach indywidualnych. Aleksandra Jachtoma w swojej twórczości poszukuje 
najgłębszej istoty światła i koloru. Jej malarstwo charakteryzuje zdyscyplinowanie i asceza. 
Kompozycje składają się ze skondensowanych jednolitych plam, w których matematyczny 
rygor jest złagodzony delikatnymi przejściami barwnymi.

38
Aleksandra Jachtoma

(ur. 1932, Barchaczów)

Kompozycja abstrakcyjna, 2002 r.

gwasz, papier, 25,5 × 24 cm, sygn. i dat. 
p.d.: AJachtoma 2002

cena wywoławcza: 3 000 zł •

39
Aleksandra Jachtoma

(ur. 1932, Barchaczów)

Rdzawy prostokąt, 1986 r.

pastel, papier, 31 × 29,2 cm, sygn. p.d.: 
A. JACHTOMA 1986

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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41
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja, 1962 r.

rysunek, tusz, piórko,  
papier, 30 × 20 cm,  
sygn. i dat. l.d.: BEKSIŃSKI 62

cena wywoławcza: 10 000 zł •

40
Leszek Rózga
(1924–2015)

Kompozycja z irysem, 1976 r.

ołówek, papier, 64,5 × 44 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: LRÓZGA/1976

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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43
Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Bez tytułu

gwasz, papier, 50 × 37 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.g: JAN MŁODOŻENIEC

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń 
Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła 
wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz 
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec do swoich 
prac starał się przemycać, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną elementy 
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształciła się charakterystyczna dla tego artysty 
stylistyka, którą wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty 
kontur i duże płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy 
w jednym znaku. Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą m.in.: Dawno 
temu w Ameryce, Ojciec chrzestny, Gremliny Rozrabiają, Wielki Gatsby.

42
Gabriela Obremba
(1927 Mysłowice – 1997 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna, 
1984 r. (?)

olej, tektura, 34,5 × 46,2 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Gabriela Obremba 1984 (?)

cena wywoławcza: 1 700 zł •

Była studentką H. Rudzkiej-Cybisowej na ASP w Krakowie w l. 1946–50.Kontynuowała 
edukację na akademii warszawskiej. Po raz pierwszy pokazał swe prace na Ogólnopolskiej 
Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 r.
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44
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1993 r.

akwarela, papier, 39 × 49 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: JTarasin 93

cena wywoławcza: 9 000 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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46
Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Kompozycja, 2008 r.

kolaż, papier, 67 × 48 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. śr.d.: MUSIAŁOWICZ

cena wywoławcza: 5 000 zł

45
Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Pejzaż z drzewami

technika własna, papier, 34 × 45 cm 
w świetle passe-partout, sygn. środek: 
MUSIAŁOWICZ, sygn. p.d.:  
MUSIAŁOWICZ

cena wywoławcza: 1 200 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).
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47
Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Game 7x7-logical course-
the elements appear keeping 
diagonal directions, 1977 r.

serigrafia, papier, 58,5 × 58 cm
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Winiarski 77, 
opisany p.d.: 85/150

cena wywoławcza: 3 800 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 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. 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), i „Reductivismus” w Wiedniu (1992).

48
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Bez tytułu, 1987 r.

tusz, papier, 41 × 29 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem l.d.:  
1987 Teresa Pągowska

cena wywoławcza: 4 000 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.
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50
Stefan Gierowski
(ur. 1925 Częstochowa)

Kompozycja pomarańczowa, 
1990 r.

akwarela, papier, 62 × 49 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł •

49
Stefan Gierowski
(ur. 1925 Częstochowa)

Bez tytułu, 1961 r.

monotypia, bibułka, 20 × 20 cm
w świetle passe-partout, opisany
na kartce wewnątrz oprawy: Stefan
Gierowski, Warschau, Monotypie 1961,
na odwrocie oprawy napis: Geschenk
von Walter |(Wohnzimmer bezahlt) oraz
naklejka wystawowa maszynopisem 48
Gierowski

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W drugiej połowie lat. 50. odszedł od malarstwa fi guratyw-
nego w kierunku abstrakcji. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je „Obrazami” 
i numeruje cyframi rzymskimi. Jego obrazy inspirowane są abstrakcją typu informel, unizmem 
oraz sztuką postkonstruktywistyczną. Gierowski określany jest również kontynuatorem szkoły 
koloryzmu, dzięki wyszukanej grze faktur i kolorów. W latach 60. Jego prace zbliżyły się 
do kierunków wizualistycznych, a w latach 70. Większą uwagę poświęcał wzajemnemu 
oddziaływaniu pól barwnych. W latach 80. Doszło do tego poszukiwanie form artystycznych. 
Prezentowane na aukcji prace pochodzą z lat 90. 
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51
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Sanatorium I (Neufmoutiers), 
1958

linoryt, bibuła, 16,3 × 23,5 cm
(kompozycja)

Lit.: I. Jakimowicz, „Jozef Gielniak”, War-
szawa 1982, poz. 1. M. Hermansdorfer, 
„Jozef Gielniak”:, Wrocław 2006, s. 13.

cena wywoławcza: 800 zł •

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts 
w Valenciennes. Do Polski pryejechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał sanato-
rium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. 
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie 
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą 
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. Od 1966 r. był 
członkiem Société Internationale des Graveurs sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę 
na V Biennale Grafików w Lublanie, w 1966r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na 
I Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowej 
Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972r. nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki 
w Fredrikstad. Laureat Nagrody Państwowej.

52
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

N.b.o.g z B. – Sanatorium VII, 
1964 r.

linoryt, bibułka, 29,3 × 33,4 cm, opisany 
u dołu długopisem: N.B.O.G. z G. – Sana-
torium VII linoryt 1964/6 września 1964

cena wywoławcza: 7 500 zł •
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54
Joseph Presser
(1907 Lublin – 1967 Paryż)

Postacie

technika mieszana, papier, 50 × 40 cm 
w świetle oprawy, sygn. p.d.: Presser

cena wywoławcza: 5 000 zł •

53
Joseph Presser
(1907 Lublin – 1967 Paryż)

Parami na plaży

technika mieszana, papier, 23 × 32 cm, 
sygn. p.d.: Presser

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts 
w Valenciennes. Do Polski pryejechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał sanato-
rium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. 
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie 
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą 
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. Od 1966 r. był 
członkiem Société Internationale des Graveurs sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę 
na V Biennale Grafików w Lublanie, w 1966r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na 
I Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowej 
Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972r. nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki 
w Fredrikstad. Laureat Nagrody Państwowej.
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56
Lech Kunka 
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Ulica w Paryżu, 1948 r.

tempera, olej, werniks szelakowy, collage, 
papier, 126 × 90 cm, niesygnowany

cena wywoławcza: 9 500 zł •

55
Lech Kunka 
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Kobieta w fotelu, 1950 r.

tempera, papier, 63,8 × 49, 3 cm,  
sygn. i dat. p.d.: L. Kunka 50

cena wywoławcza: 8 500 zł •

Malarz, rysownik, scenograf. Absolwent PWSSP w Łodzi. Dyplom obronił w 1951 roku 
w pracowni Wł. Strzemińskiego. W latach 1948–1949 kształcił się także w pracowni F. Legera 
we Francji. Między 1951 a 1978 wykładał na macierzystej uczelni, a od 1963 roku był 
prorektorem i dziekanem PWSSP. Członek grupy St-53 oraz uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy 
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale (1955) oraz 
II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1957). Jego prace nawiązują do „Powidoków” 
tworzonych przez Wł. Strzemińskiego oraz dekoracyjnej sztuki Matisse’a i Legera. Malował 
głownie abstrakcje geometryczne, z czasem ewoluujące w kierunku sztuki strukturalnej – 
bazującej na różnorodnych materiałach i technikach.
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59
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Bez tytułu

akwarela, papier, 40 × 50 cm, 
sygn. p.d.: T. Dominik,  
praca dwustronna

cena wywoławcza: 6 500 zł •

57
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Córa, 1962 r.

sangwina, papier, 33 × 22,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: P./6.3.62,  
opisany l.d.: CÓRA

cena wywoławcza: 500 zł •

58
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Młyn

kredka, papier, 29 × 19 cm

cena wywoławcza: 500 zł •

Studia w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Interesował się awangardową 
typografią. W latach 20-tych projektował szatę graficzną pism „Zwrotnica” 
i „Linia”. Uczestniczył w pierwszej wystawie grupy „Praesens”. Malował 
abstrakcje klasycznymi technikami, zajmował się fotografią eksperymen-
talną, którą łączył z technikami graficznymi, uprawiał rzeźbę reliefową. 
Przed wojną współpracował z awangardowym studiem filmowym SPAF 
w Krakowie. Po wojnie malował dekoracyjnie ujęte martwe natury 
i pejzaże.

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie 
na Wydziale Grafiki, pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. 
W czasie okupacji kontynuował edukację w Kunstgewerbeschule (do 
1942), a w latach 1945–48 na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie 
u E. Eibischa i Z. Pronaszki. Jeden z najbardziej znaczących polskich 
drzeworytników i rysowników. Artysta wielokrotnie był nagradzany, zdobył 
m.in. Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 
w 1971r. oraz Nagrodę im. Jana Cybisa w roku 1988.



58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

60
Tytus Dzieduszycki-Sas
(1934–1973)

Bez tytułu, 1967 r.

gwasz, papier, 38 × 27 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 
Tytus 67, wymiar w oprawie: 72 × 60 cm

Wystawiany:
Tytus Dzieduszycki-Sas
(1934–1973)
Pomiędzy Lublinem a Paryżem.
Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
16.03.2012–6.05.2012

cena wywoławcza: 8 000 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli malarstwa materii. Współtworzył lubelską Grupę Zamek. 
Od 1959 roku działał w Paryżu w kręgu ruchu Phases.Urodził się w 1934 r w Warszawie, 
zmarł w 1973 r w Paryżu. Ukończył biologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.Był artystą - samoukiem, uprawiał malarstwo, scenografię, grafikę. Współzało-
życiel Koła Młodych Plastyków, późniejszej Grupy Zamek / m.in.: Włodzimierz Borowski, 
Jan Ziemski/ działającej w Lublinie w latach 1956-60. Brał udział w wystawach grupy 
w Lublinie i w Warszawie w Galerii Krzywe Koło w 1958 r. W 1959 r.  wyjechał do Paryża 
na stypendium, gdzie został na stałe. Wystawiał pod pseudonimem Tytus Sas. Prace artysty 
są rzadkością na polskim rynku.
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62
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Bez tytułu, lata 60. XX w.

węgiel, papier, 30 × 22 cm,  
sygn. na odwrocie ołówkiem R. OPAŁKA

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 500 zł

61
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Szkice postaci, lata 60. XX w.

kredka, papier, 32,5 × 22 cm, 
sygn. na odwrocie ołówkiem: R. OPAŁKA

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 2 500 zł

Polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptualizmu. Od 1977 r. 
tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W 1968 stworzył cykl Opisanie świata, nawiązujący do motywów biblijnych. Jego najbardziej 
rozpoznawalnym dziełem jest cykl OPALKA 1965 /1 – ∞, nazywany przez artystę i krytyków 
Programem. Zajmował się również grafiką. W 2009 został odznaczony Złotym Medalem l 
„Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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63
Magdalena Abakanowicz
(1930 Falenty pod Warszawą – 
2017 Warszawa)

Z cyklu Okamgnienie, 2000 r.

gwasz, akwarela, papier, 35,5 × 44 cm, 
sygn. i dat. u dołu 2000 Dla Moniki  
m. Abakanowicz

cena wywoławcza: 11 000 zł •

Polska rzeźbiarka światowej sławy, wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1965–1990 wykładowca Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Profesor wizytująca na University of California. Prekursorka 
w dziedzinie tkaniny artystycznej. W latach 60. wywołała burzę w świecie sztuki po za-
prezentowaniu publiczności swoich miękkich form rzeźbiarskich – okrzykniętych później 
na jej cześć abakanami. Głównym przedmiotem artystycznych zainteresowań Magdaleny 
Abakanowicz jest człowiek w całej swojej skomplikowanej naturze, jego pozycja i rola 
w świecie, a także poczucie odosobnienia i zagubienia. Charakterystyczne dla jej twórczości 
są kompozycje wielopostaciowe – powielone postaci usytuowane jedna obok drugiej. Jako 
rzeźbiarskie medium obrała sobie tkaninę, lniane worki, drewno czy brąz. Dzieła artystki 
znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych na całym świecie.
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66
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Bez tytułu, 1977 r.

tusz, papier, 65 × 50 cm,  
sygn. ołówkiem śr.d.: S. Fijałkowski, 
opisany p.d.: 1b/77 G, l.d.: szkic  
do linorytu

cena wywoławcza: 6 800 zł

64
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Żagiel I

linoryt, 68 × 48 cm, opisany ołówkiem:  
l.d.: Żagiel I linoryt,  
śr.d.: odbijał: H. Opałka, p.d.: R. Opałka

cena wywoławcza: 2 200 zł

65
Henryk Opałka
(ur. 1929)

Przylądek Horn

litografia, papier, 50 × 66 cm,  
1/10, opisana ołówkiem  
p.d.: Przylądek Horn,  
śr. d.: Litografia 1/10, p.d.: H. Opałka

cena wywoławcza: 1 000 zł

Polski artysta grafik, specjalizujący się w litografii. 
Urodzony we Francji, w okresie II wojny światowej 
przebywał w Niemczech. W latach 40. przez 
4 lata pobierał naukę u Hoffmana i Petzolta ze 
szkoły Wunderlicha. Po wojnie wrócił do Francji. 
W 1946 r. przyjechał do Polski. Pracował przez 
wiele lat jako „mistrz warsztatu” w pracowni lito-
graficznej na warszawskiej ASP oraz w Doświad-
czalnej Pracowni Litograficznej na warszawskiej 
Saskiej Kępie. W latach 1980–1984 pracował 
też jako mistrz w Pracowni Litografii prof. Mariana 
Rojewskiego na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. 
Od lat 80. tworzy i wystawia autorskie litografie, za 
które otrzymał wiele wyróżnień, m.in. wyróżnienie 
na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa i Grafiki, 
Warszawa 1986; 5 medali na kolejnych wystawach 
Premio Internazionale di Grafica del Pomero – Villa 
Burba, Mediolan 1997-2004. Ponad 20 razy był 
laureatem nagród różnego stopnia w warszawskim 
konkursie „Najlepsza Grafika Miesiąca”.
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68
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Autoportret, 2001 r.

technika mieszana, papier, 100 × 70 cm, 
opisany na odwrocie: Sempoliński/luty 
2001/Autoportret

cena wywoławcza: 4 800 zł

67
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Czaszka, 1998 r.

akryl, papier, 100 × 70 cm, opisany 
z tyłu: Sempoliński 2.IV.98/Czaszka

cena wywoławcza: 4 500 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).
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70
Teresa Rudowicz
(1928 Toruń – 1994 Kraków)

Kompozycja 61/18, 1961 r.

collage, technika mieszana, papier,
35.50 × 50 cm, sygn.. i opisany na
odwrociu: TERESA RUDOWICZ |61/18

cena wywoławcza: 14 000 zł •

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

69
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Droga do nikąd, z cyklu 
Mrowisko, 1988 r.

akryl, kreda, papier, 65 × 65 cm,  
sygn. p.d.: Szajna 1988

cena wywoławcza: 18 000 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 mowili, że jest jednym z pięciu największych 
artystow 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 poźniej rownież 
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, rownież dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. W roku 1971 
stworzył autorski Teatr-Galerię w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował 
Polskę między innymi na Biennale w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w Sao Paulo 
(1979 i 1989). Światowy sukces odniosł jako tworca teatralny. Był członkiem licznych 
stowarzyszeń artystycznych, a za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i honorowany 
w kraju i za granicą.
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73
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Horyzont, 1982 r.

akwarela, papier, 38 × 55 cm, 
sygn. i dat. l.d.: JTarasin 82

cena wywoławcza: 9 000 zł •

71
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Drobiazgi, 1962 r.

litografia, papier, 61 × 37 cm (zadruk),
66 × 40, 5 cm w świetle passe-partout,
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.:  
Jan Tarasin
62, opisany ołowkiem l.d.:  
Droziazgi 2–10

cena wywoławcza: 4 000 zł •

72
Andrzej S. Kowalski

(1930–2004)

Roto-pictura +RYS, 1966 r.

technika mieszana, papier, 100 × 70 cm, 
sygn. i dat. p.d.: ASKowalski 66,  

na odwrocie opisany:  
ROTO-PICTURA+RYS, 1966

cena wywoławcza: 2 300 zł •

Malarz, grafik, pisarz, eseista, publicysta i pedagog. Profesor filii krakowskiej ASP w Katowicach. 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.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.



7372 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

75
Józef Hałas

(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Figura osiowa, lata 50./60. XX w.

technika mieszana, papier, 
175 × 41,5 cm

Pochodzenie:
Mia Art Gallery Wrocław

cena wywoławcza: 18 000 zł

74
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Figura osiowa, lata 50./60. XX w.

technika mieszana, papier, 
168 × 41,5 cm

Pochodzenie:
Mia Art Gallery Wrocław

cena wywoławcza: 18 000 zł

Artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku 
należący do pokolenia Arsenału, wymieniany wraz ze 
Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy 
Jerzym Nowosielskim, niezrównany kolorysta. Urodził 
się w Nowym Sączu. 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. W 1956 r. 
zakłada Grupę X zrzeszającą twórców lokalnego śro-
dowiska plastycznego. W latach 1958-2001 związany 
był pracą dydaktyczną z PWSSP. W latach 1984–1985 
pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985 objął 
katedrę Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. 
W 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Na 
początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma 
cyklami – Wnętrzami oraz Drogami. Oba cykle stają 
się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii 
w twórczości Hałasa, jaką były Góry. 
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77
Konrad Jarodzki
(ur. 1927, Zaklików)

Zależność IX, 1976 r.

monotypia, papier, 70 × 100 cm

Pochodzenie:
Mia Art Gallery Wrocław

cena wywoławcza: 20 000 zł

76
Konrad Jarodzki
(ur. 1927, Zaklików)

Tektonika V, 1972 r.

monotypia, papier, 60 × 80 cm

Pochodzenie:
Mia Art Gallery Wrocław

cena wywoławcza: 20 000 zł

Urodził się w 1927 r. w Zaklikowie. Malarz i rysownik, członek „Grupy Wrocławskiej”. W latach 
1949–1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a w 1955–1958 
w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta. Od 1967 r. do 1971 r. był 
wykładowcą PWSSP, od roku 1973 starszym wykładowcą. W 1976 r. został docentem, 
a w 1984 i w latach 1992–1999 rektorem tej uczelni. Otrzymał również tytuł profesora 
zwyczajnego. Wychował trzy pokolenia artystów, stworzył legendarną pracownię, wokół której 
zbierały się kolejne pokolenia artystów. To tutaj zawiązała się słynna wrocławska grupa LUXUS. 
Jarodzki mimo swoich 91 lat – nadal jest aktywny, maluje. W 2013 r. miał indywidualną 
wystawę w prestiżowej galerii na Manhattanie w Nowym Jorku. Wystawa „Distored clarity” 
czyli „Zniekształcona przejrzystość”. W swoim malarstwie fascynuje się światłem i ruchem. 
Używa powtarzających się ciągów rytmicznych, które wiją się wężowato: cykle „Penetracje 
i Przestrzeń”. Obrazy artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym 
świecie, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Muzeum Kopernika w Toruniu, jak również we francuskiej Fundacji Vence 
czy paryskiej Galerii Regas Langroris. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
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78
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Uskrzydlenie, 1987 r.

grafika, relief, 24,3 × 19 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Andrzej Gieraga 87, 
opisana l.d.: Uskrzydlenie 5/50

cena wywoławcza: 800 zł •

79
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Czerń i biel III, 1987 r.

akwatinta, papier, 24 × 20,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: ołówkiem Andrzej 
Gieraga 87, opisana l.d.:  
Czerń i biel III, śr.d.: 35/50

cena wywoławcza: 550 zł •

80
Ryszard Gieryszewski

(ur. 1936, Warszawa)

Nekrolog I, 1980 r.

drzeworyt, papier, 43,6 × 34 cm,  
sygn. p.d.: R. Gieryszewski 1980, opisany 

l.d.: NEKROLOG I, śr.d.: DRZEWORYT 
WYPUKŁODRUK 3/30

cena wywoławcza: 8 000 zł •

81
Ryszard Gieryszewski

(ur. 1936, Warszawa)

Linia, 1985 r.

drzeworyt, papier, 43,6 × 34 cm,  
sygn. p.d.: Gieryszewski 85,  

opisany l.d.: Linia

cena wywoławcza: 500 zł •

Malarz, grafik, rysownik, pedagog, animator kultury, 
urodzony w Śliwnikach. W latach 1965–1970 studiował 
na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi. W roku 1971 obronił dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni malarstwa prof. Romana 
Modzelewskiego oraz z zakresu projektowania u doc. An-
toniego Starczewskiego i doc. Anieli Bogusławskiej. Tuż 
po dyplomie został zatrudniony na macierzystej uczelni 
na stanowisku asystenta w Pracowni projektowania dzia-
niny. Na uczelni zajmował po drodze rożne stanowiska, 
m.in. w 1983 objął III Pracownię Malarstwa i rysunku 
w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego, którą kierował aż do chwili 
przejścia na emeryturę do 2005 r. W latach 1994–2014 
współpracował z Politechniką Radomską (obecnie Uni-
wersytet Tecnologiczno-Humanistyczny) na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Katedrze Sztuki, później Wydziale 
Sztuki, pełniąc od 2008 roku funkcję kierownika Katedry 
Malarstwa i Rysunku. Od 2014 roku do chwili obecnej 
jest pedagogiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi na Wydziale Artystycznym. Artysta mieszka i tworzy 
w Łodzi.

W latach 1959-1964 studiował na war-
szawskiej ASP w pracowniach profesorów 
Aleksandra Kobzdeja (malarstwo) i Andrzeja 
Rudzińskiego (grafika). Jeden z czołowych 
polskich współczesnych twórców zajmują-
cych się grafiką artystyczną. Jego twórczość 
zaprezentowano na wielu wystawach 
indywidualnych i bardzo licznych wysta-
wach 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 Naj-
lepsza 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 Drzewo-
rytników Xylon w Szwajcarii.
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82
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Akt siedzący

ołówek, karton, 35 × 25 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 900 zł •

83
Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

W uścisku, 1974 r.

akwarela, gwasz, ołówek, flamaster, pa-
pier, 22 × 15,5 cm, sygn i dat. ołówkiem 
p.d.: Zb 18 X 1974, u dołu pieczęć: JKK

Pochodzenie:
kolekcja Jana Krzysztofa Kamińskiego

cena wywoławcza: 1 800 zł •

84
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Akt

akwarela, karton, 35 × 50 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 2 500 zł •

85
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Akt

ołówek, kredka, papier, 35 × 25 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 1 000 zł •

W latach 1920-26 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Władysława Jarockiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza 
i Karola Frycza, następnie w latach 1928-29 pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza w paryskim oddziale ASP. W latach 30-tych kilkakrotnie 
wystawiał obrazy i rysunki, m.in. w krakowskim TPSP, w Poznaniu 
i Belgradzie. Po wojnie zajął się głównie ilustracją książkową, zwłasz-
cza książek dla dzieci. Od 1951 r. był profesorem ASP w Warszawie.
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86
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 
1973 Warszawa)

Kwiaty w wazonie- 
dekoracja

akwarela, papier, 
32,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

87
Andrzej Kreütz-Majewski
(1936 Brdów – 2011 Warszawa)

Projekt scenografii 
do przedstawienia 
teatralnego, 1955 r.

piórko, tusz, papier, 
29, 5 × 42 cm,  
sygn. i dat. p.d.: AM 1.I.1955

Pochodzenie:
kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 700 zł •

88
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu żeńskiego

akwarela, ołówek, papier, 33 × 24,5 cm, 
sygn. p.d.: jms, na odwrocie pieczątka: 
POLSKI ZESPÓŁ TAŃCA, Warszawa,  
ul. Bednarska 7

cena wywoławcza: 1 400 zł •

89
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu żeńskiego

ołówek, papier, 28 × 22 cm

Pochodzenie:
kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Scenograf, malarz i pedagog. Absolwent krakowskiej ASP (1959) i ASP w Rzymie (1962). Twórca około 160 scenografii w teatrach operowych 
i dramatycznych. Jako scenograf debiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oprawą plastyczną do dramatu Słowackiego 
„Horsztyński” (1959). W 1962 rozpoczął współpracę z warszawskim Teatrem Wielkim premierą „Święta wiosny” Igora Strawińskiego. 
W 1966 otrzymał nominację na stanowisko naczelnego scenografa Teatru Wielkiego w Warszawie, którą pełnił do 2005, kiedy to przeszedł 
na emeryturę. Poza wieloma realizacjami na scenie Teatru Wielkiego oraz innych polskich teatrów - był autorem scenografii w renomowanych 
teatrach. Zajmował się również z powodzeniem reżyserią teatralną (np.: „Pasja” Krzysztofa Pendereckiego – Teatr Wielki, Warszawa 1979, 
lub „Król Roger” Karola Szymanowskiego – Teatr Wielki, Warszawa 1983).
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90
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

Sieci

piórko, papier, 50 × 36 cm 
w świetle pass-partout,  
sygn. p.d.: Marczyński

cena wywoławcza: 2 600 zł •

91
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

Na cmentarzu

piórko, tusz, papier, 14 × 11, 5 cm, sygn. 
p.d.: AM

cena wywoławcza: 1 000 zł •

92
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

Współzawodnik Mickiewicza

tusz, papier, 13,5 × 30 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Marczyński
ilustracja dla Przekroju

cena wywoławcza: 2 200 zł •

93
Adam Marczyński

(1908 Kraków – 1985 tamże)

Żaglowiec

tusz, piórko, papier, 17,5 × 12,5 cm, 
sygn. p.d.: AM

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Ukończył studia w 1936 roku w krakowskiej ASP. Podróżował 
do Francji i Hiszpanii - poznanie malarstwa francuskiego 
(zwłaszcza Cezanne’a) wywarło istotny wpływ na rozwój 
artystyczny Marczyńskiego. Związany był z Grupą Krakowską, 
z którą wiele wystawiał. Jego rozumienie zadań sztuki oraz ro-
zumienie zagadnień formy było bliskie poglądom Marii Jaremy 
i Henryka Wicińskiego. Brał udział w reaktywacji Grupy w roku 
1957. Jego udział w pracach Stowarzyszenia związany był 
z niekiedy ostrym konfliktem z Tadeuszem Kantorem. Wydaje 
się, że Adam Marczyński-obok Marii Jaremy - był najwybit-
niejszym malarzem Grupy. Od roku 1945 aż do emerytury 
pracował na ASP. Obok malarstwa uprawiał rysunek, grafikę 
(monotypie) oraz scenografię.
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94
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
Wariat i zakonnica, projekt 
kostiumu Burdygiela

ołówek, tempera, collage, papier,
30 × 21,5 cm w świetle passe-partout,
sygn. p. śr.: Szajna, opisany ołówkiem
p.d.: Burdygiel/Skolski, l.śr.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 5 000 zł

95
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

John Millinghton Synge, Bohater 
naszego świata, projekt kostiumu 
Nelly

akwarela, tempera, papier, 30 × 21 cm 
w świetle passe-partout, opisany p.d.: 
Nelly/p. Zgrzybłowska, l.d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 5 000 zł

96
Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 
2008 Warszawa)

Jerzy 
Broszkiewicz, 

Imiona władzy, 
projekt 

scenografii

tempera, 
papier na kartonie, 

27,5 × 39 cm 
w świetle passe-

-partout. Praca 
oprawiona, szyba 
konserwatorska.

cena wywoławcza: 
5 000 zł

97
Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

W. Shakespeare, Sen nocy 
letniej, projekt kostiumu, 1963 r.

collage, papier, 35,5 × 25,5 cm,  
sygn. p.d.: Szajna/1963,  

opisany l.d.: Szekspir/”Sen  
nocy letniej”

cena wywoławcza: 5 000 zł
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99
Kazimierz Mikulski
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Z cyklu Cień kota, 1997 r.

tusz, papier, 31,4 × 23,4 cm,  
sygn. p.d.: K. Mikulski 97

cena wywoławcza: 6 500 zł

98
Kazimierz Mikulski
(1918 Kraków -1998 tamże)

Z cyklu Cień kota, 1997 r.

tusz, papier, 31,3 × 23,4 cm,  
sygn. p.d.: K. Mikulski 97

cena wywoławcza: 6 500 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.
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100
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 
2015 Wrocław)

Pawilon 
Czterech Kopuł 
we Wrocławiu, 
lata 50. XX w.

akwarela, papier, 
23 × 31 cm w świe-
tle passe-partout, 
niesygnowany, praca 
oprawiona

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty

cena wywoławcza: 
3 500 zł

101
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Bez tytułu, lata 50. XX w.

monotypia, papier, 39 × 30 cm 
w świetle passe-partout, niesygnowany

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 500 zł

102
Józef Hałas

(1927 Nowy Sącz – 2015 
Wrocław)

Magdalena w sklepie 
muzycznym, lata 50. XX w.

monotypia, bibułka, 
30 × 30 cm  

w świetle passe-partout, 
niesygnowany

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 4 500 zł

103
Józef Hałas

(1927 Nowy Sącz –  
2015 Wrocław)

Bez tytułu, lata 50. XX w.

monotypia, bibułka, 
27 × 30 cm 

w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.:  

Józef Hałas

cena wywoławcza: 3 500 zł

Środek?
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105
Gabriela Obremba

(1927 Mysłowice – 1997 Warszawa)

Portret

akwarela, papier, 27, 5 × 21 cm 
w świetle passe-partout,  

sygn. p.d.: Gabriela Obremba

cena wywoławcza: 500 zł •

106
Monika Piwowarska
(1914–2006)

Akt w fotelu

tusz, gwasz,  
29 × 19 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: MP

cena wywoławcza: 1 400 zł

107
Grzegorz Moryciński

(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Fotel

pastel, papier, 56 × 42 cm,  
sygn. p.d.: G. Moryciński

cena wywoławcza: 1 100 zł •

108
Helena Zaremba-Cybisowa

(1911 Równe – 1986)

Półakt, 1960 r.

gwasz, papier,  
44,5 × 40, 5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

Po ukończeniu liceum Słowackiego w Warszawie za namową Mewy Łunkiewicz 
(Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej) wstąpiła do Szkoły Sztuk Zdobniczych i Ma-
larstwa na Myśliwieckiej. W 1939 roku ukończyła Akademie Sztuk Pięknych, 
Wydział Malarstwa u prof. Felicjana Kowarskiego. Początkowo głównie interesował 
ją pejzaż, portret szczególnie dzieci, tworzyła też lalki pacynki i projekty zabawek. 
Pod wpływem przyjaźni z Henrykiem Stażewskim od 1962 roku skoncentrowała 
się na abstrakcji, a te doświadczenia przeniosła wkrótce na twórczość w tkaninie. 
Zainspirowana przez Marię Łaszkiewiczową wstąpiła do Pracowni Doświadczalnej 
ZPAP, w której rodziły się początki sukcesów polskiej tkaniny artystycznej, również 
Magdaleny Abakanowicz. Uprawiała malarstwo portretowe, abstrakcyjne oraz 
tkaninę artystyczną - gobeliny. Była laureatką licznych ngród. jej prace znajdują 
się w kolekcjach największych polskich muzeów oraz w zbiorach prywatnych.

Studia artystyczne odbyła w latach 1931–35 na Wydziale 
Malarstwa ASP w Warszawie. Pierwszą wystawę indywidu-
alną zrealizowała w 1937 r. w IPS w Łodzi, a następnie, 
w1938 r., brała udział w Salonie Zimowym. Odbyła liczne 
podróże artystyczne, m.in. do Francji, Niemiec, Maroka, 
Algieru, Grecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Specjalizowała 
się w malarstwie sztalugowym (olej, akwarela, gwasz), 
podejmując tematy takie jak: pejzaż, martwa natura, sceny 
rodzajowe. Brała udział w wielu wystawach, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach muzeów 
narodowych w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, Muzeum 
w Toruniu, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
Muzeum na Zamku w Lublinie oraz w kolekcjach prywatnych 
– krajowych i zagranicznych.. 

104
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Martwa natura z rybami

akwarela, papier, 30,5 × 42,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: podsa-
decki, dat. l.d.: 25.V.970, u dołu 7dedykacja

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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109
Helena Kowalewicz
(1924–1989)

Kompozycja

tusz, papier, 
21 × 29,5 cm, 
sygn. p.d.: Lena

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

110
Helena Kowalewicz
(1924–1989)

Głowa

tusz, papier,  
42 × 29,8 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł •

111
Józef Czapski

(1896 Praga – 
1993 Maisons-Laffitte)

Kwiaty

kredka, papier, 
19 × 25 cm, 

niesygnowany

cena wywoławcza: 
2 200 zł •

112
Józef Czapski

(1896 Praga – 
1993 Maisons-Laffitte)

Procida, lata 1960–61

akwarela, papier, 
31 × 21 cm,  

sygn. p.d.: J Czapski

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa 
i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, aktywnie 
uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze 
środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, 
deformację. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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113
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 
2012 Warszawa)

Sucha Woda

pastel, papier, 
17 × 24 cm, sygn. l.d.: 
Jerzy Mierzejewski

cena wywoławcza: 
1 200 zł

114
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 
2012 Warszawa)

Miłość, 1976 r.

grafika, papier, 
14,5 × 19 cm 
(zadruk), sygn. ołówkiem 
p.d.: Mierzejewski 
1976, opisany l.d.: 
Miłość, śr.d.: e/a

cena wywoławcza: 
600 zł

Jerzy Mierzejewski urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Ojciec Jacek Mierzejewski (1883–1925), znany malarz, oraz straszy 
brat Andrzej (1915–1982), również plastyk. 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. W roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej 
PWST. Z „filmówką” związał się na długo. Pełnił funkcje dziekana wydziału operatorskiego i wydziału reżyserii, a w latach 1974–1975 
był prorektorem szkoły. Wykładał też na uczelni filmowej w Brukseli. 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. Jest laureatem m.in. 
nagrody im. Jana Cybisa za rok 1997

115
Jerzy Mierzejewski

(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Ogród

akwarela, papier, 35,5 × 50 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 800 zł

116
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Bukowina

flamaster, papier, 28 × 38,5 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 800 zł

117
Jerzy Mierzejewski

(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Widok z okna

pastel, papier, 17 × 22 cm,  
sygn. p.d.: Mierzejewski

cena wywoławcza: 1 500 zł
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118
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Akt – dwie kobiety

ołówek, papier, 34 × 27 cm, pieczęć p.d.: 
Z rysunków Franciszka Starowieyskiego, 
potwierdzenie autentyczności przez żonę 
artysty: T.Starowieyska

cena wywoławcza: 2 000 zł •

119
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Akt-szkic

ołówek, papier, 24,5 × 17,8 cm,  
sygn. p.d.: FS (monogram wiązany), na 
odwrocie okrągła pieczęć: Z rysunków 
Franciszka Starowieyskiego, pieczęć: 
Potwierdzam autentyczność oraz napis: 
T. Starowieyjska

cena wywoławcza: 1 800 zł •

120
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Projekt plakatu do wystawy 
Antoniego Uniechowskiego, 
1974 r.

akwarela, ołówek, papier, 29,5 × 21 cm, 
sygn. śr.d.: 1674

cena wywoławcza: 5 500 zł •

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej ASP. 
Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię. 
Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie 
i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć Grand Prix 
na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za plakat filmowy na 
festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką, 
zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości Starowieyskiego 
świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakterystyczna groteska 
nawiązuje do malarstwa XVII-wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował 
swe prace o 300 lat wstecz.
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121
Andrzej Kreütz-Majewski
(1936 Brdów – 2011 Warszawa)

Pajac, 1960 r. 

Projekt kostiumu do opery
technika mieszana, papier, 45 × 35 cm,  
dat. l.g.: 20.IX.60

Pochodzenie:
kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 1 500 zł •

122
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt kostiumu do „Don 
Kichota”, 1964 r.

tempera, papier, 42,5 × 30 cm, 
sygn. p.d.: J. Szajna/64, opisany ołów-
kiem l.d.: Cervantes „Don Kichot”/ 
T. Ludowy

cena wywoławcza: 5 000 zł

123
Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt kostiumu do „Fausta” 
Goethego, 1985 r.

tempera, kredka, papier naklejony  
na tekturę, 41,5 × 28 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

124
Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt kostiumu Cerbera do 
przedstawienia „Dante”, 1974 r.

kredka, ołówek, papier, 38,5 × 24,5 cm, 
sygn. p.d.: Szajan/74

cena wywoławcza: 4 800 zł
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125
Krzysztof Skarbek
(1958 r.)

Bez tytułu, 1999 r.

akryl, papier, 40 × 30 cm,  
sygn. śr.d.: K. SKARBEK 1999 R.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

126
Krzysztof Skarbek 
(1958 r.)

Odpoczywające samoloty, 1999 r.

akryl, papier, 40 × 30 cm,  
sygn. p.d.: Krzysztof Skarbek 1999 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

127
Edward Dwurnik

(ur. 1943 Radzymin)

Koszmarny sen, 2014 r.

akwarela, tempera, papier, 
55 × 46 cm, sygn. i dat. p.d.: 

2014/E. DWURNIK, opisany l.d.: 
KOSZMARNY SEN

cena wywoławcza: 3 000 zł •

128
Edward Dwurnik

(ur. 1943 Radzymin)

Wieliczka, 2016 r.

akwarela, tempera, papier, 
40,5 × 50,5 cm, sygn. p.d.: 

E. DWURNIK, powyżej dat.: 2016, 
u dołu: WIELICZKA, na odwrocie 

autorski opis pracy

cena wywoławcza: 3 400 zł •

Urodził się we Wrocławiu. Studiował na krakowskiej ASP, w 1985 
ukończył wydział malarstwa na wrocławskiej PWSSP. Dyplom 
w 1985 roku z zakresu malarstwa uzyskał w Pracowni Malar-
stwa i Rysunku u profesora Zbigniewa Karpińskiego. Zaczynał od 
działalności w niezależnym ruchu artystycznym we Wrocławiu. 
W 1986 miał pierwszą wystawę malarstwa, którą zorganizował 
przywódca Pomarańczowej Alternatywy – „Major” Frydrych. 
Był jednym z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli 
malarstwa nowoekspresyjnego, a jego prace wystawiane były 
w najważniejszych ekspozycjach tego nurtu: „Ekspresja lat 
80-tych” (Sopot, 1986), „realizm radykalny. Ekspresja konkretna” 
(Warszawa, 1987). Jest jedną z barwniejszych postaci polskiej 
sztuki współczesnej – malarz, performer, współtwórca filmowej 
awangardy lat 80-tych, muzyk (członek rockowo-alternatywnej 
grupy „Poławiacze pereł z Odry”). Obecnie zajmuje się malarstwem 
sztalugowym, sztuką wideo i akcjami artystycznymi. Prowadzi 
Pracownię Dyplomującą Malarstwa oraz Pracownię Malarstwa 
studiów licencjackich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
jako profesor.
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129
Monika Piwowarska

(1914–2006)

Na plaży

tusz, gwasz, 29 × 19 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: MP

cena wywoławcza: 1 400 zł

130
Monika Piwowarska
(1914–2006)

Akt leżący 
dwustronny

akwarela, papier, 
21 × 30 cm,  
sygn. p.d.: MP

cena wywoławcza: 
2 000 zł

131
Joanna Sarapata
(ur. 1962)

Akty kobiece

gwasz, pastel, tektura, 64,5 × 49,5 cm, 
sygn. p.d.: Sarapata

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Urodziła się w 1962 r w Warszawie. Studia w Ecple des Beaux-Art. w Paryżu, kontynuowane 
w Academie des Art. Contemporaires w Nicei. Wystawia od 1987 r – St. Tropez, Monaco, 
Paryż, Niemcy, USA, Szwajcaria, Japonia, od 1998 r wystawia w Polsce.Uprawia przede 
wszystkim malarstwo, zajmuje się też scenografią i plakatem.W 1996 r wygrała konkurs na 
plakat Opery Paryskiej. Głownym tematem malarstwa jest akt kobiecy.
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135
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Pokaz mocy, 1998 r.

pastel, papier, 64 × 48 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Stasys 98

cena wywoławcza: 9 000 zł

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

132
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Sztaluga, 1979 r.

tempera, papier, 11 × 8 cm w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Stasys 1979

cena wywoławcza: 2 200 zł •

133
Stasys Eidrigevicius

(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Twarz III

tempera, papier, 21 × 15 cm,  
sygn. p.d.: Stasys

cena wywoławcza: 2 700 zł •

134
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Kubeczek, 1980 r.

tempera, papier, 11 × 8 cm, 
sygn. p.d.: Stasys 1980

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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136
Andrzej Kreütz-Majewski
(1936 Brdów – 2011 Warszawa)

Akt przed lustrem, 1957 r.

tusz, papier, 30,5 × 21 cm, 
dat.p.d.: 22.IV.57, na odwrocie 
sygn. ołówkiem Andr. 19.IV. 1967

cena wywoławcza: 800 zł •

137
Andrzej Kreütz- 
-Majewski
(1936 Brdów – 
2011 Warszawa)

Pejzaż z trzema 
postaciami, 1956 r.

litografia, papier, 
30,5 × 34,5 cm, na odwro-
cie dat. ołówkiem 1956

Pochodzenie:
kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 600 zł •

138
Kiejstut Bereźnicki 

(ur. 1935 Poznań)

Karnawał – scena plenerowa, 
2008 r.

tusz sepiowy, papier, 70 × 50 cm,  
sygn. i dat. l.d. 2008/KBereźnicki/

Karnawał/scena plenerowa

cena wywoławcza: 1 900 zł •

139
Kiejstut Bereźnicki 

(ur. 1935 Poznań)

Plener – studium, 2008 r.

tusz sepiowy, papier, 70 × 50 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Plener Studium/ 

KBereźnicki/2008

cena wywoławcza: 1 900 zł •

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stani-
sława Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. 
prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale Malarstwa. 
Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat 
w swych pracach prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc 
z doświadczeń holenderskich malarzy XVII wieku oraz dawnego 
malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny ale-
goryczne, biblijne i portrety o stonowanym kolorycie. Brał udział 
w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest laureatem 
wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody 
Ministra Kultury.
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140
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Nikifor-Dwurnik (para), 2017 r.

akwarela, tempera, papier, 19 × 25,5 cm,
sygn. na dole, na środku: E. DWURNIK

cena wywoławcza: 1 500 zł •

141
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Nikifor-Dwurnik (oczy), 2017 r.

akwarela, tempera,  
papier, 25,5 × 19 cm,  
sygn. śr.d.: DWURNIK

cena wywoławcza: 1 500 zł •

142
Edward Dwurnik

(ur. 1943 Radzymin)

Ten naród powierzam 
Chrystusowi-Panu 

przyszłego wieku…, 1981 r.

tusz, flamaster, papier,  
57 × 48 cm, sygn. p.d.: pieczęć 

E. Dwurnik 81, E.D.

cena wywoławcza: 4 500 zł •

143
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Cytrynka, 2012 r.

akwarela, papier, 29,5 × 21 cm,  
sygn., dat. i opisany u dołu: CYTRYNKA 
E.DWURNIK 2012, l.g.: 12

cena wywoławcza: 1 100 zł •

W latach 1963-70 studiował malarstwo, gra-
fikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwa-
rel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże 
autostopem” – charakterystyczne widoki miast 
z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Dwurnik 
upamiętnia ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia 
do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wo-
jennego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” 
(od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), 
„Niech żyje wojna!” (1991–1993), „Niebie-
skie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 
1996), „Wyliczanka” (od 1996). Brał udział 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. 
Indywidualnie prezentował swoje prace na 
wystawach monograficznych, m.in. w 2001 
r. w warszawskiej Zachęcie.
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145
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Tabun

gwasz, tusz, pastel, papier, 
29,5 × 31,5 cm, sygn. p.d.: J Wilkoń

cena wywoławcza: 6 200 zł •

144
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Skarb Ali Baby, 2014 r.

gwasz, tusz, pastel, papier, 50 × 69,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł •

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach 
koło Wieliczki. W latach 1947-1949 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie studiował historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy.  
Artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku 
lat 90. Artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego równie ważną 
dziedziną jak ilustracja. Na aukcji prezentujemy rzeźbę pieska, wykonaną z drewna. Prace 
Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą. 
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146
Andrzej 
Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Pożądanie nie 
kieruje się 
rozsądkiem, 
2001 r.

grafit, kredka ole-
jowa, akryl, papier, 
75 × 107 cm,  
sygn. p.d.:  
A. Dudziński

cena wywoławcza: 
4 500 zł

147
Andrzej 
Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

W poszukiwaniu 
mojej gry, 2001 r.

kredka olejowa, 
pastel, papier, 
75 × 107 cm,  
sygn. śr.d.:  
A. Dudziński

cena wywoławcza: 
4 500 zł

148
Andrzej Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Byłem tam, widziałem to, 2001 r.

kredka olejowa, pastel, papier, 
88 × 66 cm, sygn. l.g.: A. Dudziński

cena wywoławcza: 6 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki PWSSP w Gdańsku oraz na Wydziale 
Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. Jest grafikiem, 
malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych. Jeszcze jako student publikował 
rysunki w „Szpilkach”, warszawskiej „Kulturze” i innych czasopismach. Rysuje piórkiem, 
pastelami, robi kolaże, fotografuje, projektuje znaczki i karty telefoniczne. Autor ptaka „Dudi”, 
którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego socjalizmu obok rysunków A. Mleczki 
stanowiły ostrą satyrę ówczesnych stosunków /satyrykom wolno było więcej powiedzieć 
niż pozostałym twórcom/. Tworzy też scenografie teatralne. W latach 1970–72 przebywał 
w Londynie, gdzie współpracował z offowymi pismami „OZ”, „Ink”, „Frendz” Od 1977 r 
mieszka i pracuje w USA. Pracuje dla takich pism jak: „The New York Times”, „Newsweek”, 
„Time” czy „Vanity Fair”.
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149
Grzegorz Moryciński 
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Pejzaż z Prowansji

pastel, papier, 28 × 38 cm,  
sygn. p.d.: G. Moryciński

cena wywoławcza: 1 500 zł •

150
Stanisław Rodziński 
(ur. 1940 Kraków)

Pejzaż, 2000 r.

pastel, papier, 32,5 × 45 cm,  
sygn. śr.bok: St. Rodziński, opisany na 
odwrocie: St. Rodziński Gschnitz.08.2000

cena wywoławcza: 2 800 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom uzyskał w pracowni Emila 
Krchy w 1963 roku. Tuż po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną: najpierw w krakowskim 
Liceum Sztuk Plastycznych, następnie we wrocławskiej PWSSP (1972–1980) i krakowskiej 
ASP (od roku 1981), gdzie w latach 1993–96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, 
a w latach 1996–2002 funkcję rektora. Maluje obrazy olejne, akwarele, gwasze, pastele. 
Sztuka Rodzińskiego nawiązuje do estetyki polskiego koloryzmu. Poczucie wspólnoty łączy 
go z osobą i twórczością Józefa Czapskiego. Podkreśla, że duże znaczenie w dojrzewaniu 
artystycznym miała dla niego znajomość sztuki i esejów tego artysty oraz osobista z nim 
znajomość. W dotychczasowym dorobku Rodzińskiego można wyodrębnić dwa wiodące 
obszary zainteresowań: pejzaż i, jak to określił Jerzy Nowosielski, „dramat chrystologiczny”. 
Artysta nie dąży jednak do oddania realiów, mówi: że kieruje się wzruszeniem – obraz rodzi 
się z konkretnego przeżycia. Pozostaje zapisem chwili, emocji, ale – ostatecznie – także 
czymś więcej. Oprócz ogromnego dorobku artystycznego Profesor Rodziński jest również 
krytykiem sztuki i autorem wielu publikacji na jej temat.

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem rektor-
skim otrzymał w 1962 roku w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. Po ukończeniu 
studiów odbywał liczne podróże artystyczne do Paryża, Londynu, Włoch, Szwecji, Niemiec, 
Australii. W 1969 roku został stypendystą rządu włoskiego. Miał wystawy indywidualne 
w głównych ośrodkach kulturalnych w kraju, a także za granicą. Jest laureatem licznych 
nagród i wyróżnień m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Spychalskiego (1973, 1977), 
nagrody za całokształt twórczości Komitetu Kultury Niezależnej N.S.Z.Z. „Solidarność” (1988), 
stypendium artystycznego Amerykańskiej Fundacji Pollock-Krasner (1993), nagrody specjalnej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006). Prace artysty znajdują się w licznych 
kolekcjach muzealnych m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Szczecinie, 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie, a także 
w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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151
Lech Kunka
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Ludzie pracy

tempera (aerograf), pastel, papier, 
100 × 70 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł •

152
Aleksander Kobzdej

(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Scena na ulicy

akwarela, papier, 19 × 19 cm,  
sygn. p.d.: Kobzdej

cena wywoławcza: 2 200 zł •

153
Aleksander Kobzdej

(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Scena z robotnikami

akwarela, papier, 
20 × 23,5 cm, 

sygn. p.d.: Kobzdej

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studio-
wał architekturę na Politechnice we Lwowie 
od 1939 roku, którą ukończył w 1946 roku 
na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów 
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. 
W okresie socrealizmu stał się czołowym 
artystą oficjalnie zadekretowanej przez wła-
dze komunistyczne sztuki. Autor arcydzieła 
socrealizmu Podaj cegłę, / z dyptyku „Podaj 
cegłę i Ceglarki”/. Zerwał z socrealizmem 
w 1955 r. Artysta skierował się ku informe-
lu, 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 oraz 
w Sao Paulo w 1959 roku.
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155
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Pan Wacław z Międzyzdrojów, 
2002 r.

akwarela, papier, 44 × 26 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.g.: Franciszek  
Maśluszczak 2002

cena wywoławcza: 4 500 zł •

154
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Negocjacja, 2014 r.

akwarela, papier, 28 × 38 cm,  
sygn. p.g.: 2014 Franciszek Maśluszczak, 
opisany: Negocjacja

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Ukończył studia na warszawskiej Akade - mii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w 1974 roku. 
Jego domeną jest malarstwo, rysunek i grafika. Maśluszczak jest także wykładowcą na 
Wydziale Architektury Po - litechniki Warszawskiej. Jego malarstwo jest, z założenia 
metaforyczne; maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle odrealnionego pejzażu. 
Charakterystyczne postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby pełne 
smutku i swoistego komizmu. Jego prace wysta - wiane były na wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą.
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157
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Krawcowa na rurze, 2018 r.

technika mieszana, papier, 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: H.Cześnik 28.09.18

cena wywoławcza: 5 000 zł

156
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Rodzina w łaźni miejskiej, 2017 r.

technika mieszana, papier, 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: HCześnik17

cena wywoławcza: 5 000 zł

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzyskując dyplom w roku 1977 
w pracowni K. Ostrowskiego. Obecnie jest profesorem gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, 
neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka religijna to ulubione narzędzia 
artystycznej ekspresji Cześnika. Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji i nie-
przewidywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej niepokój, który udziela 
się oglądającym. Cześnik brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w galeriach 
na całym świecie. Jest laureatem licznych nagród artystycznych.
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158
Roman Artymowski
(1919 Lwów – 1993 Warszawa)

Pejzaż pesymistyczny IV, 1989 r.

akwatinta, papier, 49 × 39 cm (arkusz), 
sygn. i dat. p.d.:: Rartymowski. 1989, 
opisany l.d.: Pejzaż pesymistyczny IV, 
akwatinta 5/15

cena wywoławcza: 500 zł •

159
Roman Artymowski
(1919 Lwów – 1993 Warszawa)

Pejzaż pesymistyczny V, 1989 r.

akwatinta, papier, 49 × 39 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Rartymowski 1989, 
opisany l.d.: Pejzaż pesymistyczny V, 
akwatinta 5/15

cena wywoławcza: 500 zł •

160
Konrad Srzednicki
(1894–1993)

Zew, 1972 r.

akwaforta, akwatinta barwna, 
papier, 50 × 65 cm, sygn. p.d.: Konrad 
Srezdnicki, opisany i dat. l.d.: 1972 Zew, 
śr. d.: II/10/50

cena wywoławcza: 1 300 zł

Studiował w prywatnej Szkole Malarstwa i Rysunku Konrada Krzyżanowskiego (1921–1924), 
następnie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1924–1930, dyplom 1936). W latach 
1928–1939 pracował w Katedrze Grafiki Artystycznej macierzystej uczelni. W 1939 
został powołany na profesora grafiki w ASP w Krakowie, gdzie – poza latami II wojny 
światowej – pracował do 1965. Pełnił w tej uczelni funkcje kierownika Katedry Grafiki 
(1945–1950), rektora (1951–1952), dziekana Wydziału Grafiki (1961–1964). Był człon-
kiem Stowarzyszenia „Ryt” (1929–1939) i grupy „9 grafików” (1952–1960). W 1965 został 
członkiem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. Był też członkiem Komitetu 
Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, w latach 1966–1970 
jego sekretarzem generalnym. Zdobył liczne nagrody, m. in. na Międzynarodowej Wysta-
wie „Sztuka i Technika”, Paryż 1937, na Światowej Wystawie Grafiki, Londyn 1962, na 
I Międzynarodowym Biennale Grafiki, Kraków 1966, złoty medal na III Międzynarodowym 
Salonie Sztuk Plastycznych, Victoria 1968 (Brazylia). Zajmował się malarstwem i grafiką 
warsztatową (litografia, techniki metalowe, rzadziej drzeworyt). Jego kompozycje, głównie 
w technikach metalowych, bazowały na doskonałym warsztacie. Artysta chętnie stosował 
duże formaty i kolor. Figuralne sceny rozgrywają się w odrealnionym świecie idylli, często 
nawiązują do mitów śródziemnomorskich i dziedzictwa kulturowego świata antycznego.

Od 1945 r. studiował w krakowskiej ASP. Uczył się u Eugeniusza 
Eibischa, Andrzeja Jurkiewicza, Konrada Srzednickiego i Czesława 
Rzepińskiego. Swoje prace zaczął wystawiać w 1949 r. W latach 
1953–1956 brał udział w rekonstrukcji Starego Miasta Warszawie. 
W 1959 r. w warszawskiej galerii Krzywe Koło po raz pierwszy 
wystawiał indywidualnie, pokazując szerszej publiczności prace 
powstałe podczas pobytu we Włoszech. W tym samym roku 
przebywając w Bagdadzie, zorganizował wystawę polskiej sztuki 
współczesnej, gdzie wkrótce zaczął wykładać na tamtejszych uczel-
niach artystycznych. Po powrocie do Polski prowadził Pracownię 
Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny w PWSSP w Łodzi. 
W latach 1971–1974 był rektorem tej uczelni. W l. 1976–1979 
ponownie pracuje w Iraku. W 1982 r. otrzymał profesurę na 
warszawskiej ASP, w latach 1983–1984 piastował stanowisko 
rektora. W 1992 r. założył w Łowiczu fundację „Promocja Polskiej 
Sztuki Wizualnej”. W początkowej fazie twórczości tworzył reali-
styczne obrazy, by w końcu odnaleźć swoją drogę i zapisać się 
w historii sztuki, jako abstrakcjonista geometryczny, wyczulony 
na niuanse barwne i walory faktury. Swoistym wspomnieniem 
Orientu, pojawiającym się w pracach artysty jest motyw słońca, 
najbardziej kojarzony z twórczością Artymowskiego.
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162
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Dachy

tempera, gwasz, tektura, 29 × 41 cm, 
sygn. p.d.: JACEK SIENICKI

cena wywoławcza: 6 000 zł •

161
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Szczególny cyrk, 1958 r.

monotypia, papier, 47 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. na odwrocie: Siencki Jacek/58 r./
monotypia/Szczególny Cyrk

cena wywoławcza: 3 500 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.
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163
Andrzej Jurkiewicz
(1907–1967)

Portret kobiety, ok. 1946 r.

litografia, papier, 31,6 × 23,6 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: Jurkiewicz

cena wywoławcza: 900 zł •

164
Jan Wodyński
(1903 Jasło – 1988 Warszawa)

Don Kichot

technika mieszana, papier, 26 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 
Wodyński

cena wywoławcza: 1 800 zł •

165
Jerzy Lubański

(1925–2005)

Śpiąca IX, 
1978 r.

gwasz, papier, 
50 × 75 cm, sygn. 

l.d.: LUBAŃSKI, 
opisany na odwrocie: 

Jerzy Lubański/
Kraków/1978 gwasz 

Śpiąca IX

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

166
Jan Wodyński

(1903 Jasło – 
1988 Warszawa)

W salonie

technika 
mieszana, papier, 

34 × 44,5 cm,  
sygn. p.d.: 

WODYŃSKI

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

Grafik i rysownik; profesor ASP w Krakowie i Warszawie. Studiował 
na krakowskiej ASP u F. Pautscha i W. Weissa. Tworzył serie grafik 
– akwaforty przedstawiające scenki uliczne oraz grafiki o tematyce 
sportowej, utrzymane w oszczędnej stylistyce, projekty okładek, 
ilustracje, ekslibrisy; u schyłku życia zwrócił się ku abstrakcji. Był 
autorem podręcznika „Metody grafiki artystycznej”.

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Weissa i F.S. Ko-
warskiego. Członek grupy Pryzmat działającej w latach 1930–39. 
Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne zaliczane do nurtu 
postimpresjonistycznego. Malował pejzaże, martwe natury, portrety. 
Pod koniec lat 60. tworzył też dzieła abstrakcyjne. Prowadził działal-
ność dydaktyczną – profesor UMK w Toruniu, PWSSP w Gdańsku, 
ASP w Warszawie.

Malarz-kolorysta. W latach 1945–50 studiował malarstwo w krakowskiej ASP u Z. Pronaszki, u którego w 1952 r. uzyskał dyplom. 
W 1954 r. został pedagogiem tamże i od 1967 nauczał w katedrze Wacława Taranczewskiego. Od 1989 r. profesor. Malował pejzaże, 
martwe natury oraz portrety w technice olejnej i akwareli. Tworzył też kolaże. Swoje prace prezentował na Salonach krakowskiego TPSP 
oraz na wielu wystawach w kraju i za granicą. Miał wystawy indywidualne m.in. w TPSP (1973) i BWA (1978) w Krakowie. Jego prace 
znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. W ASP prowadził pracownię projektowania malarstwa w architekturze, 
którą objął po Janinie Kraupe. Wykonał około 40. polichromii i 100. witraży w kościołach polskich.
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167
Kazimierz Ostrowski

(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

W stoczni

technika mieszana, 
papier, 35 × 45 cm w świetle 

passe-partout, sygn. p.d.: 
K.OSTROWSKI

cena wywoławcza: 3 000 zł •

168
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 
1953 Sanary-sur-Mer)

Łodzie

litografia, papier, 32 × 25 cm, 
sygn. na płycie p.d.: Kisling

cena wywoławcza: 800 zł •

169
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 
Riverdale)

Siedząca para  
(Love song)

litografia barwna, papier, 
40,5 × 55 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: 
Menkes, opisana l.d.: 
66/100, sygn. na 
kamieniu p.d.: Menkes

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

170
Edmund Ernest Kosmowski

(1900–1985)

Dziewczyna na kanapie, 1966 r.

pastel, papier, 20,5 × 14,5 cm,  
sygn. l.d.: Ernest Kosmowski

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Malarz i pedagog. Legenda środowisk twórczych Trójmiasta. W latach 1946–52 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Sopocie w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. W 1949 r. otrzymał roczne stypendium rządu francuskiego 
na studia w Paryżu i został uczniem słynnego F. Legera. Po powrocie do kraju zajmował się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem tkanin 
oraz malarstwem ściennym i witrażem. W latach 1964–1987 był wykładowcą w PWSSP w Gdańsku. Od 2002 r. przyznawana jest „Nagroda 
im. Kazimierza Ostrowskiego” – ogólnopolskie wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Wpływ na twórczość Ostrowskiego 
miały kolorystyczne dokonania Matisse’a oraz kontakt ze sztuką Legera, co doskonale widać w malarskich cyklach przedstawiających stocznie 
i porty, w pejzażach oraz portretach. Styl Ostrowskiego charakteryzuje się uproszczeniem form i geometryzacją kompozycji, a fantazyjne 
układy elementów budowane są przy pomocy plam czystych barw, wyrazistych kresek i mocnego konturu.

Polski malarz tworzący od 1945 we Francji. Będąc skautem 
trafił do Legionów Polskich, 1 września 1915 zaszeregowano 
go do 5 Pułku Piechoty Legionów. Jego udział w działaniach 
zbrojnych nie jest znany. W późniejszym wieku studiował 
prawo na Uniwersytecie Warszawskim równolegle uczęsz-
czając do Szkoły Sztuk Pięknych. Po ukończeniu obu uczelni 
Edmund Ernest-Kosmowski zajął się malarstwem, tworzył 
pejzaże i portrety. Po II wojnie światowej nie powrócił do 
ojczyzny, osiadł we Francji. Kontynuował malarstwo, brał 
udział w licznych wystawach. W 1960 przeniósł się do 
Honfleur, gdzie powstała seria obrazów o tematyce dziecię-
cej tworzona w technice naśladującej impresjonistów. Po 
1965 często wystawiał swoje dzieła w galeriach w Stanach 
Zjednoczonych. Zmarł w Equemauville w wielu 84 lat.
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172
Marek Sobczyk
(ur. 1955)

Sprawa Nieznalskiej, 2008 r.

tempera jajkowa, tektura, 68 × 50 cm, 
opisany na odwrocie: MAREK SOBCZYK 
2008/SPRAWA NIEZNALSKIEJ/68 X 50/
temp.jajkowa/tektura

cena wywoławcza: 4 500 zł

171
Marek Sobczyk
(ur. 1955)

Sztuka perska, 2008 r.

tempera jajkowa, tektura, 70 × 100 cm, 
opisany na odwrocie: MAREK SOBCZYK 
2008/SZTUKA PERSKA

cena wywoławcza: 5 500 zł

Studiował malarstwo w latach 1975–1980 w pracowni Stefana Gierowskiego na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W obrazach z cyklu dyplomowego, ich kolorystyce i nastroju, 
przekazał brzydotę i tandetę życia w blokowisku, a szerzej – w Polsce czasów realnego socja-
lizmu. W 1983 związał się z Gruppą, uczestnicząc w niemal wszystkich jej wystąpieniach, 
współredagując też jej pismo „Oj dobrze już”, w którym zamieszczał liczne teksty teoretyczne. 
W początku lat 80. malował obrazy nawiązujące do stanu wojennego. Po 1989 malarstwo 
Sobczyka, pozostając figuratywnym, stawało się dekoracyjne i ornamentalne – często w ten 
sposób przemalowywał swe stare obrazy, nadając im nowy formalny „kostium”. Od 1989 
prowadzi projekt Szkoła sztuki (do 2000 z Jarosławem Modzelewskim). Od 1990 roku 
zajmuje się projektowaniem graficznym i typografią (1990–2004 z Piotrem Młodożeńcem 
w spółce Zafryki). Obrazy Marka Sobczyka niejednokrotnie wywołują kontrowersje, aby 
sprowokować widza do odczytywania rzeczywistości na nowo. Artysta łączy krytyczne 
podejście do zastanej rzeczywistości z często cynicznym komentarzem.
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173
Andrzej Nowacki
(ur. 1953)

100415–10, 2015 r.

pastel, papier, 21 × 21 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: A. Nowacki,  
opisany l.d.: 100415–10

cena wywoławcza: 1 400 zł •

174
Andrzej Nowacki
(ur. 1953)

100415, 2015 r.

pastel, papier, 21 × 21 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: A. Nowacki 2015, 
opisany l.d.: 100415

cena wywoławcza: 1 400 zł •

Andrzej Nowacki studiował języki skandy-
nawskie na Uniwersytecie w Göteborgu, 
a następnie germanistykę i historię sztuki 
w Innsbrucku. Na początku lat 80. na-
wiązał wieloletnią znajomość z klasykiem 
konstruktywizmu Henrykiem Stażewskim, 
którego twórczość wpłynęła zwłaszcza na 
jego wczesne prace. Od 1989 roku tworzy 
głównie abstrakcyjne reliefy komponowane 
na płótnie w rytmiczne wzory w kontrasto-
wych barwach. W 1987 roku w berlińskiej 
Galerii Pommersfelde miała miejsce jego 
pierwsza indywidualna wystawa. Od tamtej 
pory jego prace można było zobaczyć m.in. 
w Lederman Fine Art Gallery w Nowym 
Jorku, Galerie Heinz Teufel w Berlinie, 
MCK w Krakowie, Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, Georg Sturman Museum of 
Art w Miami, Galerii Piekary w Poznaniu.

175
Jacek Sroka
(ur. 1957 Kraków)

Psy i ich tajne,  
chińskie imiona, 2017 r.

akwaforta, akwatinta, papier,
69 × 84 cm (format pracy), 
90 × 115 cm (format papieru),  
sygn. p.d.: Sroka 2017,
opisana l.d.: Psy i ich tajne, chińskie
imiona, śr.d.: 24/100

cena wywoławcza: 2 500 zł

Malarz, grafik i rysownik. Urodził się w Krakowie w 1957 roku. Studiował na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu 
w 1981 roku. W latach 1981–1988 był asystentem na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. 
Wystawiał obrazy i grafiki na stu dwudziestu pokazach indywidualnych   i kilkuset zbiorowych 
w Polsce i świecie. Retrospektywne wystawy muzealne: Musee Des Beaux Arts, Chambery, 
Francja, 1995; Musee d’Ussel, Francja, 2005; Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008; 
Kunstverein Offenburg, Niemcy, 2008; Muzeum Narodowe, Przemyśl, 2011; Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, Zielona góra, 2011; Museu Oscar Niemeyer, Kurytyba, Brazylia, 2013; 
Muzeum Górnośląskie, Bytom 2017. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych 
w Polsce i w świecie (m.in. Metropolitan Museum, Nowy Jork; Graphishe Sammlung 
Albertina, Wiedeń; National Gallery of Art, Waszyngton; oraz licznych kolekcjach prywatnych. 
Artysta jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), 
Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986), Graphica Atlantica w Reykjaviku 
(1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu 
(1988), Nagrody im. I.Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie 
(1994). Nominowany do Paszportu „Polityki” w 1996 roku; laureat Nagrody im. Witolda 
Wojtkiewicza (2001); odznaczony Brązowym Medalem „Gloria Artis” (2016).
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177
Borys Michalik
(ur. 1969 r. Częstochowa)

Martwa natura z cyrkiem w tle, 
2001 r.

pastel, papier, 48 × 68 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. l.d.: B. MICHALIK

cena wywoławcza: 3 000 zł •

176
Borys Michalik
(ur. 1969 r. Częstochowa)

Martwa natura, 2001 r.

pastel, papier, 45 × 57 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. l.d.: B.MICHALIK.

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń 
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość 
ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą.



137136 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

178
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Bez tytułu

serigrafia, papier, 58 × 54,5 cm (arkusz), 
sygn. u dołu: E.A. Vasarely

cena wywoławcza: 2 400 zł •

179
Ryszard Grzyb

(ur. 1956, 
Sosnowiec)

Los Paranoikos, 
1986 r.

pastel, papier, 
20,8 × 29 cm, 

sygn. p.d.: ryszard 
grzyb 1986

cena wywoławcza: 
2 600 zł •

180
Ryszard Grzyb

(ur. 1956, 
Sosnowiec)

Bez tytułu, 
2007 r.

akwarela, papier, 
37, 5 × 52,5 cm, 

sygn. śr.d.: 01/2007 
Ryszard Grzyb

Reprodukowany: 
Ryszard Grzyb, 

Puszcza, katalog 
wystawy, Galeria 
Zderzak, Kraków

25 maja – 7 lipca 
2007

cena wywoławcza: 
4 800 zł

Z pochodzenia był Węgrem. Dorastał w Budapeszcie. Od 1930 roku działał w Paryżu. Jeden 
z czołowych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej, prekursor op-artu czyli sztuki operującej 
złudzeniami optycznymi. Od lat 50. starał się określić ją formułując szereg manifestów. 
Swoją twórczość abstrakcyjną określał mianem plastyki kinetycznej, starając się poprzez 
stosowane w niej efekty stwarzać wrażenie ruchu. Od roku 1960 artysta w manifestach 
teoretycznych rozwija koncepcję alfabetu plastycznego zatytułowanego „Folklor planetarny”. 
Swoje pomysły plastyczne chciał wykorzystać do dekoracji budynków.

W latach 1976–79 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego, 
a w latach 1979–81 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. 
W latach 1982–92 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Jego prace wielokrotnie wystawiano na wystawach 
krajowych i zagranicznych. Laureat Nagrody Jana Cybisa za 2010 rok.
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181
Tomasz Kawiak
(ur. 1943 r. Lublin)

Bez tytułu z serii „Szaleństwo” 
(La folie), 2018 r.

technika mieszana, papier, 65 × 50 cm, 
sygn. p.d. oraz l.d. logo autora

cena wywoławcza: 1 200 zł

182
Tomasz Kawiak
(ur. 1943 r. Lublin)

Bez tytułu z serii „Szaleństwo” 
(Saimer/La folie), 2018 r.

technika mieszana, papier, 65 × 50 cm, 
sygn. p.d.: oraz l.d. logo autora

cena wywoławcza: 1 200 zł

183
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Letnie małżeństwo

litografia, papier, 76 × 61 cm 
sygn. p.d.: Olbinski odbitka: 274/350

cena wywoławcza: 1 500 zł •

184
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Ślub, 2015 r

inkografia, papier, 89 × 63,5 cm 
(99 × 69 cm arkusz), sygn. l.d.: pieczęcią 

wodną oraz 3/10, sygn. ołówkiem pod 
płytą p.d.: Olbiński

cena wywoławcza: 3 800 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 artystycz-
ną 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.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Archi – tektury Po-
litechniki Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał 
się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest 
wykładowcą School of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się 
również ilustracją, malarstwem, projektowaniem plakatów oraz 
scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego 
plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czaso-
pism jak Newsweek, Time, Business Week, New York Times, New 
Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. 
Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper 
(New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, 
Philadelphia Opera), sceno – grafię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na 
wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, 
Niemczech i w Polsce.
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185
Dariusz Pala
(ur. 1967)

Wspólny tort przyjaźni, 2018 r.

tempera, akryl, pastel, węgiel, papier, 
38,5 × 29 cm w świetle oprawy,  
sygn. i opisany p.d.: Wspolny
tort przyjaźni PALA 18

cena wywoławcza: 1 000 zł

186
Piotr Turak
(ur. 1961)

Kompozycja, 2005 r.

technika mieszana, 29 × 19,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. i dat. p.d.: Turak 2005

cena wywoławcza: 600 zł •

187
Dariusz Pala
(ur. 1967)

Muszle I z cyklu Ocean, 2016 r.

akryl, papier, 100 × 70 cm,  
sygn. p.d.: PALA 16

cena wywoławcza: 3 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca przestrzennych instalacji, urodzony w  Częstochowie 1967 
roku. W rodzinnym mieście skończył liceum plastyczne. Studiował na krakowskiej ASP na 
wydziale grafiki- litografii u prof. Romana Żygulskiego. Dyplom uzyskał 1992 roku. W 1993 
zamieszkał w Warszawie, gdzie związał się Galerią ART. W 1998 wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych, skąd powrócił w 2010. Maluje kompozycje figuralne, martwe natury, 
abstrakcje, a także tworzy formy przestrzenne z drewna, pleksi, metalu. Cechą rozpoznawczą 
jego sztuki są mocne kontrastowe kolory, najchętniej trzy podstawowe. Na tej właśnie triadzie 
zbudował charakterystyczną estetykę swych obrazów. Dominujące niegdyś anegdotyczne 
sceny rodzajowe, ostatnio wypierane są przez prostsze, zmierzające ku abstrakcji, obrazy 
i monotypie. Powstające nadal martwe natury nie podległy aż tak dalekim zmianom. Ostatnio 
pochłania go tworzenie form przestrzennych z pogranicza malarstwa i rzeźby.
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188
Jerzy Kopeć
(ur. 1959 r.)

Stańczyk

tusz lawowany, papier, 29 × 20,5 cm, 
sygn. ołówkiem p.d.: J Kopeć

cena wywoławcza: 1 000 zł •

189
Teodora Dąbrowska
(1891 Warszawa – 1973)

Dziecięca zabawa

akwarela, papier, 33,5 × 22 cm
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: TDąbrowska

cena wywoławcza: 500 zł •

190
Janina  
Muszanka-Łakomska
(1920 Kraków – 1982 tamże)

Wiosenny dzień, 1968 r.

kredka, papier, 
31,5 × 21,5 cm

Wystawiany:
Janina Muszanka-Łakomska, 
Czerwony pająk- złoty motyl, 
23 VI-7 VII 2017, Galeria 
i Dom Aukcyjny Nautilus, 
Kraków

cena wywoławcza: 1 200 zł •

191
Janina Muszanka-Łakomska

(1920 Kraków – 1982 tamże)

Kompozycja

tempera, kredka, papier, 31,5 × 21,5 cm

Wystawiany:
Janina Muszanka-Łakomska, Czerwony 
pająk-złoty motyl, 23 VI – 7 VII 2017, 

Galeria i Dom Aukcyjny Nautilus

cena wywoławcza: 1 200 zł •

192
Janina  
Muszanka-Łakomska
(1920 Kraków – 
1982 tamże)

Szachy

kredka, papier, 
31,5 × 21,5 cm

Wystawiany:
Janina Muszanka-Łakom-
ska, Czerwony pająk- złoty 
motyl, 23 VI-7 VII 2017, 
Galeria i Dom Aukcyjny 
Nautilus, Kraków

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

Janina Muszanka-Łakomska należy do grupy wy-
bitnych, a niesłusznie zapomnianych artystów. Jak 
wielu z pokolenia Kolumbów, wbrew przeciwnościom 
losu, szukała swej drogi w trudnych latach okupacji. 
Młoda, utalentowana i pełna entuzjazmu rozpoczęła 
studia w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
Uczęszczała na zajęcia u Fryderyka Pautscha, Józefa 
Mehoffera, Witolda Chomicza, Henryka Uziembły. 
Zebrane doświadczenia z zakresu projektowania 
tkanin, ich technologii i istoty włókna owocować 
będą w kolejnych latach. Naukę przerywa po za-
mknięciu Instytutu przez okupanta; utrzymuje siebie 
i matkę (ojciec zmarł w obozie koncentracyjnym) 
ilustrując książki dla dzieci. Studia kończy po wojnie, 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 1949 
zostaje jej pracownikiem. W 1949 bierze ślub 
z Tadeuszem Łakomskim. Razem pojawiają się na 
wystawach zbiorowych w Krakowie i Warszawie, na 
międzynarodowych festiwalach sztuki. Tworzy jeszcze 
w konwencji malarstwa przedmiotowego, wpisując 
się w nurt kształtowanego swoiście realizmu.
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193
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Akt kubizujący, 1958 r.

tusz, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. ołówkiem na 
odwrocie: 1958/rys. J.Flisak

cena wywoławcza: 800 zł •

194
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Akt leżący, 
ok. 1950 r.

tusz, papier, 
20 × 28,5 cm 

w świetle passe-par-
tout, na odwrocie 

pieczątka i podpis: 
Praca mojego ojca 

Jerzego Flisaka

cena wywoławcza: 
600 zł •

195
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Bez tytułu, 2005 r.

tusz, papier, 48,5 × 62 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jan 
Dobkowski 2005 r.

cena wywoławcza: 
5 000 zł •

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. 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. 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.

196
Leszek Rózga
(1924–2015)

Erotyk, 1969 r.

tusz, piórko, 20,7 × 24 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: LRózga/69

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Urodzony w 1924 roku.  Studia prywatne malarstwa 
i rysunku 1945-46; Państwowa Wyższa Szkoła 
Sztuk Plastycznych w Łodzi 1948–51; Wydział 
Grafiki Propagandowej Krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, Katowice 1951–54. Od 1979 roku profe-
sor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Twórczość w zakresie rysunku, grafiki i 
malarstwa. W latach 1960–2009 miał 170 wystaw 
indywidualnych grafiki, rysunku i malarstwa. Brał 
udział w około 500 wystawach zbiorowych w kraju 
i zagranicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień.
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197
Hilary Krzysztofiak
(1926–1979)

Kompozycja, 1968 r.

tusz, akwarela, papier, 
42,5 × 57 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Hilary 68

cena wywoławcza: 2 000 zł •

198
Jerzy Kopeć
(ur. 1959 r.)

Kompozycja, 1983 r.

litografia, papier, 37 × 32,5 cm 
(zadruk), sygn. na płycie:  
J. Kopeć 83

cena wywoławcza: 500 zł •

199
Janusz Orbitowski
(ur. 1940, Kraków)

Bez tytułu, 1992 r.

tusz, papier, 69 × 49 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Janusz Orbitowski – 
1992

cena wywoławcza: 4 800 zł •

W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 
roku pracował na macierzystej uczelni. Laureat wielu nagród w dziedzinie malarstwa i uczest-
nik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw zbiorowych. Prace artysty znajdują 
się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy,  Muzeum Architektury we 
Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Historyczno-Etnograficznego 
w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum Bochum w Bochum, 
Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection w Princeton, The 
Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.
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200
Tomasz Dominik

(ur. 1955)

Beat Vir, 2016 r.

litografia, papier, 100 × 70 cm,  
sygn. p.d.: Tomasz Dominik,  

opisana l.d.: Beat Vir oraz  
śr. litografia 7/10

cena wywoławcza: 1 000 zł

201
Tomasz Dominik
(ur. 1955)

Iapan I, 2014 r.

litografia, papier, 
50 × 90 cm, sygn. p.d.: 
Tomasz Dominik 2014, 
opisana l.d.: Iapan I., 
śr. d.: litografia 3/10

cena wywoławcza: 
900 zł

202
Tomasz Dominik
(ur. 1955)

Antique goes Frantic, 2009 r.

litografia, papier, 70 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Tomasz Dominik 2009,  
opisana l.d.: Antique goes Frantic, 
śr. litografia 10/10

cena wywoławcza: 750 zł

Tomasz Dominik – malarz, grafik, autor rejestracji wideo. Urodził się w 1955 roku w Warsza-
wie. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni 
Jacka Sienickiego, gdzie w 1980 roku otrzymał dyplom ze specjalizacją dodatkową z ceramiki 
i litografii.Prace Tomasza Dominika kojarzą się ze stylem „pattern painting” polegającym na 
wykorzystywaniu dekoracyjnych, powtarzających się wzorów, które wypełniają równomiernie 
powierzchnię obrazu. Charakterystyczne dla jego twórczości są multiplikacja i powtarzalność 
form. Inspiracje dla artysty stanowią druki informacyjne i użytkowe, zarówno z dawnych 
epok jak i współczesne mapy, plany miast, kalendarze, kroniki oraz nuty, które stają się 
podstawą do abstrakcyjnych interpretacji. Interesujący jest dla niego ich aspekt plastyczny 
oraz niezamierzona dekoracyjność. Uważa, że najciekawsze są stare druki, które chociaż 
nieaktualne to nasuwają pytania o to jak wyglądał świat kiedyś i jak się w nim żyło.
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204
Pola Dwurnik
(ur. 1979)

Z serii Instagram Self-Portrait 
Series-Blond, 2016 r.

tusz, papier, 17 × 24 cm, sygn. p.d.: 
Pola D. 2016, opisany na odwrocie: Pola 
Dwurnik/Instagram Self-Portrait Series – 
Blond/tusz na papierze, 2016

cena wywoławcza: 1 400 zł

203
Pola Dwurnik
(ur. 1979)

Diałebek z serii Instagram 
Self-Portrait Series, 2017 r.

ołówek, papier, 17,5 × 23,5 cm,  
sygn. p.d.: Pola D. 2017, opisana 
na odwrocie Diabełek/Pola Dwurnik/
Instagram Self-Portrait Series/4.02.2017 
(ołówek, papier)

Praca wystawiana: na indywidualnej 
wystawie artystki w Bielsku-Białej

cena wywoławcza: 1 400 zł

Artystka wizualna. Uprawia malarstwo olejne, różne formy rysunku, kolaż i sztukę poczty. 
Prowadzi także działalność wydawniczą, redaktorską oraz pisze i wykonuje piosenki. W latach 
1998–2003 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004–2005 
była rezydentką Stiftung Laurenz Haus w Bazylei. W 2008 roku znalazła się w międzynaro-
dowym finale Henkel Art Award for Contemporary Drawing w Wiedniu. W 2010 roku była 
rezydentką mobilnej platformy artystycznej The Knot w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie. Jest 
autorką czterech książek z rysunkami oraz wydanej w 2013 roku publikacji „Girl on Canvas. 
Dziewczyna na płotnie”, do ktorej wspołtworzenia zaprosiła ok trzydzieści zaprzyjaźnionych 
piszących osob m.in. pisarkę Olgę Tokarczuk, historyczkę sztuki prof. Marię Poprzęcką, 
seksuologa dr Andrzeja Depkę, projektanta Oskara Ziętę, artystę Romana Dziadkiewicza 
i in. Obrazy i rysunki Poli Dwurnik były pokazywane na wystawach zbiorowych i solowych 
m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK w Krakowie, Prace Poli Dwurnik znajdują się w kolekcjach Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Wspołczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum 
Wspołczesnego Wrocław we Wrocławiu oraz w kolekcjach prywatnych na całym świecie. 
Pola Dwurnik mieszka i pracuje w Warszawie, Berlinie i Bazylei.
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205
Leszek Drygalski
(ur. 1956 r.)

Pejzaż nadmorski, 2011 r.

akryl, papier, 59 × 49 cm, sygn. l.d.: 
Leszek Drygalski, opisany p.d.:  
Leszek D. „dla mamy” 2011 r.

cena wywoławcza: 800 zł

206
Leszek Drygalski

(ur. 1956 r.)

Ludzkie sytuacje, 1980 r.

linoryt, papier, 40 × 47 cm (zadruk), 
sygn. l.d.: Leszek Drygalski,  

opisany l. śr.: linoryt, Ludzkie rozmowy, 
p.d.: 1980 7/15

cena wywoławcza: 600 zł

207
Michał Szuszkiewicz

(ur. 1983 r)

Pejzaż, 2003 r.

tempera, papier, 
24,5 × 34 cm, 

sygn. p.d.: Szu 03

cena wywoławcza: 
800 zł •

208
Michał Szuszkiewicz
(ur. 1983 r)

Głowa

litografia, papier, 68 × 45 cm (zadruk), sygn. p.d.: 
Szu 05/04, opisany l.d.: litografia 12/14 „Głowa”

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Studiował na Wydziale Malarstwa warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom 
z malarstwa w 1981 r. w pracowni prof. Jac-
ka Sienickiego, aneks z grafiki warsztatowej 
z wyróżnieniem w pracowni prof. Haliny 
Chrostowskiej. Leszek Drygalski zajmuje się 
malarstwem, grafiką i rysunkiem, a także 
pisze. W latach 90-tych pisał artykuły 
do warszawskich gazet oraz umieszczał 
w nich rysunki. Od 1996 r. zajmuje się 
dramatopisarstwem. Wydał kilka broszurek 
w wydawnictwie PUNKT oraz książkę: 
„Dramaty nieokrzesane” w wydawnictwie 
Miniatura.

W roku 2007 obronił dyplom malarski pod kierunkiem 
prof. Jarosława Modzelewskiego, aneks z litografii 
w pracowni prof. W. Winieckiego oraz pracę teoretyczną 
u prof. J. Niecikowskiego. Stypendysta programu So-
krates Erazmus na Universidad di Castilla la Mancha 
w Cuence w Hiszpanii (2005). Finalista: IX edycji kon-
kursu im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2009); 
VII edycji konkursu Rybie Oko w Bałtyckiej Galerii Sztuki 
(2013); konkursu „Showdown VII” rozgrywanego na 
stronie Saatchi Online (2008). Laureat Programu Sty-
pendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Młoda Polska (2011) i stypendysta Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2015). Prace artysty znaj-
dują się w kolekcjach w polskich i międzynarodowych, 
m.in. w kolekcji Dietricha Mateschitz’a, czy Luciano 
Benetton Collection: Imago Mundi collection.
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209
Grupa Twożywo

Polnische, minimum, maximum, 
2004 r.

akryl, szablon, papier, 50 × 70 cm, 
sygn. l.g.: twozywo.art.pl

cena wywoławcza: 2 200 zł •

210
Wiktor Dyndo
(ur. 1983 r.)

Zamieszki 06, 2016 r.

gwasz, papier, 24 × 30 cm

Pochodzenie:
kolekcja artysty

cena wywoławcza: 1 000 zł
211
Wilhelm Sasnal
(ur. 1972, Tarnów)

Nigdy więcej, 2010 r.

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

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Grupa artystyczna powołana w 1995 roku. W ostatnim, dwuosobowym składzie – Krzysztof Sidorek (1976) i Mariusz Libel (1978) – istniała 
w latach 1998–2011. Prace grupy cechuje duża doza zaangażowania w społeczne problemy. Twożywo inspiruje się konstruktywizmem, 
pop artem, futuryzmem, reklamą, poezją konkretną. Swoje prace z zasady prezentują w przestrzeni publicznej. Tworzą plakaty, billboardy, 
murale, ilustracje prasowe. Rozwijają intensywnie również projekty internetowe (m.in. „Kapitan Europa” – seria przewrotnych animacji 
krytykujących niepohamowaną konsumpcję), traktując internet jako równie istotny fragment przestrzeni publicznej co miejska ulica. Z dniem 
1 marca 2011 grupa Twożywo skończyła swoją działalność.

Artysta wizualny, malarz. Jedyny polski twórca podejmujący tematykę przemian politycznych na Bliskim Wschodzie, globalnej polityki 
oraz znaczenia mediów masowych w rozwoju neoorientalizmu. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
i Uniwersytetu Helwan w Kairze. Jeszcze podczas studiów prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych w El-Sawy Cultural Center 
w Kairze i warszawskiej Green Gallery. W 2007 roku obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, 
za który otrzymał nagrody im. Józefa Szajny i Ewy Tomaszewskiej. W tym samym roku odbyła się jego wystawa indywidualna w Khaneh 
Honarmardan (Iranian Artist Forum) w Teheranie. Od 2009 roku regularnie bierze udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Jego obrazy znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych. 

Malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów. Początkowo dwa lata studiował architekturę 
na krakowskiej Politechnice, ale ostatecznie zamienił ją na malarstwo na ASP w Krakowie, 
gdzie uzyskał dyplom w 1999 r. w pracowni prof. Leszka Misiaka. Współtwórca nieistniejącej 
już grupy „Ładnie” w której działał wraz z Rafałem Bujnowskim, Marcinem Maciejowskim 
i Markiem Firkiem. Związany z warszawską Fundacją Galerii Foksal, Galerią Raster oraz 
Krytyką Polityczną. Jego syntetyczne i skrótowe malarstwo, często wykorzystujące pastisz, 
historię i muzykę stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów pokolenia trans-
formacji, nie tylko w Polsce ale także na świecie. Prace Wilhelma Sasnala znajdują się 
m.in. w zbiorach Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galerii Saatchi, Tate 
Modern w Londynie, Centrum Pompidou w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku, Guggenheim Museum oraz Kunsthaus w Zurychu. W 2014 roku otrzymał Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku jego praca „Palące dziewczyny” została 
wylicytowana za 465 tys. dolarów w domu aukcyjnym Philips de Pury w Londynie, czyniąc 
Sasnala jednym z najbardziej pożądanych polskich twórców za granicą.
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215
Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Postać, 1974 r.

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
20,5 × 29 cm,  
sygn. i dat.: p.g.: Zb 9 I 1974

cena wywoławcza: 2 400 zł •

212
Jan Szmatloch
(ur. 1950)

Kamienie II, 1978 r.

akwaforta, papier, 23 × 30 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Szmatloch 78

cena wywoławcza: 800 zł •

213
Jan Szmatloch

(ur. 1950)

Lipiec Kalendarz dla Szymka

akwaforta, 12,5 × 9,5 cm, opisany ołówkiem
pod płytą l.d.: „Lipiec”/Kalendarz dla Szymka

cena wywoławcza: 300 zł •

214
Jan Szmatloch
(ur. 1950)

Pocztówka II, 1979 r.

akwaforta, papier, 11,5 × 16 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Szmatloch 79

cena wywoławcza: 350 zł •

Zaliczany do czołówki artystów polskich 2. połowy XX wieku. Studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie, w 1969 roku, uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa profesora 
Wacława Taranczewskiego. W późniejszym czasie sam został profesorem tejże uczelni (od 
1989 roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki), jak również profesorem 
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Twórczość jego inspirowana jest m.in. sztuką 
okresu Młodej Polski, secesją, koloryzmem, a także kulturą Dalekiego Wschodu. Maciejewski 
często odwoływał się do metafory, nierzadko posiadającej wymowę erotyczną, przez co 
jego kompozycje przyciągają uwagę widza głównie klimatem. Zmarł przedwcześnie, po 
ciężkiej chorobie, w 1999 roku. Za swą twórczość malarską, obok wielu innych, otrzymał 
w 1997 roku Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza, przyznawaną przez krakowski Okręg ZPAP.
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217
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Duet

tempera, karton, 22,7 × 16,2 cm, 
sygn. l.d.: Swierzy

cena wywoławcza: 4 800 zł

216
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

To ja, to ja zrobiłem, projekt 
plakatu

tempera, karton, 22,7 × 16,2 cm,  
sygn. l.d.: ŚWIERZY

cena wywoławcza: 3 600 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w Akademiach Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na Akademii katowickiej i krakowskiej, 
został kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno – Graficznego w Warszawie. 
Prowadził pracownie plakatu w Berlinie, Kassel, Meksyku i Hawanie. Projektował plakaty, 
okładki książek i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, 
a w późniejszym czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną 
m.in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, Biennale 
w Sao Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti. 
W listopadzie 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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218
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Miodowy miesiąc, 1975 r.

autocynkografia, papier, 15,5 × 12 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: H. Płóciennik, opisana 
l.d.: „Miodowy miesiąc” AP 1975

cena wywoławcza: 1 200 zł

220
Tomasz Sętowski

(ur. 1961 
Częstochowa)

Bramy Atlantydy

akwaforta, papier, 
15 × 37 cm  

(zadruk),  
17 × 39 cm  

w świetle passe-par-
tout, sygn.u dołu: 

TSętowski  
„Bramy Atlantydy” 

akwaforta EA

cena wywoławcza: 
2 100 zł •

221
Wiesław Lange

(1914–1988)

Kompozycja 
abstrakcyjna

technika mieszana, 
papier, 42 × 60 cm 

w świetle  
passe-partout,  

sygn. p.g.: Lange

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

219
Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja 1611

akwarela, papier, 11,5 × 14,5 cm,  
sygn. p.d.: monogramem wiązanym

cena wywoławcza: 500 zł •

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem magicznym”. Jego 
malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwe-
stionowany sukces komercyjny i współpracuje z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego 
były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które 
ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.

Wybitny scenograf teatralny. W 1939 ukończył ASP w Warszawie u profesora Tadeusza Pruszkowskiego. Tuż przed wybuchem wojny 
zadebiutował jako scenograf, w reżyserowanym przez Henryka Wicińskiego spektaklu „Niemy kanarek”. Po wojnie związał się na krótko 
z teatrem lubelskim, potem ze scenami Teatrów Dolnośląskich we Wrocławiu, gdzie m.in. projektował scenografię do „Pana Jowialskiego” 
i „Mazepy”. Od sezonu 1951–52 na 36 lat swoje życie poświęcił Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w którym 
stworzył oprawę plastyczną do ponad 100 spektakli. W dorobku twórczym pozostały scenografie do przedstawień realizowanych w teatrach 
całej Polski (około 240). W opinii znawc ów teatru uchodził za prekursora surrealizmu w scenografii polskiej. Często porównywano go 
z Szajną, Kantorem, Majewskim. Wielokrotnie podkreślano malarskość opracowań scenograficznych, niezwykłą plastykę oraz indywidualny 
charakter. Uczestniczył w wystawach okręgowych i ogólnopolskich, m.in. w wystawie malarstwa w Muzeum Narodowym w Warszawie 
(1961), wystawie scenografii w Warszawie (1962) i wystawie scenografii polskiej w warszawskiej Zachęcie (1979).
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222
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustarcja nr 1 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

223
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 3 z cyklu Hubert i jego 
przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany, kolorowy, papier, 18 × 20,5 cm, 
na odwrocie autorska pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

224
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 5 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20, 5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

225
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 8 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

226
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustarcja nr 9 z cyklu Hubert 
w wielkim kapeluszu z cyklu 
Hubert i jego przyjaciel kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

227
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 10 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

228
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 15 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

229
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 16 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •

230
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja nr 19 z cyklu Hubert 
i jego przyjaciel Kudłacz

tusz lawowany kolorowy, papier, 
18 × 20,5 cm, na odwrocie autorska 
pieczęć

cena wywoławcza: 450 zł •
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231
Andrzej Wiercieński

(1912–1987)

Kto z kim tańczył okładki

kredki, papier, 2 × 23 × 25 cm

cena wywoławcza: 400 zł •

232
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Pan Twardowski

technika mieszana, papier, 
20,5 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł •

233
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Przygody jeża spod miasta Zgierza

flamaster, papier, 19,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 450 zł •

234
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Niezwykli sąsiedzi

tusz, papier, 30 × 21 cm

cena wywoławcza: 450 zł •

235
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Albośmy to tacy cacy

technika mieszana, papier, 16,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 550 zł •

Polski rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf. W 1953 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego rysunki były 
publikowane m.in. w „szpilkach” „Świerszczyku”, Płomyczku, „Polityce” tygodniku „Świat”, „Przeglądzie kulturalnym”. Debiutował jeszcze 
w roku 1950 jako student architektury w konkursie rozpisanym przez tygodnik satyryczny Szpilki. Później został redaktorem graficznym tego 
tygodnika. Był autorem wielu plakatów filmowych. Zajmował się również scenografią i filmem animowanym. Współpracował ze Studiem 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
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236
Marc Chagall
(1887–1985)

Wioska (Le Village), 1977 r.

litografia, papier, 38 × 55 cm,  
z czasopismem „Derrière le Miroir” 
nr 225. z 1977 roku, 17 reprodukcji

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris. 
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii 
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał na stypen - dium w Paryżu, gdzie zetknął się 
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była 
ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru 
Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych 
obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu. 
W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne



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 pozyskuje bezpośrednio 
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. 
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone 
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym 
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. ka-
talogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby 
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane 
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail 
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie 
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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.
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ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (15) SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Warszawa, 14 listopada 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 lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 
12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI WBK SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

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
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AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

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



 

redakcja i opracowanie katalogu: Iwona Kozicka, Ewa Tokarzewska korekta: Olga Murawska
 

zdjęcia: Łukasz Łoboda, Jarosław Nienartowicz 
 

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

Indeks artystów
 

ABAKANOWICZ MAGDALENA   63

APPEL KARRE   35

ARTYMOWSKI ROMAN  158, 159

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW   34, 41

BERDYSZAK JAN   19

BEREŹNICKI KIEJSTUT  138, 139

BRZOZOWSKI TADEUSZ   11

CHAGALL MARC  236

CZAPSKI JÓZEF  111, 112

CZEŁKOWSKA WANDA   20

CZEŚNIK HENRYK    156, 157

DĄBROWSKA TEODORA  189

DOBKOWSKI JAN   195

DOMINIK TADEUSZ   12, 13, 26, 59

DOMINIK TOMASZ   200, 201, 201

DRYGALSKI LESZEK   205, 206

DUDZIŃSKI ANDRZEJ   146, 147, 148

DWURNIK EDWARD   127, 128, 140, 141, 142, 143

DWURNIK POLA   203, 204

DZIEDUSZYCKI-SAS TYTUS   60

DYNDO WIKTOR   210

EIDRIGEVICIUS STASYS   132, 133, 134, 135

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  29, 30, 66

FLISAK JERZY   193, 194, 222–230,  

 232, 233, 234, 235

GIELNIAK JÓZEF   51, 52

GIERAGA ANDRZEJ   78, 79

GIEROWSKI STEFAN   49, 50

GIERYSZEWSKI RYSZARD   80, 81 

GRUPA TWOŻYWO   209

GRZYB RYSZARD  179, 180

HAŁAS JÓZEF   74, 75, 100, 101, 102, 103

JACHTOMA ALEKSANDRA  37, 38, 39

JARODZKI KONRAD   76, 77

JURKIEWICZ ANDRZEJ  163

KANTOR TADEUSZ   6, 14, 15, 16

KAWIAK TOMASZ   181, 182

KOBZDEJ ALEKSANDER   152, 153

 

KOPEĆ JERZY  188

KOSMOWSKI EDMUND ERNEST   170

KOWALEWICZ HELENA  109, 110

KOWALSKI ANDRZEJ S.     72

KRZYSZTOFIAK HILARY   197

KUNKA LECH   55, 56, 151

KOPEĆ JERZY  198

KRAUPE-ŚWIDERSKA JANINA  22, 23

KREÜTZ-MAJEWSKI ANDRZEJ   87, 121, 136, 137 

LANGE WIESŁAW 221

LEBENSTEIN JAN  27, 28

LENICA ALFRED  17, 18

LUBAŃSKI JERZY   165

ŁAPIŃSKI TADEUSZ   33

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW   83, 215

MARCZYŃSKI ADAM   90, 91,92, 93

MARKOWSKI EUGENIUSZ   36

MAŚLUSZCZAK FRANCISZEK  154, 155

MENKES ZYGMUNT   2, 168, 169

MICHALIK BORYS   176, 177

MIERZEJEWSKI JERZY   113, 114, 115, 116, 117

MIKULSKI KAZIMIERZ  98, 99

MŁODOŻENIEC JAN   43

MORYCIŃSKI GRZEGORZ  107, 149

MUSIAŁOWICZ HENRYK   45, 46

MUSZANKA-ŁAKOMSKA JANINA  190, 191, 192

NOWACKI ANDRZEJ   173, 174

NOWOSIELSKI JERZY   7, 8, 9, 10 

OBREMBA GABRIELA   42, 105

OLBIŃSKI RAFAŁ   183, 184

OPAŁKA HENRYK    65

OPAŁKA ROMAN   61, 62, 64

ORBITOWSKI JANUSZ    199

OSTROWSKI KAZIMIERZ   167

PALA DARIUSZ  185, 187

PANEK JERZY     58

PĄGOWSKA TERESA   48

PIWOWARSKA MONIKA  106, 129, 130

 

PŁÓCIENNIK HENRYK   218

PODSADECKI KAZIMIERZ   57, 104

POTWOROWSKI PIOTR TADEUSZ   104

PRESSER JÓZEF    53, 54

RODZIŃSKI STANISŁAW  150

RÓZGA LESZEK    40, 196

RUDOWICZ TERESA    70

SARAPATA JOANNA  131

SASNAL WILHELM   211

SEMPOLIŃSKI JACEK   67, 68

SĘTOWSKI TOMASZ  220

SIENICKI JACEK  161, 162

SKARBEK KRZYSZTOF   125, 126

SOBCZYK MAREK  171, 172

SROKA JACEK   175

SRZEDNICKI KONRAD   160

STAJUDA JERZY  219

STAROWIEYSKI FRANCISZEK   118, 119, 120

STERN JONASZ   1

STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW    3, 4, 5

SZAJNA JÓZEF     25, 32, 69, 94, 95, 96,  

 97, 122, 123, 124

SZANCER JAN MARCIN    82,84, 85, 86, 88, 89

SZMATLOCH JAN   212, 213, 214

SZUSZKIEWICZ MICHAŁ    207, 208

ŚWIERZY WALDEMAR   216, 217

TARASIN JAN    44, 71, 73

TURAK PIOTR   186

VASARELY VICTOR   178

WEJMAN MIECZYSŁAW   31

WIERCIEŃSKI ANDRZEJ  231

WILKOŃ JÓZEF   144, 145

WINIARSKI RYSZARD   47

WODYŃSKI JAN  164, 166

ZAREMBA-CYBISOWA HELENA   108

ZBROŻYNA BARBARA  21, 24

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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


