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

Liście w ugrowym dzbanie, 
ok. 1960

olej, płótno, 64 × 51,5 cm
na blejtramie napis: LIŚCIE 
W UGROWYM GARNKU oraz nalepka 
depozytowa z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty – depozyt 
w Muzeum Narodowym w Poznaniu; 
własność prywatna

Wystawiany:
–  Artur Nacht-Samborski (1898–1974). 

Wystawa monograficzna, Muzeum Na-
rodowe w Warszawie 1977; Muzeum 
Narodowe w Krakowie 1978; Muzeum 
Narodowe w Poznaniu 1978; Muzeum 
Narodowe w Gdańsku 1978; kat. poz. 
88 (jako: Liście w ugrowym garnku, 
ok.1960, ol.pł., 64,3x51,6);

–  Malarstwo Artura Nacht-Samborskiego, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 
Rzeszów 1981; kat. poz. 23;

–  Polska szkoła koloru. Jan Cybis, Artur 
Nacht-Samborski, Piotr Potworowski, 
Stefan Gierowski, Tomasz Ciecierski, 
Leon Tarasewicz, Klub Polskiej Rady 
Biznesu, Warszawa 1999/2000;

–  Mistrzowie. Jan Cybis. Artur Nacht-
-Samborski, Galeria Studio, Warszawa 
2005; lista prac poz. 18;

–  Artur Nacht-Samborski. Pamięć moty-
wu, Galeria Miejska ‘Arsenał’, Poznań 
2009; Galeria Sztuki ‘Wozownia’, Toruń 
2010; Galeria Sztuki, Legnica 2010; 
BWA, Leszno 2010; Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ‘Zamek Książ’ 2010; kat. 
poz. nlb s.96; il. s. 48;

–  Artur Nacht-Samborski. Malarstwo, 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, Zielona Góra 2013; spis prac 
s. nlb.

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

W latach 1917–1924 studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach 
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskie-
go (z przerwą w l. 1920–1923 przebywając 
w tym czasie w Berlinie i Wiedniu). W 1924 
roku wraz z grupą polskich kapistów, 
wyjechał do Paryża, gdzie z niewielkimi 
przerwami pozostał do 1939 r. Na początku 
artysta w swoich pracach silnie akcentował 
inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, 
z którym miał styczność w Berlinie na 
początku lat 20-tych. W późniejszych 
już latach swoje kompozycje kształtował 
w bardziej rozjaśnionej palecie barw. 
Artysta w swej twórczości połączył wątki 
ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując 
swój oryginalny styl. Malował przeważnie 
te same motywy, takie jak akty, martwe 
natury. Nacht – Samborski niechętnie brał 
udział w wystawach. Jednym z ważniejszych 
pokazów jego twórczości był udział artysty 
na Biennale Weneckim w 1958 r. W latach 
1946–49 był profesorem Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku 
z siedzibą w Sopocie. Następnie do 1968 r., 
z przerwą w okresie 1950–1952, profeso-
rem warszawskiej ASP.

Kwiaty to wielki temat Nachta Samborskiego. (…) W latach powojennych posiądą byt 
samoistny tworząc wraz z tłem nieporównane kompozycje barw i kształtów to łagodnych, 
to drapieżnie rozpanoszonych. Tła bywają naturalne, ciche, to znów rozfalowane gęstą 
barwnością (…) wyjątkowo bogate bywają zielenie o różnej temperaturze, od niebieska-
wych do żółtych, miejscami zgaszone, miejscami rozbudzone do blasku.

Joanna Pollakówna, Przez gęstwinę dziwnej piękności, w: „Myśląc o obrazach”, Warszawa 1994, s.106–107

W malarstwie Nachta nie tyle świat przedstawiony: zawsze czytelny, ani trochę nie 
rozpylony, niefantomatyczny, nieprzypadkowy czy byle jaki – ile sama jego materialność, 
trójwymiarowość, przestrzenność stają pod znakiem zapytania, oscylują na granicy 
nieistnienia. Na granicy gdzie cieszy sama jakość (…) ciepłe i zimne zielenie, ostro podbite 
kontrastową plamą, dzięki którym sztywne liście fikusów rozpościerają się, wynurzają się 
ku nam wciąż inaczej z płaskości barwnego porządku. Pęka ona dźwięcznie pod naciskiem 
trzeciego wymiaru: pod naciskiem przestrzeni, której nie ma.

Jacek Woźniakowski, Artur Nacht-Samborski, w: „Pisma wybrane”, tom 1, Kraków 20111, s. 584
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2
Tadeusz Kantor 
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Kompozycja, 1957

olej, płótno, 65,5 × 80 cm
sygn. p. d.: Kantor
opisany na odwrocie: TKantor |I 57 
Cracovie

cena wywoławcza: 84 000 zł •
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

W maju 1955 roku Kantor wyjechał na festiwal teatralny do Paryża i natychmiast 
skorzystał z okazji, by zwiedzając muzea i galerie, nawiązać zerwany na osiem lat 
kontakt ze światowym malarstwem. Jego uwagę przykuło malarstwo abstrakcyjne 
m.in. Wolsa, Georgesa Mathieu, Hansa Hartunga czy Jacksona Pollocka. 

Abstrakcja określana terminami: informel, taszyzm, malarstwo gestu, czy action painting 
miała wspólny mianownik – spontaniczność kreacji i całkowity brak geometrii. Informel 
był aktem wyzwolenia artysty zrywającego krępujące więzy akademickiego nauczania, 
tradycji i kultury – na rzecz powrotu do samych początków malowania. Dopuszczając 
automatyzm i przypadek – oferował skok w nieznane, posmak przygody i ryzyka. (…)

W połowie lat pięćdziesiątych [Kantor] zamknął etap malarstwa metaforycznego i zaczął 
kreować obrazy informel. Podobnie jak w latach czterdziestych wyruszył z apostolską misją 
krzewienia nowego kierunku, przedstawiając taszyzm jako ostatnie ogniwo historycznego 
łańcucha sztuk. W informelu Kantor dojrzał dużo zbieżności ze swoimi poszukiwaniami 
ilustrowania przestrzeni wewnętrznej i jej ruchliwości życia. Fascynowało go działanie 
przypadku i sama „akcja malowania”. 

Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 27, 30. 





Mała historia taszyzmu:

Taszyzm – zamącenie klasycznej organizacji, 
rodowód: surrealizm, hazard, przygoda, gest – 
działanie, automatyzm, (…) obraz powinien róść 
jak natura, nie może być przewidziany apriorycznie 
do końca – wtedy byłby zamknięty.

Tadeusz Kantor, notatki 1957/58, cyt. za: Tadeusz Kantor. 
Wędrówka, Kraków 2000, s. 51
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3
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Wejście, 1959–1960

olej, płótno, 71 × 61 cm
sygn. p. d.: Kobzdej 1959/60
opisany na odwrocie: ALEKSANDER 
KOBZDEJ “WEJŚCIE” 1959/60

cena wywoławcza: 44 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

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

W sztuce polskiej niepowtarzalność zjawiska – które nazywać można przypadkiem 
Kobzdeja – wynika z jego agresywnej, niemal zachłannej adoracji życia. Był artystą 
impulsywnym, niespokojnym, o nieokiełznanym temperamencie. Malarstwo traktował 
jak wielką „przygodę, pełną niespodzianek, radości, dotkliwych porażek […] ”. Ta przygoda 
– dodawał skromnie – „prowadzi do obrazów lepszych ode mnie”.
Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975, s. 89.
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4
Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Pejzaż, 1957

olej, deska, 44 × 53 cm
sygn. p. d.: Dominik oraz na 
odwrocie: Dominik 1957

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

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

Zbigniew Herbert, Tadeusz Dominik, Związek Polskich Artystów Plastyków, Biuro Wystaw Artystycznych, 
Zielona Góra, 1966
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5
Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Pola VIII, 1977

akryl, płótno, 65 × 81 cm
sygn. p. d.: Dominik oraz na odwro-
cie: DOMINIK 1977 |AKRYLE 65 X 
81 |POLA VIII
Obraz reprodukowany: Zbigniew 
Taranienko, Wizja Natury. Dialogi 
z Tadeuszem Dominikiem, Warszawa 
– Olszanica 2016, s. 149

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Często bierze się te płótna za abstrakcje. Jednak 
to spostrzeżenie szybkie. Każdą kompozycję-
-kondensat, każdy obraz-syntezę, dałoby się 
przecież odsunąć od ich pierwszej przyczyny. 
Przy odczytywaniu obrazu ważna jest dyspozy-
cja widza, to prawda, ale i jego skupienie – chęć 
penetracji płótna. W przypadku Tadeusza Do-
minika tę pierwszą przyczynę da się odkryć tuż 
obok. Dla tego malarza jest nią krajobraz jako 
część nas samych. I my jako jego wyczuwalna 
choć niewidoczna na płótnach część.

Danuta Wróblewska, cytat za Tadeusz Dominik.  
Jasna strona światła. Kraków, maj czerwiec 2008,  

Galeria Artemis, Kraków 2008
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6
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Biała postać, lata 60. XX wieku

olej, tempera, płótno, 
130,5 × 100,5 cm
na odwrocie potwierdzenie auten-
tyczności Filipa Pągowskiego-syna 
artystki

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 80 000 zł •
estymacja: 100 000 – 120 000 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.

W drugiej połowie lat 50. Pągowska w swojej twórczości znów zwróciła się ku postaci 
ludzkiej, lecz tym razem – w miejsce poprzednich układów dekoracyjnych – wprowadziła 
formy ekspresyjne, zbliżone do dynamicznego malarstwa nowej figuracji. Pisał o nich 
Z. Kępiński: „Dramat człowieka, który Teresa Pągowska chciałaby pojąć, uchwycić w rysach 
istotnych dla jej sposobu odczuwania i odtworzyć w ramach obrazu obejmowanego jednym 
rzutem oka – to przede wszystkim dramat ludzkiego ciała (…). Natura Teresy Pągowskiej 
nadaje afirmatywny wobec żywiołu życia, zmysłowy i dynamiczny charakter jej obrazom, 
a wyodrębnionym w nich ciałom rozlewną wielkość i panowanie nad polem obrazu jak nad 
polem życia”.

cyt. za: Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974,  
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975, s. 97
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7
Jan Tarasin 
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Rozmnażające się zapisy 1, 
1987/92

olej, płótno, 180 × 140 cm
sygn. p. d.: J. Tarasin 87, opisany 
na odwrocie: JAN TARASIN 87/92 
|ROZMANŻAJĄCE SIĘ ZAPISY 
I; nalepki wystawowe z Zachęty 
i Płockiej Galerii Sztuki

Wystawiany i reprodukowany: Jan 
Tarasin. Pominięty rejestr i inne 
rejestry, Płocka Galeria Sztuki 2018

cena wywoławcza: 290 000 zł •
estymacja: 350 000 – 400 000 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.

W sztuce jak i w życiu, sumujące się zjawiska nie są mechanicznym ich dodawaniem 
do siebie. Ich połączenie stwarza zupełnie nową jakość, w której często z trudem tylko 
możemy doszukać się składających się na nią pierwotnych elementów. Często po zetknięciu 
się ze sobą niszczą się one nawzajem lub tworzą nierozerwalną, monolityczną całość. 
Złudzeniem jest wiara w możliwość zobiektywizowania czy usystematyzowania za 
pomocą matematyki chaosu lawinowego potoku zjawisk. Przecież to właśnie matematyka 
ma dla każdej ze swoich abstrakcyjnych, liczbowych wartości niekończące się sposoby 
uzewnętrzniania ich poprzez proste cyfrowe symbole lub piętrowe konstrukcje spekulacji.

Jan Tarasin, cyt. za: Jan Tarasin. Malarstwo i prace na papierze 2005 – 1959, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
Sopot 2006. s. 4
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8
Jan Ziemski 
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Permutacje, 1970

technika własna, 61 × 60 cm
sygn. z tyłu: JAN ZIEMSKI |1970 
oraz nalepka z BWA w Lublinie 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 39 000 zł •
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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

Jan Ziemski stworzył dzieło interaktywne, które w zależ-
ności od kąta spojrzenia odsłania nowe wizualne doznania. 
Nowatorskość tego reliefu-obrazu polega na wzajemnym 
przenikaniu się rytmicznych elementów w skomplikowanej 
przestrzeni dzieła. Daje nam wrażenie przezroczystości 
obiektu, potęguje czysto plastyczne doznania. Dodatkowo 
mamy odczucie dematerializacji samego obiektu jako 
fizycznego przedmiotu.

Artysta umieścił nad ciemnym polem obrazu charaktery-
styczny rytm drewnianych listew wygiętych w łagodne 
łuki. Dodatkowo wprowadził taki sam układ elementów 
ściśle przylegających do płaszczyzny tła. Na ciemnym tle 
– niczym barwny dym pojawia się rytm czerwonych łuków 
i nieuchronnie przesuwa się na płaszczyznę czystej bieli. Dwa 
trójkąty niczym dwie strzały wystrzelone w przeciwstaw-
nych kierunkach przenikają się i równoważą. Czerwona 
kula umieszczona w przestrzeni podkreśla plany obrazu, 
dynamizuje jednocześnie kompozycję. Oczywiście artysta 
zdawał sobie sprawę, że użycie barw tak jednoznacznie 
przeciwstawnych jak biel i czerń wywoła wrażenie światła 
i niepokojącej czarnej pustki. Użył dodatkowo czerwieni 
nie tylko żeby złamać tradycyjną przestrzeń w obrazie 
ale celowo potęguje emocjonalny niepokój związany ze 
zmiennością. To również niepokój nad sensem wszelkiej 
materii i nieuchronnością zmian.

Mariusz Kułakowski





26 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

9
Henryk Stażewski 
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1977

akryl, płyta, 45,3 × 45,2 cm
sygn. i dat. na odwrocie: 1977/H. 
Stażewski

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja prywatna, Szwecja
– zakup w Desa, Warszawa w 1979

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

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

Kompozycja nr 111, 1979

akryl, płyta, 30 × 30 cm
sygn. i opisany na odwrocie: 
nr 111/1979/H. Stażewski

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

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

(…)

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

Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84
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Ryszard Winiarski 
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Przypadek w pionowej grze 
4x4, 1982

akryl, drewno, 68 × 4 cm
sygn. z tyłu: przypadek w pionowej 
grze 4x4 |winiarski 1982; nalepka 
papierowa z nr M 136 oraz autor-
ska dedykacja

cena wywoławcza: 26 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

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

Bożena Kowalska, cytat za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974, pod red. Józefa Grabskiego, 
IRSA, Kraków 2002





32 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

12
Wojciech Fangor 
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Symetria 2, 2015

aluminium, akryl,  
146 × 100 × 73 cm
sygn. z tyłu u góry: Fangor 15

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Polska

Reprodukowana: 
Stefan Szydłowski, Wojciech 
Fangor. 3 wymiary. Retrospektywa, 
Orońsko 2015, s. 194–197 (autor 
w trakcie pracy nad rzeźbą)

cena wywoławcza: 1 200 000 zł •
estymacja: 1 800 000 – 
2 000 000 zł

W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego. 
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie 
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który 
otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył 
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej 
akademii. W 1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina 
oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą, 
tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych, 
mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również 
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady powrócić 
do malarstwa figuratywnego. Malarz jest jednym z gigantów sztuki XX w. To jedyny polski 
artysta, który został zaproszony i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The 
responsive Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1965) i jedyny polski artysta, 
który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970). Lata 
emigracji sprawiły, że jego prace trafiły do najważniejszych międzynarodowych zbiorów. 
Jego obrazy sprzedawane są dziś za rekordowe kwoty w polskich domach aukcyjnych.





fot. Bogdan Sarwiński
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Rzeźby powstające od 2012 roku, 
w swej formie, strukturalnie wydają 
się nawiązywać do Gigantów z 1980 
roku. Trzy spotykające się jednym 
bokiem płaszczyzny, konstrukcyjnie 
doskonałe, bo gwarantują stabilność. 
Formalnie atrakcyjne, bo angażują 
całą przestrzeń otaczającą, czyniąc ją 
swoją strefą przestrzenną. Rzeźby 
wykonane są z blachy aluminiowej, 
malowanej przez artystę farbami 
samochodowymi pozwalającymi 
eksponować prace na zewnątrz. (…)

Wojciech Fangor w swojej twórczości 
w zakresie form trójwymiarowych, 
struktur przestrzennych i rzeźb, 
w sposób oczywisty nawiązywał do 
doświadczenia environment z jednej 
strony, z drugiej zaś do obrazów, 
w szczególności tych podpadających 
pod koncepcję Pozytywnej Prze-
strzeni Iluzyjnej. Na jego twórczość 
musimy patrzeć tak, jak w przy-
padkach wybitnych postaci sztuki 
XX i XXI wieku, przekraczających 
gatunki i rodzaje, odsłaniających nowe 
możliwości łączenia i wychodzących 
poza to, co już istniało.

Stefan Szydłowski, Wojciech Fangor. 3 wymiary. 
Retrospektywa, Orońsko 2015, s. 150
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Henryk Musiałowicz 
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

z cyklu Księgi Życia, 
2006–2007

drewno polichromowane, 
wys. 215 cm
sygn. l. bok: MUSIAŁOWICZ

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

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego 
Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Należał do grupy „Warszawa”. Malarz, grafik 
i rysownik nie związany z żadną grupą ani orientacją artystyczną. 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).

… Sztuka Musiałowicza zawsze była pozbawiona dosłowności, oscylując pomiędzy 
pierwotnym rysunkiem, ikoną a współczesna abstrakcją. Poszukiwana i wyrażana 
w niej cała prawda o człowieku we wcześniejszych okresach wydaje się jednak bliższa 
powszedniości, bardziej niepokojąca i silniej nacechowana tragizmem. Stopniowo, wraz 
ze wzrastającą dekoracyjnością potęgującą się dematerializacją wyobrażeń i eligijnym 
tonem, więź z rzeczywistością staje się coraz bardziej metaforyczna i ulotna. Tak jakby 
artysta nabierał coraz większej pewności, że przeznaczeniem człowieka jest nie tylko 
cierpienie, ale także ukojenie i odrodzenie, i ze sztuka ma nie tylko wstrząsnąć, stanowić 
przestrogę, być protestem i krzykiem, ale także, a może nawet przede wszystkim zbawiać 
zło i nieść nadzieję…  

Renata Rogozińska, katalog wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy 1999
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Jacek Sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Wnętrze II, 1970

olej, płótno, 81 × 65,5 cm
sygn. na blejtramie: SIENICKI 
JACEK |WNĘTRZE II 1970

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

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

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

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

Pejzaż- studium światła 
i przestrzeni, 1968

olej, płótno, 73 × 92 cm
sygn. i opisany na odwrocie: 
J. Sempoliński, Studium światła 
i przestrzeni, 1968, na blejtramie 
naklejka z Centralnego Biura 
Wystaw Artystycznych Plac Mała-
chowskiego 3, Warszawa

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

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

(..) Jacek Sempoliński malował światło. Wąskie, równoległe chlusty światła przeciskającego 
się między drzewami. Trakty ze światła między połaciami mroczniejszego koloru. Gęstymi 
grubo kładzionymi farbami wyprowadzał dialektykę ciemności i blasku.

Joanna Pollakówna, Glina i światło, Wrocław 1999, s. 237

Dla Jacka zasadniczą sprawę stanowiło to, że energie czerpał bezpośrednio z natury. Cała 
reszta, włącznie z podobieństwem obrazu do malowanego motywu, nie interesowała go. 
A przecież było w tych obrazach także wznoszenie się wzgórz, opadanie łąk i ciepło ziemi, 
jakby porytej bruzdami albo wyzłoconej łanami żyta.

Jacek Antoni Zieliński, Raj utracony, cyt. za: Jacek Sempoliński. Obrazy patrzące, Kraków 2017, s. 45
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Alfons Mazurkiewicz 
(1922 Düsseldorf – 1975 Wrocław)

Pejzaż, 1964

olej, płótno, 85 × 121 cm
sygn. i opisany na blejtramie: 
ALFONS MAZURKIEWICZ PEJZAŻ 
1964

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

Urodzony w Niemczech, w polskiej rodzinie kultywującej tradycje patriotyczne. W 1953 roku 
ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). 
Kształcił się m.in. pod okiem Eugeniusza Gepperta. W roku 1964 rozpoczął pracę dydaktyczną 
na macierzystej uczelni. W 1955 roku brał udział w słynnej, ogólnopolskiej wystawie „Przeciw 
wojnie – przeciw faszyzmowi” w Arsenale w Warszawie. W 1956 razem z innymi artystami 
założył Grupę X, po czym w 1961 roku został członkiem Szkoły Wrocławskiej. Wczesne 
prace artysty utrzymane są w stylistyce postimpresjonistycznej (podobnie jak u wielu innych 
artystów tego czasu). Po roku 1965 wypracował własny styl malarski. Od tego momentu 
jego kompozycje będą się charakteryzować ograniczoną kolorystyką za to niezwykle bogatą 
fakturą (niemal reliefową). Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestników szeregu 
wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. 

Są to obrazy – spektakle, komponowane z myślą o obserwatorze, w ruchu. Wrocławski 
malarz Alfons Mazurkiewicz rzeźbi szpachlą powierzchnie w szerokie koleiny. Między 
koleinami powstają ostre żebra i grzebienie farby. En face tworzą one zrytmizowany, 
geometryczny prawie rysunek, ale z profilu układają się w ciekawy, bogaty relief. (…)

Mazurkiewicz poza wszystkim maluje pejzaże (niezbyt lubi, jeśli nazywa się go pejzaży-
stą). Obywa się w nich na ogół bez podkreślania obecności konkretnego „motywu”. A jednak 
obrazy te działają bardzo silnie swą konkretnością właśnie, emocjonalnością, która chyba 
tylko w tym może mieć źródło, że artyście udało się odnaleźć i określić genius loci. 

Jerzy Stajuda, cyt. za: Mariusz Hermansdorfer, Alfons Mazurkiewicz, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 
2007, s. 44
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Konrad Jarodzki 
(ur. 1927, Zaklików)

Nadchodzi II, 1970 

olej, płótno, 60 × 80 cm 
sygn. p. d.: K Jarodzki oraz opisany 
na blejtramie

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

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

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

Mariusz Hermansdorfer
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Tytus Dzieduszycki-Sas 
(1934 Warszawa – 1973 Paryż)

Bez tytułu, 1962

asamblaż, 42 × 50 × 4 cm
sygn. na odwrocie: tytus | TYTUS 
SAS | DZIEDUSZYCKI | 16 r. DE 
CHABROL | PARIS oraz nalepka 
wystawowa z Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie

Wystawiany: 
Tytus Dzieduszycki-Sas 
(1934–1973). Pomiędzy Lublinem 
a Paryżem, Muzeum Lubelskie 
w Lublinie, marzec-maj 2012

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

Jeden z czołowych przedstawicieli malarstwa materii. Współtworzył lubelską Grupę Zamek. 
Od 1959 roku działał w Paryżu w kręgu ruchu Phases. Ukończył biologię na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był artystą – samoukiem, uprawiał malarstwo, 
scenografię, grafikę. Współzałożyciel Koła Młodych Plastyków, późniejszej Grupy Zamek 
(wraz z Włodzimierzem Borowskim, Janem Ziemskim) 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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Stefan Krygier 
(1923 Łódź – 1997 tamże)

Kompozycja, 1964

olej, płótno, relief, 48 × 32 cm
opisany na blejtramie: 48 × 32 
„KOMPOZYCJA” 1964 | STEFAN 
KRYGIER – TECH. MIESZ.; 
odręczny opis na płótnie z wystawy 
retrospektywnej w Muzeum Historii 
Miasta Łodzi z 1999

Wystawiany: 
Plastyka Stefana Krygiera, ZPAP
BWA Łódź, październik 1965; Ste-
fan Krygier (1923–1997), Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, Łódź 1999

Pochodzenie: 
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

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

Ostatnie prace olejne pozbawione są barokowej nastrojowości. Formy archetypiczne 
zyskują wiele przy szorstkim, antymalarskim traktowaniu powierzchni obrazu. Tak jak 
w kompozycjach w drewnie surowa natura tworzywa podpiera i wzbogaca (nieraz przez 
kontrast) myśl kompozycyjną – tutaj obnażona, surowa farba olejna pomaga organizować 
nowy, adekwatny nastrój. 

Jan Czarny,  Plastyka Stefana Krygiera, ZPAP BWA Łódź, październik 1965
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Ireneusz Pierzgalski 
(ur. 1929, Łódź)

Bez tytułu, 1959

olej, płótno, 100 × 130 cm
sygn. p. d.: Pierzgalski 59;  opisany 
na odwrocie: IRENEUSZ PIERZ-
GALSKI | 1959 | 100 × 130 | olej 
| pierzgalski 1959

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

W 1955 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 
1955–1976 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Tele-
wizyjnej w Łodzi, a od 1976 do 2003 roku roku pracował na macierzystej uczelni gdzie 
prowadził Pracownię Fotografii na Wydziale Grafiki. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora. 
Związany z łódzkim środowiskiem artystycznym W latach pięćdziesiątych współpracował 
z grupą artystów „Piąte Koło”, później z Grupą „Nowa Linia”, działającą od 1959 r. przy 
ZLP w Łodzi. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych wielokrotnie pokazywał swoje prace 
w słynnej galerii „Krzywe Koło” w Warszawie. W tym czasie powstały cykle rysunków 
i obrazów inspirowanych dalekowschodnią kaligrafią. Wystawiał wspólnie z Andrzejem 
Łobodzińskim i Krystynem Zielińskim w łódzkim salonie Towarzystwa Fotograficznego, 
a także z nimi i Stanisławem Fijałkowskim w Galerii Krzysztofory w Krakowie w 1961 roku. 
W 1965 roku wraz z Andrzejem Łobodzińskim zbudowali przedmiot z ruchomymi elementami 
wytwarzającymi dźwięki, nazwany „Klantata”.  Jest autorem określenia „Hotel Sztuki”, którym 
dzięki niemu w latach 70. zaczęto nazywać ideę niezależnej aktywności wystawienniczej 
sformułowaną wcześniej przez Andrzeja Paruzela. W latach siedemdziesiątych tworzył cykle 
fotograficzne i multimedialne projekcje / „Czytający + fotele”, „Czapeczki”. Zajmuje się 
rysunkiem, malarstwem, grafiką i fotografią, przede wszystkim analogową, często będącą 
podstawą do litografii. Wielokrotnie eksperymentował z mediami, tworząc m.in. instalacje. 
Prace w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi 
a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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Lech Kunka 
(1920 Pabianice – 1978 Łódź) 

Bez tytułu, 1965

technika mieszana, płyta, 
118 × 93 cm
sygn. p. d.: L. Kunka 65 r

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

Od 1945 roku związany z Łodzią – początkowo jako student, uczeń Władysława Strzemiń-
skiego, następnie jako pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Studiował w Paryżu w Académie Moderne, prowadzonej przez Fernanda Légera. 
Od 1963 roku był prorektorem i dziekanem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Współzało-
życiel Grupy St-53 w Katowicach. Był uczestnikiem wielu ważnych wystąpień powojennej 
awangardy, m.in. uczestniczył w wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 roku, Wystawie 
Ośmiu, w II i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej. Miał w swoim dorobku łącznie blisko 350 
eskpozycji na całym świecie. Był autorem scenografii teatralnych i filmowych („Milcząca 
gwiazda”) oraz form użytkowych (kurtyna Teatru Wielkiego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytecka), 
a także form przestrzennych (m. in. w Elblągu i Lublinie). Lech Kunka tworzył pod wpływem 
twórczości W. Strzemińskiego, malował abstrakcje geometryczne. Pod koniec lat 50. wszedł 
w etap malarstwa strukturalnego (kompozycje na układach kół), wykorzystując różnorodne 
materiały i techniki malarskie.
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Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1972

olej, płyta, 122 × 98 cm
sygn. z tyłu: BEKSIŃSKI 1972 

cena wywoławcza: 110 000 zł •
estymacja: 180 000 – 260 000 zł

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

(…) to, co najważniejsze dla całej jego twórczości, związane było z przedstawieniem 
figury ludzkiej. Dzięki pracy nad nią wykształcił własny język form, wokół niej i przez 
nią kreował psychologiczną atmosferę, przez postać ludzką, rzadziej zwierzęcą, tworzył 
architekturę obrazu. (…)

Figura ludzka w całej sztuce Beksińskiego jest właściwie fantomem. Człowiek jawi się jak 
dziwaczny manekin, kukła, która swoim gestem i postawą wyraża najczęściej cierpienie 
i samotność, jest jednak tak oderwana od realnego ciała, ze nie może odzwierciedlać jego 
udręk fizycznych. 

Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929–2005, Olszanica 2011, s. 73, 77
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Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Obraz 1318 – Trumienny 
czyli adoracja o zmierzchu, 
1989

olej, płyta, 100 × 72,5 cm
sygn. l. g.: DUDA-GRACZ – 
1318/1989; na odwrocie nalepka 
autorska z opisem pracy

Reprodukowany: Jan Gondowicz, 
Jerzy Duda – Gracz (1941 – 
2004), Warszawa 2006, s. 22.

cena wywoławcza: 55 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

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

Polskie brzydactwa są mi po prostu bardzo bliskie i bardzo moje. Kocham je całym sercem, 
bo są jednocześnie święte i pijane, szlachetne i durne, bohaterskie i świńskie, patetyczne 
i skurwione, nabożne i grzeszne, grube i chude… Ja zaś jestem – w ambiwalencji – jednym 
z nas, z naszego drugorzędnego, zapyziałego i powiatowego świata. 

Jerzy Duda – Gracz w rozmowie z Jadwigą Polanowską, „Przegląd Tygodniowy”, 1998
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Maria Anto 
(1937 Warszawa – 2007 tamże)

Reszel, 1991

olej, płótno, 135 × 160 cm
sygn. z tyłu na płótnie: Maria Anto 
91 oraz nr 967 w okręgu, na 
blejtramie: MARIA ANTO 1991 
„RESZEL” 135 X 160 cm

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

Studiowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom uzyskała 
w 1962 roku. Jako kilkuletnia dziewczynka uniknęła śmierci podczas ucieczki z transportu 
do Auschwitz w 1944 roku. W 1966 roku trzydziestoletnia Maria Anto, u progu swej 
artystycznej kariery, miała dużą wystawę indywidualną w Zachęcie, gdzie pokazała blisko 
60 prac olejnych. Innym istotnym wydarzeniem w jej twórczości był udział w Biennale 
w São Paulo w 1963 roku. Jej malarstwo wydaje się m.in. odpowiedzią na traumę wojenną, 
z którą mierzyła się w dorosłym życiu. Była jedną z nielicznych malarek, które osiągnęły 
duży sukces artystyczny, w dodatku uprawiając malarstwo realistyczne. Twórczość Anto 
wpisywano w tradycję surrealizmu, malarstwa metaforycznego i sztuki naiwnej. Jako 
kobieta malarka funkcjonowała w centrum życia artystycznego PRL i zarazem na jego 
marginesach. Lubiana i szanowana przez artystów Maria Anto uważana była jednocześnie 
za erudytkę, ekscentryczkę, pracoholiczkę, utalentowaną artystkę, zjawiskowej urody kobietę, 
wreszcie – uosobienie samej sztuki. „Maria Anto nie uprawia sztuki. Ona jest sztuką”, pisał 
o malarce poeta Jan Wołek. Miała około 60 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, 
uczestniczyła w około 200 wystawach zbiorowych – ogólnopolskich i międzynarodowych 
(m.in. VII Biennale w Sao Paulo). Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych 
i zbiorach muzealnych w Polsce i za granicą. 

Była nietuzinkową artystką i charyzmatyczną osobowością. W czasach, kiedy sztuka 
była zdominowana przez mężczyzn, ona zasuwała w odlotowej mini po najważniejszych 
instytucjach artystycznych. Kiedy wszyscy zajmowali się abstrakcją i działaniami kon-
ceptualnymi, ona upierała się przy malarstwie figuratywnym i robiła to w taki sposób, 
że trudno znaleźć równą jej osobowość. Dopiero w moim pokoleniu pojawili się artyści, 
których można z nią porównywać. Miała nieograniczoną wyobraźnię i olbrzymią erudycję. 
Stworzyła własną ikonografię, która nie przypomina nawet twórczości surrealistów. Choć 
formalnie malarstwo matki przywodzi na myśl Fridę Kahlo, to wyobrażeniowo bliżej jej 
do Magritte’a, a momentami nawet do ‚narkotykowych’ portretów Witkacego. Myślę, że 
ciekawie byłoby przeprowadzić taką analizę porównawczą. Krytycy stale podkreślają 
podobieństwo do Henri Rousseau i sztuki naiwnej, ale dziś już go nie widzę.

Zuzanna Janin o Marii Anto w rozmowie z Agatą Trzebuchowską, Wypowiedzieć traumę, Przekrój 28.01.2018

Pracom artystki wpisywanym w tradycję surrealizmu —malarstwa metaforycznego, 
sztuki naiwnej czy fantastyki o charakterze baśniowym — zawsze towarzyszy tajemnica 
i atmosfera niesamowitości. Jako profesjonalna malarka już na początku swojej pracy 
twórczej świadomie czerpała z dorobku sztuki naiwnej. W równym stopniu ignorowała 
aktualne tendencje artystyczne, jak i zasady realistycznego obrazowania. Poświęciła 
się figuracji będącej splotem wyobraźni, wspomnień i spraw zaczerpniętych z życia. 
Z dzisiejszej perspektywy twórczość Marii Anto z jej najważniejszego, dojrzałego okresu 
wydaje się wyjątkowo oryginalną, osobną postawą w sztuce. Obecność jej malarstwa na 
polskiej scenie była bezprecedensowa.

ze wstępu do wystawy Marii Anto, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa  07.11.2017–04.02.2018
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Zbysław Marek Maciejewski 
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Nieuzasadnione pretensje, 
1975

akryl, tempera, płótno, 
120 × 120 cm
sygn. p. g.: Zb 24 X 1975 oraz 
opisany na odwrocie: ZBYSŁAW 
MAREK MACIEJEWSKI | NIEUZA-
SADNIONE PRETENSJE | 120 X 
120 temp, akryl | 1975

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 55 000 – 75 000 zł

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

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

Maria Rzepińska, Zbysław Marek Maciejewski. Małe igraszki, Galeria Na Mokrej, Poznań 1996
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Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura z maskami 
zwierzęcymi, 1991–1999

olej, płótno, 93,5 × 124 cm
sygn. l. śr.: Martwa natura z ma-
skami zwierzęcymi |K. Bereźnicki 
|1991 – 1999

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

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

W martwych naturach, które cechuje szlachetna prostota, codzienne przedmioty  zostały 
połączone z tymi, które zawierają znaczenia symboliczne. Czaszki, klepsydry, kości do gry 
lustra, martwe ptaki, śnięte ryby to symbole wanitatywne, rzucone pomiędzy pospolite 
sprzęty i naczynia, które zostały przez nie odrealnione, a jednocześnie przybliżają to 
swoiste rekwizytorium (w którym zawarte jest przeznaczenie śmierci) bliżej życia – nic 
przecież nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi uszczęśliwiać.

W. Zmorzyński , wstęp do Kiejstut Bereźnicki – pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Gdańsk 2008, s. 8.
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Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Trzy kobiety w tonacji żółtej, 
1994

olej, płótno, 66 × 82 cm  
sygn. śr. l. 1994 | K.Bereźnicki 
oraz na blejtramie

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

Bereźnicki sięgając do tradycji XVII w. malował obrazy, które z pewną 
dowolnością nazwać by można portretami i martwe natury, nawracające 
do pokornej sentencji eklezjasty „vanitas vanitatum”. Obydwa rodzaje 
kompozycji łączyły te same cechy osobliwego widzenia. Postaci jego 
cechowało odindywidualizowanie i posągowe znieruchomienie. Ale 
i przedmioty, podobnie jak ludzi, potrafił artysta wyzbyć autentyzmu 
egzystencji, by, jak skamieliny, stały się odbiciem nie istniejącego już życia. 
Metaforyczną treść literacką łączył Bereźnicki z rzadką doskonałością 
warsztatu artystycznego.

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970, Warszawa 1975, s. 121
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Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Martwa natura, lata 50. XX 
wieku

olej, płótno, 65 × 82 cm 
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom 
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem 
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział 
w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki 
i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. 
Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu, 
a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty 
jazzowe.
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Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Koncert skrzypcowy V, 1991

akryl, płótno, 89 × 116 cm
sygn. p. d. K. Śramkiewicz na 
odwrocie nalepka autorska

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

W jednym szczególnym wypadku 
inspiracja mojej twórczości nie wywo-
dzi się z sytuacji wizualnych. Jest nią 
muzyka, która jest dla mnie niezwykle 
ważkim i frapującym przeżyciem nie 
tylko z powodu jej zmysłowej urody 
brzmieniowej, ale także dlatego, że 
zachwyca mnie jako zjawisko wyjąt-
kowo celnego języka, który ludzkość 
stworzyła, by móc nim jak żadnym 
innym mówić o wielce intymnych 
i ważkich sprawach człowieczych. 

Kazimierz Śramkiewicz, cyt. za: Kazimierz 
Śramkiewicz. Ocalić od zapomnienia, Gdańsk 

2010, s. 7

Krystyna Onak niezwykle suge-
stywnie opisuje obrazy muzyczne 
Śramkiewicza: (…) koncert muzyki 
klasycznej można usłyszeć w spo-
kojnej, niemal chromatycznej gamie 
barw, złocistych ugrów, brązów i sepii 
z akcentami czarnych płaszczyzn, 
iluminowanych złotem i bielą deszczu 
światła, obejmującego scenę koncerto-
wą, rozpraszającego się coraz bardziej 
na obrzeżach i na koniec tonącego 
w nastrojowej ciemności otoczenia. 
Krystyna Onak, Kazimierz Śramkiewicz. Ocalić od 

zapomnienia, Gdańsk 2010, s. 6
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Władysław Jackiewicz 
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Ciało XII, 1990

olej, płótno, 117 × 90 cm 
sygn. p. d. Jackiewicz 90 oraz na 
blejtramie: W. JACKIEWICZ OBRAZ 
XII / 90

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

Malarz i rysownik, od lat związany z gdańskim ASP. Studia artystyczne skończył dyplomem 
w 1952 roku na gdańskiej PWSSP w pracowni prof. A. Nachta-Samborskiego. Od 1951 roku 
wykładał malarstwo na PWSSP, w latach 1965–1969 był dziekanem Wydziału Malarstwa, 
a od 1969 do 1981 roku pełnił funkcję rektora. Jeden z twórców Grupy Gdańskiej. Wystawiał 
na ponad 40 wystawach indywidualnych i grupowych. Laureat nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety 
sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.
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Władysław Jackiewicz 
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Obraz XIII, 1991

olej, płótno, 70 × 80 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz oraz na 
blejtramie: W.JACKIEWICZ OBRAZ 
XII/91

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

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

Danuta i Jan Dettlaff, Władysław Jackiewicz, „Sztuka”, 4/87
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Tomasz Kawiak 
(ur. 1943 r, Lublin)

Elle enleve le jeans, 1993

brąz, wys. 49 × 23 cm 
sygn. z tyłu: 2/8, 1993, w okręgu 
inicjały T.K. 

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 22 000 – 30 000 zł

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

(…)W każdym razie to dzięki znajomości z Cesarem poznał Pierra Restaniego, czołowego 
francuskiego krytyka, który potem został jego przyjacielem i naturalnie także komen-
tatorem jego twórczości. To on stwierdził, że Tomek Kawiak stał się znany w Europie 
dzięki zainteresowaniu, jakie okazał dżinsom, które nastąpiły po cegłach w analitycznym 
i krytycznym wyobrażeniu rzeźbiarza. W ten sposób Tomek Kawiak przeszedł w 1978 roku 
od cegły w kieszeni do kieszeni dżinsów.

Choć jestem trochę młodszy od bohatera tego szkicu, to jednak podobnie jak on wycho-
wywałem się w kulcie błękitnych dżinsów, które dla kilku pokoleń młodych Polaków były 
nieosiągalnym symbolem nowego, lepszego świata, niczym nie skrępowanej wolności 
i szyku, zamkniętego za błyszczącymi szybami Pewexów (…). W efekcie zaczął tworzyć 
z zapałem rzeźby różnej wielkości (od całkiem małych po kilkumetrowe), których 
głównym akcentem stały się zarówno same kieszenie, jak i całe dżinsy naciągnięte na 
nieistniejące ciało ludzkie. W zależności od sytuacji były to dżinsy ceramiczne, pokryte 
różnokolorową polewą, marmurowe, a także odlewane w brązie i patynowane, ucinane 
tuż pod pośladkami, poniżej kolan, czy wreszcie dżinsy kroczące w tenisówkach. 
I chociaż najczęściej – jak już wspomniałem – są one puste, niekiedy wystają z nich 
nagie pośladki kobiece, torsy z pięknymi krągłymi piersiami i opinającymi je dłońmi.

L. Lameński, Tomek Kawiak – rzeźbiarz, performer, malarz, rysownik, showman?, Akcent nr 4/2008
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Antoni Fałat 
(ur. 1942 Warszawa)

Bez tytułu, 1983 r

olej, płótno, 70 × 54 cm
sygn. p. d.: antoni Fałat 3. I. 83 / 
387 

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarz, przedstawiciel nowej figuracji w sztuce polskiej. Studia artystyczne w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych zakończył w 1969 r. uzyskując dyplom w pracowni Aleksandra 
Kobzdeja. Był współzałożycielem grupy artystycznej AUT (zał. 1970 r.) oraz aktywnie 
uczestniczył w działaniach ruchu „O poprawę”. Motto przewodnie ugrupowania wyrażające 
się w sformułowaniu: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” dobrze odzwierciedla 
charakter prac artysty. W swojej twórczości Fałat posługuje się materiałem ikonograficznym 
zaczerpniętym ze starych fotografii. Sylwetki zamkniętych w kadrze postaci stanowią wzory- 
-szablony, które następnie przenosi na płótna swoich obrazów, poddając odpowiedniej 
stylizacji i odrealnieniu. Mocno ograniczona paleta barw, zawężona do czerni, bieli i szarości, 
przełamana miejscami żywszym akcentem kolorystycznym, potęguje niezwykłą atmosferę 
zamkniętą w obrazie.

Antoni Fałat korzysta w swojej pracy z fotografii, ze starych zdjęć z przełomu XIX i XX 
wieku, ale także ze zdjęć robionych osobiście. Czas, który „pracuje” nad zdjęciami prze-
szłości, „wchodzi” do obrazów Fałata, jest przez artystę pochwycony, a dokonuje się mocą 
silnego indywidualnego przeżycia i malarskiej techniki. Malarstwo Antoniego Fałata to 
próba odzyskiwania czasu, z jednoczesną świadomością daremności tych wysiłków, co 
czyni tę sztukę elegijnie melancholijną.

Maciej Mazurek, Pamięć jako malarskie tworzywo. O twórczości Antoniego Fałata.
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Eugeniusz Markowski 
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

5+G, 1982

technika mieszana na folii, 
150 × 112 cm
sygn. p. d.: E. Markowski | 5+G

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

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

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

katalog wystawy BWA w Kaliszu (maj 1986), BWA w Sopocie (sierpień 1986), BWA w Zamościu (kwiecień 1986), 
Kalisz 1986
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Bożenna Biskupska 
(ur. 1952 Warszawa)

Huśtawka, 1991

olej, płótno, 146 × 114 cm
sygn. i opisany na odwrociu: BO-
ŻENNA BISKUPSKA | HUŚTAWKA 
| 146 × 114 | olej | 1991

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

W latach 1970–72 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, 
a od 1972–1976 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w pracowni Tadeusza Dominika. Wystawia swoje prace w całej Polsce oraz za 
granicą. Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (1982 r. 
Savaria Museum, Węgry) oraz nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę 
w 1984, w tym samym roku została stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 wraz 
z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, działająca głównie na 
terenie Warszawy oraz w Sokołowsku. Uprawia malarstwo i rzeźbę, pracuje w różnych 
materiałach. Zainteresowania twórcze rzeźbiarki oscylują wokół człowieka.
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Tomasz Tatarczyk 
(1947 Katowice – 2010 Warszawa)

Bez tytułu (Wzgórza), 1997

gwasz, węgiel, papier, 
70 × 100 cm
sygn. p. d.: TOMASZ TATARCZYK 
1997 na odwrocie pieczęć LWKZ 
LUBLIN z informacją o możliwości 
wywozu pracy

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 22 000 – 28 000 zł 

Studiował początkowo w Politechnice Warszawskiej (1966–1972), a następnie w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1976–1981), gdzie uzyskał dyplom w pracowni 
Jana Tarasina. W latach 1980–1988 był asystentem na Wydziale Malarstwa w tamtejszej 
Akademii. W czasach, kiedy tradycyjne malarstwo pejzażowe pozostaje na dalekim planie 
zainteresowań artystów, stworzył własną, niezmiernie ciekawą formułę obrazu skupionego 
przede wszystkim na doświadczeniu bliskiego obcowania, intymnego wręcz kontaktu z naturą.

[Tematy] rodzą się czasami przypadkowo. Chodzę, krążę wokół tematu, wokół wycin-
ków rzeczywistości, która na mnie szczególnie oddziałuje – i mam coraz wyraźniejszą, 
mocniejszą potrzebę, żeby coś z tym zrobić. Wtedy zaczynam pracować i rozwijam temat 
w cykl, aby przyjrzeć mu się z różnych stron. Oczywiście, na wybór tematu ma też wpływ 
stan mojego dycha, a także muzeum wyobraźni – dzieła sztuki, sceny z dzieciństwa, 
nawet kadry z filmu. Na przykład z filmów Jarmuscha, czarno – białych, tchnących 
pustką i zagubieniem. 

Tomasz Tatarczyk w rozmowie z Elżbietą Dzikowską, Artyści mówią, Warszawa 2011, s. 252
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Leon Tarasewicz 
(ur. 1957, Waliły na Podlasiu)

Las, 2013

akryl, płótno, 130 × 170 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: L. Tarase-
wicz 2013 / 130 × 170 Acryl on 
canvas 

cena wywoławcza:  82 000 zł •
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

W latach 1979-1984 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom uzyskał 
w 1984 r. w pracowni prof. T. Dominika. W roku akademickim 1996/97 macierzysta 
uczelnia zaprosiła go do prowadzenia pracowni na Wydziale Malarstwa. Uczy tam do dziś, 
od 2011 jako profesor, organizując plenery, warsztaty, wspólne wyjazdy na wystawy. Jeszcze 
w 1984 r. debiutował w Galerii Dziekanka, ale to wystawa dyplomowa zorganizowana 
w galerii Foksal w tym samym roku znacznie wpłynęła na jego karierę, umożliwiając m.in. 
wystawy w Galerie Nordenhake w Sztokholmie, Galleria del Cavallino w Wenecji czy  Galerie 
Nordenhake w Malmö oraz wyjazdy na biennale sztuki w Wenecji czy Sao Paolo. Artysta 
do dzisiaj współpracuje z galerią Foksal. Już w okresie studiów odnalazł własny sposób 
przedstawiania natury poddawanej syntezie na granicy abstrakcji. Wczesne obrazy artysty 
przypominały pejzaże, z których eliminował stopniowo „zbędne” elementy, proponując bardzo 
osobistą wersję natury. W pracach z ostatnich lat przełamuje formalne ograniczenia malarstwa 
do przestrzeni rozpiętego na ramie płótna. Tworzy abstrakcyjne kompozycje pól i smug 
koloru wypełniających wielkoformatowe obrazy, jak również – coraz częściej – malowidła 
na ścianach galerii (np. w Konsthall, Malmö 1992, w Galerii Foksal, Warszawa 1994, na 
wystawie „Sztuka wobec natury”, Galeria Zachęta, Warszawa 1996). Inspiracje czerpie 
z malarstwa Jerzego Nowosielskiego oraz tradycji ikon. Bardzo ważną inspirację stanowi dla 
artysty także krajobraz rodzinnych stron białostocczyzny.  Artysta został wyróżniony m.in. 
Paszportem Polityki, Nagrodą im. Jana Cybisa w 2000 r., Nagrodą Fundacji Nowosielskich, 
Wielką Nagrodą Fundacji Kultury (2006), a także Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora 
za szczególne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego (2018). Miał 
wystawy indywidualne w czołowych muzeach i galeriach w kraju oraz w Londynie, Nowym 
Jorku, Berlinie, Wenecji i in. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Narodowego Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Obecnie stale współpracuje z galeriami: Springer and Winckler Gallerie w Berlinie oraz 
Nordenhake w Sztokholmie. Leon Tarasewicz związany jest z rodzinną wsią Waliły na 
białostocczyźnie, gdzie czynnie animuje życie artystyczne tworząc m.in Galerię Krynki. Od 
lat angażuje się również w życie mniejszości białoruskiej w Polsce. Jest Prezesem Związku 
Hodowców Kur Ozdobnych.

Rola, jaką u Tarasewicza odgrywa natura, jest wielka. Można by powiedzieć, że kontynuuje 
on tradycję romantyzmu w czasach współczesnych, choć nie pojawia się u niego impet 
religijny, lecz elementy duchowe i cielesno-zmysłowe. Mimo to w obliczu jego obrazów 
często dominuje poczucie abstrakcyjnej wzniosłości, która wstrząsa odbiorcą, wywołuje 
‚święte dreszcze’ i najgłębsze doznania. Jego obrazy wynikają wprawdzie z inspiracji za-
czerpniętych z konkretnej natury, lecz w procesie abstrakcji inspiracje te zostają starannie 
ukryte, tworząc wymiar absolutny, transcendentalny, gdzie wszystko, co konkretne, staje 
się rzeczą o drugorzędnym znaczeniu. W gestii odbiorcy pozostaje, w jakim kierunku 
skieruje on swoje myśli i uczucia wywołane dziełami sztuki. 

Thorsten Rodiek, Od malarstwa pejzażowego do pejzażu koloru, [w:] Leon Tarasewicz.  
Grenzenlose Malerei, Kunsthalle St. Annen, Lubeka 2006
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Mariusz Kułakowski 
(ur. 1961, Gdańsk)

Tytuł do uzgodnienia, 
z cyklu Lokomotywa, 2018

olej, płótno, 117 × 117 cm
sygn. z tyłu: Kułakowski

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

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

Jeden z najnowszych moich obrazów z cyklu Lokomotywa to kom-
pozycja centryczna z wyraźnie zaznaczonymi planami i akcentami 
koloru i światła. Tytuł obrazu jest do uzgodnienia, umożliwiając 
odbiorcy określenie  treści obrazu, zgodnie z osobistą interpretacją 
i upodobaniami. Obraz został namalowany na masywnym pod-
obraziu, co podkreśla kształt monolitu, zbliżając charakter obrazu 
do rzeźby. Oglądając kompozycję pod różnymi kątami dochodzi 
do zmiany koła     w elipsę, przesuwa się centrum obrazu, jesteśmy 
włączeni w proces współtworzenia. Patrząc frontalnie na obraz 
powraca idealny centryczny układ kompozycji. Na neutralnym 
szarym tle pojawia się barwna kula o wyraźnie „zgrafizowanym” 
obrysie. Zbliżając się do centrum, przestrzeń obrazu wysuwa się 
do przodu i rozjaśnia,  kolor staje się coraz bardziej nasycony. Jasne 
centrum obrazu usiłuje wydobyć się z obrazu, kierując się w naszą 
stronę. Powstaje wyraźne napięcie pomiędzy zewnętrznym obrysem 
a dominującym centrum. Kontrasty równoważą się, pozornie sta-
tyczny obraz osiąga stan pełnej harmonii.  Można przyjąć, że każdy 
punkt na okręgu, z którego wyłania się kolejny jest zarazem końcem 
i początkiem każdego zdarzenia. Ścieranie się ciągłych przeciwieństw 
(biel i czerń, światło i mrok) prowadzi do ciągłego przemijania 
i stawania się.  Jest to oczywiste nawiązanie do filozofii wariabili-
zmu. Nowatorstwo tej pracy polega na wykorzystaniu doskonałej 
techniki malarskiej i ukazaniu nieuchwytnych zjawisk wizualnych.   
Ta skomplikowana kompozycja jest opowieścią o zmienności i pięknie 
zjawisk w naturze. Zaprasza nas do „wejścia” w przestrzeń obrazu, 
wciąga nas w świat wyrafinowanej gry plastycznej.

Mariusz Kułakowski
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Mariusz Kułakowski 
(ur. 1961, Gdańsk)

Kompozycja nr 1, z cyklu 
Tytuł do uzgodnienia

olej, płótno, 150 × 100 cm
sygn. na blejtramie: Kułakowski

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Malarstwo Mariusza Kułakowskiego jest wynikiem niezliczonych prób, studiów 
nad podstawowymi środkami wyrazu plastycznego, doprowadzonymi do warsz-
tatowego mistrzostwa. Koncepcja jego sztuki wraz z upływem czasu nabiera 
nowych znaczeń, pojawiają się kolejne zmiany formalne.

ZDARZENIA/EVENT W cyklu Gradienty artysta przedstawił zdarzenia w sposób 
analityczny i wieloelementowy. W raz z upływającym czasem malarz radykalizuje 
sposób obrazowania, wprowadzając efekt poruszenia i zamazania.

RUCH/MOVEMENT Powstają wielobarwne struktury fakturalne, następuje 
płynne połączenie wielu elementów w jednorodną całość. Obrazy malowane są 
wielowarstwowo z zachowaniem pewnej przezroczystości nanoszenia kolejnych 
zmian. Dominujące znaczenie odgrywa harmonijne połączenie mas barwnych 
i zróżnicowanie efektów fakturalnych. Artysta stara się zachować równowagę 
pomiędzy intuicyjnym i racjonalnym podejmowaniem decyzji formalnych.

PRZEMIJANIE/PASSING Z biegiem upływającego czasu koncepcja zostaje 
oczyszczona i poddana wyraźnej geometryzacji. Obrazy budowane są z barwnych 
poziomych lub pionowych płaszczyzn kolorów i świateł. Dochodzi do celowego 
złamania zasady tradycyjnej kompozycji, dopuszczając zarówno pionowy jak 
i poziomy sposób eksponowania obrazów.

Cykl nowych obrazów został nazwany przez artystę Prześwity, w nawiązaniu do 
światła, które jest najważniejszą dominantą kompozycji i zarazem podstawą 
każdego stworzenia. Dodatkowo odbiorca otrzymał możliwość nadawania 
obrazom dowolnego tytułu, kierując się własną interpretacją, doświadczeniem 
i upodobaniami. Stał się po części współtwórcą dzieła, mając wpływ na układ 
kompozycji i określenie treści obrazu. Mariusz Kułakowski wprowadza kolejne 
modyfikacje formalne – tym razem jest to ruch obrotowy. Powstają koła, okręgi 
i barwne kule z akcentami światła, tworzące kolejny cykl Lokomotywa. Użycie 
różnorodnych barwnych obrysów dynamizuje kompozycje i określa plany w ob-
razie. Można przyjąć, że każdy punkt na okręgu, z którego wyłania się kolejny jest 
zarazem końcem i początkiem każdego zdarzenia. Stawanie się i przemijanie 
zjawisk – nie tylko wizualnych jest podstawową cechą bytu. Ścieranie się ciągłych 
przeciwieństw (biel i czerń, światło i mrok) prowadzi do ciągłego przemijania 
i stawania się. Z biegiem czasu kompozycje centryczne stają się coraz bardziej 
harmonijne i skomplikowane. Możemy zauważyć wyraźne „zgrafizowanie” ele-
mentów obrazu i umocnienie kontrastów świetlnych.
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Stanisław Dróżdż 
(1939 Sławków – 2009 Wrocław)

Ale Iacta Est, 2003

asamblaż z kości do gry, płyta, 
oprawa pleksi, 19 × 19 × 4,5 cm
edycja 11/20
z tyłu nalepka z Biennale w Wenecji 
z opisem pracy i odręczną sygnatu-
rą: S. Dróżdż

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

Polski poeta i artysta wizualny. Członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli poezji konkretnej – kierunku arty-
stycznego, w którym poematy buduje się za pomocą różnorodnych układów liter oraz 
znaków typograficznych (nazwanych przez samego artystę – pojęciokształtami). Absolwent 
Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Filologii Polskiej (1959–1964). W 1979 roku 
zredagował książkę „Poezja konkretna. Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 
1967–77”. Jego pierwsze teksty (prace) powstały w 1967, a rok później zaczął wystawiać 
swoje prace. W 1971 roku nawiązał współpracę z Galerią Foksal w Warszawie, w której 
zorganizował kilka wystaw indywidualnych. Za swoją działalność artystyczną został laureatem 
nagrody Fundacji Nowosielskich. W 2003 roku jego wystawa Alea iacta est („Kości zostały 
rzucone”) została zaprezentowana w Pawilonie Polskim na 50. Biennale w Wenecji. Prace 
Dróżdż znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranicą, m.in. 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, CSW Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Autor kilkudziesięciu wystaw 
indywidualnych i uczestnik szeregu wystaw zbiorowych. Wybrane wystawy indywidualne: 
2009 – „Początekoniec. Pojęciokształty, poezja konkretna, prace z lat 1967–2006”, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu; 2007 – „Między. Klepsydra”, Galeria 86, Łódź; 2005 – „słowa, 
zdania/cyfry, liczby – wzajemne przenikanie”, Galeria Foksal, Warszawa; 2001 – „Stanisław 
Dróżdż – pojęciokształty. Poezja konkretna”, Bunkier Sztuki, Kraków. Wybrane wystawy 
zbiorowe: 2009 – „Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej”, CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa; 2006 – „Artgames – Analogien zwischen Kunst und Spiel”, Ludwig Forum, 
Monachium; 2003 – 50. Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji, Pawilon Polski, 
Wenecja; 1999 – „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej”, Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski, Warszawa.

Prezentowana praca stanowi wycinek wystawy indywidualnej artysty „Alea Iacta 
Est” („Kości zostały rzucone”) eksponowanej podczas 50. Biennale w Wenecji 
w 2003 roku. Na czas wystawy, ściany Pawilonu Polskiego pokryte zostały dzie-
siątkami tysięcy kostek do gry. Prezentowały one wszystkie możliwe kombinacje 
jakie można wyrzucić 6. kostkami – było ich łączne 46 656. Artysta zapraszał 
oglądających do gry ustawiając na środku przestrzeni wystawienniczej duży stół 
z 6. kostkami. Zwycięzcą gry zostawał ten kto odnalazł wyrzuconą przez siebie 
kombinację na ścianach Pawilonu.

Źródło: http://www.drozdz.art.pl/1203011204.htm
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Władysław Hasior 
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Sztandar – Pani Domu

asamblaż, tkanina, technika 
własna, 282 × 163 cm
sygn. na odwrocie: HasiorW

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

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

Jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych Hasior wymyślił nowy gatunek artystyczny – 
sztandary. Pomysł wziął się z kościelnego feretronu z jednej strony, z drugiej sztandaru 
wojennego. Artysta zwykł był też mawiać, że jego sztandary mają zawstydzać te uroczyste, 
z wyhaftowanymi hasłami i obietnicami, które zazwyczaj pozostawały w strefie pobożnych 
życzeń. Sztandary Hasiora mają formę pionowej tkaniny o długości od półtora do ponad 
czterech metrów i szerokości przeciętnie ok. jednego metra. Górna część, zazwyczaj 
w formie zbliżonego do kwadratu obrazu, przedstawia „temat” sztandaru, dolna – to 
luźno zwisająca, często w kilku warstwach, tkanina, ozdobiona pasmanterią – wstążkami, 
koralikami, frędzlami.

A. Żakiewicz, Władysław Hasior 1928 -1999, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2003
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Stanisław Baj 
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug, 2016

olej, płótno, 80 × 150 cm
sygn. na odwrocie: Stanisław Baj 
|„Rzeka Bug” |2016

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

Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod 
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest 
profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą 
malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia 
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi 
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo 
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety 
matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po 
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki, 
znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale 
artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława Baja, 
pozostaje mu wierny.
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Jan Pruski 
(ur. 1957, Malbork)

Okno pociągu, 2011

technika mieszana, płyta pilśniowa, 
akryl, offset, 100 × 150 × 3 cm
sygn. p. d.: PRUSKI

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Mieszka i tworzy w Olsztynie. Wielokrotnie brał udział w plenerach, konkursach, wystawach 
malarstwa i grafiki, na których prezentował swoje prace. Uczestniczył w międzynarodowych 
sympozjach artystycznych, m.in.: Sympozjum Rzeźbiarskim,, DIPOL” w Berlinie (1994), 
Internationales Kunstlersynposiuin,, Uberalle Grenzen 95“ w Oderbrucke. W 2004 r 
reprezentował Polskę na indywidualnej wystawie w Paryżu w ramach Sezonu Nova Polska. 
Uprawia malarstwo, rzeźbę i grafikę. Artysta tworzy niejako na pograniczu sztuki figuratywnej, 
akcentując zadrapaną, bogatą w różnego rodzaju faktury, najczęściej monochromatyczną 
powierzchnię. Prosta, spontaniczna linia staje się elementarnym środkiem wyrazu. Jego 
żywiołem są również materie malarskie. W nich uzyskuje szalenie zmysłowy efekt i jakby 
zmiękczony modelunek stref światła i cienia w obrazie.



W jego obrazach prawie nie ma koloru niebieskiego, zielonego czy żółtego, jest za to kolor 
biały, ale ten zimowy biały, biała warstwa, która pokrywa czerń i szarość, sadzę i pył 
historii, od których wielu próbuje uciec lub je pogrzebać. Powstaje krajobraz wewnętrzny, 
krajobraz wspomnienia, być może osobistego, o którym Jan nie pozwala nam zapomnieć. 
Jak można przejść przez życie bez stawienia mu czoła, jak można zamknąć okna i drzwi 
wspomnień oraz prawdy, aby zagłuszyć to, co wciąż słyszymy?

Lawrence Carroll, cyt. za: Jan Pruski, #thisispruski 2011 – 2017, Olsztyn 2018
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Jerzy Tadeusz Mróz 
(1946–2010, Łódź)

Schody III, 1984

olej, płótno, 65,5 × 81 cm
sygn. p. d.: JERZY T. MRÓZ 84

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des 
Tenebres. 50 obrazów z kolekcji 
Anny i Piotra Dmochowskich, 
Miejska Galeria Sztuki w Często-
chowie, Muzeum Archidiecezjalne 
w Warszawie, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Częstochowa – Warsza-
wa – Gdańsk 2004, s. 39

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

Polski malarz współczesny. Studia ukończył w 1970 r. na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w pracowni prof. Mariana Jaeschke. Poza malarstwem sztalugowym uprawiał 
także rysunek i grafikę. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych w Polsce i na świecie. 
Laureat m.in. I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego w Poznaniu 
(1974 r.) oraz Ogólnopolskiego konkursu z okazji 30-lecia PRL w Warszawie (1975 r.). 
Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą.

Jerzy Tadeusz Mróz jest polskim malarzem pokolenia pięćdziesięciolatków. Jest to jedna 
z moich najstarszych przyjaźni artystycznych. Spotkałem go prawie dwadzieścia lat temu, 
na samych początkach budowy mojej kolekcji. Zakupiłem wówczas trzy jego prace, a szereg 
innych wystawiłem w Wersalu, w tamtejszym centrum kulturalnym. Do dzisiejszego 
dnia te trzy obrazy są mi bardzo bliskie, mimo iż do moich zbiorów przybyło wiele innych 
dzieł sztuki. Jest w tych obrazach nie tylko fantastyka, którą lubię, ale również jakaś 
melancholia, beznadziejność i tęsknota, które przypominają mi wrażenia jakie od-czuwam 
patrząc na obrazy Caspara Davida Friedricha. Inna to wprawdzie epoka i inny sposób 
malowania, ale wzbudzone uczucia są podobne (...).

Piotr Dmochowski, cytat za stroną internetową Dmochowski Gallery
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Ryszard Patzer 
(ur. 1941)

W przestrzeni, 1989

olej, płótno, 90 × 100 cm
sygn. i opisany na odwrocie
obraz otrzymał Złoty Medal na 
Bielskiej Jesieni w 1989 roku

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Studiował w gdańskiej ASP na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Krystyna Łady-Stud-
nickiej. Dyplom uzyskał w 1966 roku. Zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym. 
Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i pokazach indywidualnych. Otrzymał liczne 
nagrody i wyróżnienia w konkursach malarskich, między innymi Grand Prix i złoty medal 
ministra kultury i sztuki w konkursie „Bielska Jesień” w Bielsku.





106 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

46
Rafał Bujnowski 
(ur. 1974, Wadowice)

Jezdnia, 2004

olej, płótno, 30 × 42 cm
sygn. na odwrocie: BUJNOWSKI/04

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 28 000 – 34 000 zł

Malarz, grafik, autor filmów wideo, instalacji, akcji artystycznych. Związany z Galerią Raster. 
Mieszka i pracuje w Krakowie. Początkowo w latach 1993–1995 studiował architekturę na 
Politechnice Krakowskiej, przeniósł się jednak na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (1995–2000). W czasach studenckich prowadził wytwórnię artystycznych 
T-shirtów. Od 1994 do 2001 działał wraz z Markiem Firkiem, Marcinem Maciejowskim, 
Wilhelmem Sasnalem i Józefem Tomczykiem „Kurosawą” w Grupie Ładnie. Od początku 
działania artysty związane były też z przestrzenią publiczną. W latach 1998–2001 prowadził 
Galerię Otwartą w Krakowie - przestrzeń wystawienniczą na kilku krakowskich billboardach. 
Do realizacji swoich prac zapraszał młodych twórców z krakowskiego i częstochowskiego 
środowiska artystycznego, a także Marcina Świetlickiego, Joannę Rajkowską czy wspomnianą 
Grupę Ładnie. 
 W roku 2004 przebywał na pobycie studyjnym w Art in General w Nowym Jorku oraz 
szwajcarskim Zug. W 2005 został laureatem międzynarodowej nagrody artystycznej Europas 
Zukunft. W 2018 r. otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Jego prace były prezentowane na 
wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. w: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
w Krakowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski w War-
szawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii 
Sztuki Współczesnej “Bunkier Sztuki” w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Mumok 
w Wiedniu, Museum für Neue Kunst w Karlsruhe, na Prague Biennale w Pradze, Kunstlerhaus 
Bethanien w Berlinie, The Bluecoat w Liverpoolu, w École Nationale Supérieure des Beaux-
-Arts w Paryżu, Kunsthalle w Wiedniu, Art in General w w Nowym Jorku.
 Zajmuje się głównie interakcją sztuki w przestrzeni publicznej oraz jej komercjalizacją 
i pozbawieniem jej wartości innej niż materialna. Dużą część swojej dotychczasowej twórczo-
ści poświęcił zwykłym, codziennym przedmiotom, przedstawiając je w różnych technikach 
artystycznych (malarstwo olejne, linoryt). Uwidacznia się tutaj szczególne zainteresowanie 
Bujnowskiego do badania niedookreślonej granicy między malarstwem realistycznym, 
a abstrakcyjnym czy konceptualnym.

W swojej działalności artysta wykorzystuje przede wszystkim malarstwo, ale też wideo, 
obiekty czy performance. Twórczość Bujnowskiego zawsze jest pretekstem do dyskusji 
na temat podstawowych definicji sztuki, jej wartości, użyteczności, funkcjonowania 
w przestrzeni publicznej, roli artysty, gustów odbiorców. Jest więc bardzo aktualnym 
komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości i nie zamyka się jedynie w ramach czystej 
„sztuki dla sztuki”. Obrazy, często malowane w cyklach, tworzące serie, charakteryzują 
się lakoniczną formą, uproszczone kształty przedmiotów, portrety umieszczane są na 
jednolitym tle, schematyczne pejzaże balansują na granicy abstrakcji.

http://owzpap.org/rafal-bujnowski-laureat-nagrody-im-jana-cybisa-za-rok-2018 





108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

47
Maksymilian  
Novák-Zempliński 
(ur. 1974)

Spatium series, 2016

olej, płyta, 140 × 182 cm
sygn. na odwrocie: Maksymilian 
Novák-Zempliński |2016

cena wywoławcza: 75 000 zł •
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach prof. A. Fałata i prof. A. Sadowskiego. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjoni-
stycznym i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji dla jego 
prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa Salvadora Dali, Giorgio 
de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują 
się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.
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Maksymilian  
Novák-Zempliński 
(ur. 1974)

Elin Jörd, 2012

olej, płótno, 120 × 120 cm
sygn. na odwrocie: Elin Jörd |by 
|Maksymilian Novák |-Zempliński

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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Edward Dwurnik 
(1943 Radzymin – 2018 
Warszawa)

Synagoga w Gnieźnie, 1991

olej, płótno, 74 × 100 cm
sygn. p. d. E. Dwurnik 91;  
sygn. i opisany na odwrociu:  
E. DWURNIK |NR: IX 599 1654 
|SYNAGOGA W GNIEŹNIE

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

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

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

Edward Dwurnik w rozmowie z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s.65





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 wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

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

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

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli 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. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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

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

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone 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 zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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.
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niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem 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.

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 fałszer-
stwa) 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. katalogi) 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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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76 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 10 KWIETNIA 2019 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 25 MARCA 2019 R.

młodasztuka
Bartosz Stępiński Serpent, 70 × 50 cm, 2019



Robert Motelski,  
Gwiazdy 26 września 22:56,  
2018, olej, akryl, płótno,  
90 × 130 cm, fragm.

15 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 MAJA 2019 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT



11 MAJA 2019
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Władysław Ślewiński (1856–1918), Białe petunie i czerwone róże, 1904 r. 



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Sopot, 6 kwietnia 2019 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 341 54 56 lub e-mailem: modern@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

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

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Jarosław Barton, Dilan Abdulla 

 

przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, archiwum artystów 

 

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

Indeks artystów
 

ANTO MARIA  24

BAJ STANISŁAW  42

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  22

BEREŹNICKI KIEJSTUT  26, 27 

BISKUPSKA BOŻENNA  35

BUJNOWSKI RAFAŁ  46

DOMINIK TADEUSZ  4, 5

DRÓŻDŻ STANISŁAW  40

DUDA-GRACZ JERZY  23

DWURNIK EDWARD  49

DZIEDUSZYCKI-SAS TYTUS  18

FAŁAT ANTONI  33

FANGOR WOJCIECH  12

HASIOR WŁADYSŁAW  41

 

JACKIEWICZ WŁADYSŁAW  30, 31

JARODZKI KONRAD  17

KANTOR TADEUSZ  2

KAWIAK TOMASZ  32

KOBZDEJ ALEKSANDER  3

KRYGIER STEFAN  19

KUŁAKOWSKI MARIUSZ  38, 39

KUNKA LECH  21

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW MAREK  25

MARKOWSKI EUGENIUSZ  34

MAZURKIEWICZ ALFONS  16

MRÓZ JERZY TADEUSZ  44

MUSIAŁOWICZ HENRYK  13

NACHT-SAMBORSKI ARTUR  1

 

NOVÁK-ZEMPLIŃSKI MAKSYMILIAN  47, 48

PATZER RYSZARD  45

PĄGOWSKA TERESA  6

PIERZGALSKI IRENEUSZ  20

PRUSKI JAN  43

SEMPOLIŃSKI JACEK  15

SIENICKI JACEK  14

STAŻEWSKI HENRYK  9, 10 

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ  28, 29

TARASEWICZ LEON  37

TARASIN JAN  7

TATARCZYK TOMASZ  36

WINIARSKI RYSZARD  11

ZIEMSKI JAN  8

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:
SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

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

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

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl
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