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Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Obraz czarno-biały, 1964

olej, technika mieszana, płyta, 
63 × 46,5 cm, na odwrocie na-
lepka: z Teatru im. Siemaszkowej 
w Rzeszowie z opisem: „Szajna 
Galeria” i tytułem obrazu

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

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

Z chaosu i przepełniającego go krzyku rodzi się sztuka Szajny. (…) Kompozycje Szajny 
nie mają być piękne, dekoracyjne ni dekoratywne. (…) Mają być tylko jednym – zapisem 
i wyładowaniem się stanu emocjonalnego ich twórcy. Po spełnieniu tej roli mogą zniknąć, 
rozpaść się, przestają być po prostu artyście potrzebne. Zaczynają natomiast być potrzebne 
odbiorcom, odnajdującym w nich swe własne niepokoje i dręczące pytania, na które – jak 
autor -  nie znaleźli jeszcze zadowalającej odpowiedzi. 

Jerzy Madeyski, O twórczości Józefa Szajny, Sztuka 3/1/74, s. 24
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Roman Opałka
(1931 Abbeville – 2011 Rzym)

Abstrakcja, ok. 1962

olej, płótno, 134 × 100 cm 
niesygnowany

cena wywoławcza: 85 000 zł ●
estymacja: 130 000 – 180 000 zł

Polski artysta o międzynarodowej sławie. Urodził się we Francji, II wojnę światową prze-
żył w Niemczech. Po jej zakończeniu na krótko powrócił do Francji, skąd w 1946 roku 
został repatriowany do Polski. Edukację artystyczną rozpoczął w 1949 roku w łódzkiej 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, jednak po roku przeniósł się do Warszawy 
i tam kontynuował studia z malarstwa. W 1977 roku wyjechał z Polski i osiadł we Francji. 
Opałka był laureatem wielu nagród za swoją twórczość. Jego prace prezentowane były 
na słynnych Biennale w Sao Paulo (1969 i 1977), oraz Documenta w Kassel (1977). 
Reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w 1995 roku. W pierwszym okresie twórczości 
dużo eksperymentował z formą malarską (tworzył również cenione grafiki i rysunki). Zasłynął 
jednak najbardziej ze swoich „obrazów liczonych”, na których za pomocą ciągów liczb starał 
się zapisać upływający czas na płótnie.

Roman Opałka w połowie lat 60. poświęcił się idei obrazów liczonych jako wyrazu 
nieuchronności upływającego czasu. We wcześniejszych latach twórczości artysta 
eksperymentował z malarstwem abstrakcyjnym, studiował zagadnienia materii, 
kształtu i przestrzeni. Efektem tych prób były między innymi obrazy reliefowe, 
w których Opałka pozostał wierny swemu upodobaniu do monochromatyzmu. 
Były one utrzymane w brązach lub czerni, przez które przebijał ciepły ton czerwieni 
lub chłodny – błękitu. Podobną, zgaszoną kolorystykę stosował w obrazach z cyklu 
Alfabet grecki, w których stosował podziały na frazy szersze i węższe, pola raz 
wklęsłe, a kiedy indziej wypukłe lub sugerujące głębię przestrzenną, stanowiące 
o swoistym bogactwie tych kompozycji. 

Oferowane dzieło zwraca uwagę intrygującą formą plastyczną i jest ważnym 
ogniwem w twórczości Opałki. Jak większość prac artysty nie przykuwa uwagi 
agresywnością, ale skłania do kontemplacji. 

Do pracy załączone jest potwierdzenie autentyczności wystawione przez Henryka 
Opałkę, brata artysty, z dnia 9 września 2012 roku







Obraz został namalowany w bogatej 
skali granatu i czerni, rozświetlonych 
akcentami bieli, z subtelnym kontra-
punktem przebijającego miejscami 
karmazynu. Piony i poziomy zamykają 
i równoważą barwne pola o wyraźnie 
określonej fakturze. Zróżnicowane 
walorowo podziały, wypełnia rytm 
tajemniczych znaków. Dolne pola giną 
w mroku, górne rozświetla rozproszone 
światło. Mrok i pustka, światło i kon-
kretyzowanie kształtów - jakby chciał 
zapisać trwanie i zmienność materii, 
połączyć sztukę z samym życiem. 
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna, 
1955

olej, dykta, 48,6 × 63,8 cm  
sygn. u góry pośrodku  
BEKSIŃSKI 55

cena wywoławcza: 48 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 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. 

Dzieło należy do nielicznych zachowanych prac Beksińskiego z początków poszukiwań 
abstrakcyjnych. Od nieco późniejszych prac znanych z kolekcji Muzeum Historycznego 
w Sanoku oraz Muzeum Narodowego we Wrocławiu różni się wyrazistą geometryczną 
rytmiką i stosunkowo bogatą chromatyką. W późniejszych pracach artysta odszedł od 
dyscypliny geometrycznej tworząc prace (ciemne lub jasne) monochromatyczne. 

Wiesław Banach, fragment ekspertyzy

Do obrazu załączona jest ekspertyzę Wiesława Banacha z dnia 17.09.2002





Artysta w pracowni na tle swoich prac (w Sanoku).
fot. Jerzy Lewczyński, Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku [w:]Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929–2005, wys. Bosz, Olszanica 2011, s. 20



Prace z lat pięćdziesiątych zwróciły uwagę znawców podczas Międzynarodowego 
Kongresu Krytyków Sztuki (AICA), który miał miejsce w Polsce w 1960 r. W jego 
ramach zaproszeni krytycy z całego świata zwiedzali również Kraków i przygoto-
wane z tej okazji biennale grafiki, ekspozycję sztuki ludowej i malarstwa. W jednej 
z wystaw, przygotowanej przez polskiego członka AICA Janusza Boguckiego, 
wziął udział między innymi Zdzisław Beksiński. Wystawę odwiedził prezes AICA 
i dyrektor Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku James Johnson Sweeney i to 
prawdopodobnie on zaproponował Beksińskiemu stypendium. Artysta jednak 
odmawia wyjazdu do Stanów Zjednoczonych ku zdziwieniu wszystkich – zawsze 
starał się unikać wyjazdów i zmian, podróży, niezapowiedzianych wizyt czy nieocze-
kiwanych wydarzeń. Sam artysta mówił, że zwykł robić to co lubi, a nie to co trzeba. 
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

BA 74, lata 1972–1974

olej, płyta, 122 × 98 cm  
sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI 
1974, na odwrocie dwie nalepki: 
1) Muzeum Historyczne w Sanoku/
MHS/ART/198/DEPOZYT/ZDZI-
SŁAW BESKIŃSKI/BA74,1974  
2) K.M. P.I.K. „RUCH” WARSZAWA, 
GALERIA WSPÓŁCZESNA z nazwi-
skiem autora „Zdzisław Beksiński” 
oraz terminem wystawy:  
7 XII 72- 7 I 73

cena wywoławcza: 140 000 zł ●
estymacja: 300 000 – 350 000 zł

Prezentowany obraz to jeden z najlepszych obrazów Zdzisława Beksińskiego. 
Jak sam artysta określił  był to obraz „metafizyczny” – jeden z pierwszych jakie 
namalował i zaprezentował w Warszawie w grudniu 1972 roku w Galerii Współ-
czesnej. Wystawę zorganizował Janusz Bogucki. Za jego namową wszystkim 
swoim obrazom artysta  nadał zbiorowy tytuł ”Oczekiwanie”. Beksiński, wcześniej 
okrzyknięty artystą awangardowym, właśnie na wystawie w 1972 całkowicie 
z awangardą zerwał. Zapoczątkował nowy okres swojej twórczości, poszedł drogą 
całkowicie indywidualną i praktycznie samotną. Jego malarstwo przestało się 
mieścić w konwencjach współczesnej sztuki: 

Jakież było zdziwienie widzów i krytyków, kiedy na wystawie w samym centrum 
Warszawy, w grudniu 1972 roku patrzyli  na  zupełnie innego Beksińskiego. To, co wtedy 
pokazał, sam nazwał „malarstwem metafizycznym”. Po pierwsze, było to już „prawdziwe” 
malarstwo, kilkadziesiąt obrazów olejnych; po drugie, nie miało już z awangardą nic 
wspólnego. Przeciwnie, były to szokujące wizje z pogranicza snów, majaków, obsesji 
i wyobraźni. Precyzyjnie malowane pejzaże zaludnione stworami ludzko i zwierzęcopo-
dobnymi, które zdawały się należeć do upiornego , ale i swoiście pięknego świata fantasy. 
Uderzała misterna szczegółowość i atmosfera udręki, jako że niemal wszystkie postacie 
z tych obrazów były  w szczególny sposób pokiereszowane, zawieszone pomiędzy życiem 
a śmiercią. 

Rzucała się w oczy literackość tego malarstwa, tak znienawidzona przez awangardowych 
krytyków. Ten, którego jeszcze niedawno okrzyknięto nową nadzieją nowoczesnej sztuki, 
nagle został zdrajcą, odszczepieńcem i grafomanem. Im bardziej publiczność zachwycała 
się tym nowym Beksińskim, tym bardziej w oczach środowiska artystycznego stawał się 
producentem komercyjnego kiczu. Fakt, biedujący dotąd artysta z małego Sanoka niemal 
z dnia na dzień stał się malarzem rozchwytywanym i coraz lepiej zarabiającym, a jego 
sława przekroczyła granice nie tylko Sanoka, ale wkrótce i Polski.

Tadeusz Nyczek, Malarz w: Beksiński. Malarstwo, Galeria Zdzisława Beksińskiego,  
Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 2016,  s. 6

WYSTAWIANY:
1972–1973 – Galeria Współczesna  K.M. P.I.K. „Ruch” , Warszawa

LITERATURA:
–  Zdzisław Beksiński, (oprac. zbiorowe, wstęp Wiesław Banach), wyd. Bosz, Olszanica 

2017, s. s. 31

POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Polska 
– kolekcja Aleksandra Szydły, Katowice 





Początek przyjaźni Zdziska z Olkiem

W 1964 roku student chemii z Katowic (Aleksander Szydło ur. 1960), 
ma  wielu przyjaciół wśród studentów sztuk pięknych. Opowiada: Byłem 
u nich w akademiku. Wypiliśmy trochę trunku i znalazłem, przypadkowo 
szperając,  pismo »Polska« z artykułem Andrzeja Osęki, opisującym wystawę 
w Pomarańczarni. Napisałem do Zdzisława Beksińskiego, bez nadziei na od-
powiedź, na adres: „Sanok, artysta plastyk”, i dodałem, że jestem wstrząśnięty 
jego twórczością. Spytałem też, czy byłaby taka możliwość sprezentowania mi 
czegoś. List dociera do Sanoka w styczniu 1965 roku. Beksiński informuje 
Szydłę, że obrazu, rzeźby czy reliefu podarować mu jednak nie może, bo 
sam jest w bardzo złej sytuacji finansowej i liczy, że komuś swoje prace 
sprzeda. Oferuje na pocieszenie, że prześle mu rysunek lub heliografię, 
pod warunkiem że student zapłaci za koszt oprawy i tłumaczy: mam 
żelazną zasadę nie wypuszczać poza granice pracowni prac nieoprawionych 
(niszczą się), no a dokładać do interesu nie myślę, i zaprasza do siebie latem. 
Ale Aleksander Szydło nie zamierza czekać. Zawiadamia, że przyjedzie 
już w lutym i że zaczyna zbierać pieniądze na obraz. Wtedy Beksiński 
wpada na pomysł: zamierza zbudować wzmacniacze do swoich magne-
tofonów. Ale w Sanoku niezmiernie trudno jest zdobyć potrzebne części. 
Na Śląsku nie powinno być z tym aż takich problemów, więc gdyby Szydło 
zechciał skompletować „szpeje” z przygotowanej przez niego listy, za 
które Zdzisław oczywiście zapłaci, będzie mógł wybrać obraz „w formie 
rekompensaty za starania”. Aleksander Szydło zgadza się natychmiast. 
Ich przyjaźń przetrwa lata. 

cyt. fragmenty: Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy, Portret podwójny, Kraków 2014, s. 96

Olek Szydło może wybrać dowolny obraz, także z tych które Bekisński cenił 
najbardziej 

Chemik w zamian za zdobywanie materiałów malarskich i części do 
powstającego studia muzycznego nadal dostaje od artysty wybrane przez 
siebie prace. Staje się pierwszym polskim kolekcjonerem dzieł Zdzisława 
Beksińskiego. Już od 1971 roku Zdzisek pisze w listach „Olku” . W zamian 
za wyjątkowo karkołomne poszukiwania sprzętu do eksperymentalnego 
studia nagrań, pomoc w znalezieniu czy zrobieniu materiałów malarskich,  
papug dla syna Tomka czy przepisu na proch dymny  Olek Szydło może 
wybrać dowolny obraz, także te które najbardziej cenił. Aleksander Szydło 
mówi: Nie czułem złości, że Beksiński mnie wykorzystuje. Co więcej, czułem 
zadowolenie, że mam możliwość kontaktu z nim. On był moim guru. Być może 
to spełnianie próśb Zdzicha było męczące, ale bez wątpienia spowodowane chęcią 
zdobycia obrazów. Aleksander Szydło, kolekcjoner Beksińskiego, latem 
1973 roku wystawia  po raz pierwszy  swoje zbiory w katowickiej galerii 
prowadzonej przez Andrzeja Urbanowicza. Wspomina: tych wystaw było 
w sumie pięć, prócz Katowic jeszcze w Bytomiu i Zabrzu. Prosiłem raz, żeby 
Zdzisław przyjechał na wernisaż, ale sympatycznie odmówił. Beksiński dzielił 
się z Olkiem w listach wieloma życiowymi sytuacjami – zarówno  zakupem 
przez Tomka johimbiny dla papug w sanockiej aptece, późniejszymi 
próbami samobójczymi Tomka, wizytą telewizji czy sprzedażą obrazów 
z pracowni jeszcze w Sanoku – Zdzichu pisze do Olka: Otóż oskubałem 
wczoraj, i to potężnie turystę amerykańskiego. Takiego skubania w Sanoku 
jeszcze nie było i jestem znowu przy forsie (list do Szydły z 1973, publik: 
Portret podwójny, s.165) 



Kuluary wystawy w 1972 i jej sukces

W jednym z wywiadów na pytanie dziennikarza kiedy wreszcie Beksiński zaczął utrzymywać ze sprzedaży własnych 
prac autor udzielił wyczerpującej informacji: 

Dopiero w 1972 roku, mając 43 lata. Janusz Bogucki zorganizował mi wystawę w Warszawie. Pokazałem na niej pejzaże meta-
fizyczne i to się chyba Boguckiemu nie bardzo podobało, bo pamiętał mnie jako twórcę awangardowego. Potraktował to jednak 
jako rodzaj happeningu, malarskiego żartu. Otóż muzea kupowały wówczas obrazy od twórców po 15-20 tys. zł. Ja wyceniłem 
swoje po 3-5 tys., a niektóre nawet po 2 tys., bo to i tak było dla mnie bardzo dużo pieniędzy. 

I nagle okazało się, że wszystko sprzedałem. Ponieważ wystawa odbywała, w niekomercyjnej Galerii (...) transakcje odbywały 
się potajemnie w klozecie. Zarobiłem ponad 40 tys. zł i czułem się bogaczem. Ale to nie koniec. Po wystawie zaczęto wydzwaniać 
do mnie z różnych salonów Desy z prośbą o obrazy. Podniosłem więc cenę do 8 tys., sądząc, że nikt nie kupi. Po tygodniu wszystko 
sprzedano. Następnie wstawiłem już po 15 tys. Jeszcze niedawno nie miałem grosza przy duszy, a czułem, że mogę kupić cały Sanok.

Piotr Sarzyński, „Melancholik w labiryncie”, Polityka, 1.01.2000, cyt. za: M. Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, Kraków 2016 r., s. 154 
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1994

olej, płyta, 92 × 88 cm  
sygn. na odwrociu: BEKSIŃSKI 94

cena wywoławcza: 110 000 zł ●
estymacja: 120 000 – 160 000 zł

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. 77
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6
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 
1999 Kraków)

Trojka, 1963

olej, płótno, 65 × 100 cm, w l.d.: 
„3” na odwrocie napisy autorskie:  
J. Lebenstein |Septembre 1963,  
na blejtramie tytuł: Trojka

cena wywoławcza: 65 000 zł ●
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Był jednym z największych malarzy polskich II połowy XX wieku. Studiował w warszawskiej 
ASP w pracowni A. Nachta–Samborskiego. Debiutował na wystawie „Przeciw wojnie, 
przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od połowy lat 50. krystalizowała 
się powoli Figura osiowa – emblemat jego malarstwa. Jesienią 1959 roku jego Figury 
osiowe zostały pokazane na I Biennale w Paryżu, zainicjowanym przez ówczesnego ministra 
kultury André Malraux. Lebenstein otrzymał główną nagrodę Biennale i w 1961 roku miał 
wielką monograficzną wystawę w Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Od 1960 roku 
zamieszkał w Paryżu na stałe. Lata 60., a szczególnie wczesne, to wielki międzynarodowy 
sukces młodego polskiego malarza. Jego obrazy znajdujemy na najważniejszych wystawach 
europejskich, w prywatnych kolekcjach amerykańskich, a także m.in. w Museum of Modern 
Art w Nowym Jorku. W tym okresie Lebenstein zawarł bliskie przyjaźnie z Konstantym A. 
Jeleńskim, Aleksandrem Watem, Mary McCarthy, Romainem Gary, Jean Seberg, Jeanem 
Cassou. W kolejnych latach tematy czerpał z literatury starożytnej, mitologii, Biblii. Stworzył 
cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany był ze środowiskiem 
paryskiej „Kultury”, m.in. ilustrował wydawane tam opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego 
i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix de 
la Ville Paris (1959 r.). Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1976 r.), Nagrodą 
im. J. Cybisa (1987 r.).

Sztuka Lebensteina, taka, jaka jawi się nam dzisiaj, jest przewrotna i niepokojąca, 
a lepiej jeszcze powiedziawszy, unheimlich: termin, który Freud definiuje jako „coś, co 
powinno było pozostać ukryte, a wypłynęło na powierzchnie”. Dzięki temu, ze fantazmaty 
przeważyły i wypłynęły na powierzchnię, możemy obcować z wyrazem plastycznym 
niezwykle bogatego i spójnego uniwersum psychicznego. Nie sposób zresztą – i na tym 
polega też wielka wartość tej twórczości – odróżnić tego, co jest psychiczne, o tego, co jest 
jego wyrazem, tak umiejętnie bowiem jedno służy drugiemu za pomocą bardzo subtelnej 
siatki aluzji kulturalnych.

Konstanty A. Jeleński, „quinta parte”, Turyn, 1971

Był wizjonerem. Wizjonerem barokowym: wypracowane przeploty Chimery i trywialności 
życia (poszłost), Melancholii i niesamowitego śmiechu, błędnej halucynacji i mikrowi-
dzenia, grymasu i błyskawicznych prawd zwierciadła; confetti i capriccio – wszystko to 
spokrewnione z Goyą.

Aleksander Wat, 1963
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Marian Bogusz
(1920 Pleszew – 1980 Warszawa)

ROZMYŚLANIA, 1963

olej, płótno, 96,5 × 130 cm,  
sygn., datowany i opisany na 
odwrocie: MARIAN BOGUSZ 
|93 × 130 |olej |`ROZMYŚLA-
NIA` |1963 |M. Bogusz | 
wł. Danuta Bruk

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

W latach 1946–48 studiował w warszawskiej ASP, a jego profesorami byli Jan Cybis i Jan 
Sokołowski. W połowie lat 50. współpracując ze Zbigniewem Dłubakiem i Kajetanem 
Sosnowskim założył Grupę 55. Jej powstanie było nie tylko wyrazem buntu wobec niedawnej 
dominacji socrealizmu w rozmaitych dziedzinach życia kulturalnego, ale również wyrazem 
sprzeciwu wobec nieco już skostniałej, a wciąż promowanej w akademiach jako rodzaj 
kanonu, estetyzującej sztuki całkowicie oderwanej od otaczającej rzeczywistości. Bogusz, który 
odgrywał w grupie zasadniczą rolę, był również współtwórcą jednej z pierwszych powojennych 
polskich galerii pokazujących sztukę współczesną – Galerii Krzywe Koło. Aktywnie brał 
udział w życiu awangardy, był inicjatorem wielu artystycznych przedsięwzięć, m.in. Wystaw 
Sztuki Nowoczesnej w l. 1948–49 w Krakowie i w l. 1957 i 1959 w Warszawie. Był twórcą 
kompozycji rzeźbiarsko-przestrzennych, malarzem, rzeźbiarzem; interesował się scenografią 
i grafiką. W swoich dziełach malarskich starał się łączyć wyrazistość języka, stosowanych 
środków ekspresji z potrzebą nadawania im metaforycznego sensu. Obie te skłonności zatarły 
się, kiedy w latach 60. zainteresował się malarstwem materii. Zrezygnował wówczas nie tylko 
z metafory, ale wręcz z jakiejkolwiek aluzyjności, starając się wyeksponować autonomiczne 
wartości dzieła sztuki, zwłaszcza zaś fakturę obrazu. Ujawnił, jeszcze silniej niż w pracach 
wcześniejszych, wrażliwość na kolor, umiejętność wydobywania z plamy barwnej licznych 
odcieni i niuansów. Niektóre z prac tego rodzaju posiadają charakterystyczną dla tej poetyki 
strukturę reliefową, która pozwoliła na uzyskanie dodatkowych efektów bliskich informelu.

(…) nie chodzi tylko o malarskie transponowanie zewnętrznych właściwości przedmiotu-
-pozostawmy to fotografom. Współczesny plastyk pragnie przekazać nie tylko swoje 
wrażenia wzrokowe obserwując kolor i formę w naturze, pragnie wyrazić środkami 
plastycznymi swój stosunek do życia, do najistotniejszych problemów naszych czasów. 
A więc pełne zaangażowanie świadomości twórcy. A więc kontrola myśli nad widzeniem. 
Oko jest narzędziem myśli z wyobraźni. Plastyka nowoczesna winna być plastyką inte-
lektualną, a nie wrażeniową.

Marian Bogusz, katalog wystawy Galerii Krzywe Koło z 19 stycznia 1957 roku
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Andrzej S. Kowalski
(1930 Sosnowiec – 
2004 Katowice)

Kompozycja N-4, 1954

olej, płótno, 80 × 65 cm  
sygn. p. d.: AS KOWALSKI 59,  
na odwrocie nalepka autorska

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 32 000 – 40 000 zł

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

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

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

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

Andrzej S. Kowalski, 5 Wystawa Grupy Arkat. Malarstwo, rzeźba, ZPAP, BWA, Katowice 1968
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Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 
1977 Warszawa)

Bez tytułu, 1960

olej, płótno, 24 × 28 cm  
sygn. l.d.: Lenica oraz na odwrocie: 
A. Lenica|1960

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

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

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

Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 1976, s. 185
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Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Pejzaż. Wisła w Tyńcu, 1972

olej, płótno, 90 × 120 cm,  
sygn. na odwrocie: Jerzy  
Nowosielski

cena wywoławcza: 90 000 zł ●
estymacja: 120 000 – 160 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami 
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barw-
nych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).

Najbardziej pociąga mnie pewien poziom doznań duchowych, które mogą być sprowoko-
wane przeżyciami estetycznymi. To jest fascynująca sprawa, jeżeli kształty i wyobrażenia 
znane z rzeczywistości zewnętrznej nagle nabierają jakiegoś bytu – przenoszą się do innej 
sfery bytu. To przygoda nie tylko duchowa, ale i emocjonalna. To tak, jakbyśmy się nagle 
przekonali, że potrafimy latać.

Jerzy Nowosielski w rozmowie z Agatą Ławniczak, Odra nr 7–8, 1993

Nowosielskiego nie da się podporządkować żadnemu z kierunków w sztuce współczesnej. 
Istnieje poza nimi, jak postacie i przedmioty w jego obrazach istnieją poza czasem. (…) 
Nowosielski należy do tego rzadkiego typu artystów, u których treść malarskiego przekazu 
i jego form wydają się istnieć gotowe i dojrzałe niejako a priori. Artysta powoli je tylko 
odkrywa, w miarę jak narasta jego twórcza samowiedza.

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970, Warszawa 1975, s. 96–97

POCHODZENIE:
– zakup Ministra Kultury Stanisława Wrońskiego
– kolekcja prywatna, Polska

Obraz widnieje w kartotece Fundacji Nowosielskich.
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Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Sytuacja przedmiotów, 1983

olej, płótno, 110 × 140 cm, 
sygn. l.d.: Jan Tarasin 83 oraz na 
odwrocie: JAN TARASIN 1983 
|„SYTUACJA PRZEDMIOTÓW”

cena wywoławcza: 120 000 zł ●
estymacja: 160 000 – 200 000 zł

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

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

POCHODZENIE:
– Kolekcja rodziny artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Do pracy załączone jest potwierdzenie autentyczności wystawione przez Jakuba 
Tarasina, syna artysty z dnia 12.05.2017 
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Pejzaż, 1974

akryl, płótno, 97 × 115 cm 
sygn. p.d.: Dominik, opisany na 
odwrociu: DOMINIK |PEJZAŻ 
1974|AKRYLE 97 × 115 cm

cena wywoławcza: 44 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 75 000 zł

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

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

WYSTAWIANY:
2008–2009 –  Tadeusz Dominik, Za oknem jest ogród..., wystawa indywidualna, 

Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
1976 –  Dominik. Obrazy i gobeliny, Salon Sztuki Współczesnej ART

LITERATURA:
–  Tadeusz Dominik, Za oknem jest ogród..., katalog wystawy indywidualnej, Warszawa 

2008, nr kat. 124, s. 225 (il.)
–  Dominik. Obrazy i gobeliny, katalog wystawy, Salon Sztuki Współczesnej ART, 

Warszawa 1976, nr kat. 5 (il.)

POCHODZENIE:
– Galeria Grafiki i Plakatu
– kolekcja prywatna, Warszawa
– kolekcja prywatna, Poznań
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Bez tytułu, l. 80. XX w.

akryl, płótno, 48 × 79 cm, 
sygn. l.d.: Dominik

cena wywoławcza: 24 000 zł ●
estymacja: 28 000 – 35 000 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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Wojciech Fangor
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Szósta wieczór, 1989

olej, płótno, 89 × 114 cm, sygn. 
p.d.: Fangor, opisany na odwrociu: 
Fangor |6 WIECZÓR

cena wywoławcza: 150 000 zł ●
estymacja: 170 000 – 250 000 zł

Nowy Meksyk, piękne zabytki hiszpańsko-indiańskie. Wspaniały klimat. 300 słonecznych 
dni w roku, 1 500 000 ludzi w kraju wielkości Polski. Ale, no właśnie, ale współczesna 
kultura turystyczna jałowa. Po 10 latach malowania głownie dla siebie, w Polsce wybuchła 
demokracja, zaczęto sobie przypominać, że był i gdzieś jest Fangor. Więc się przesiedliłem 
do Polski.

Wojciech Fangor, Błędów 2015

Prezentowana praca powstała w 1989 roku, kiedy Wojciech Fangor, od kilku już 
lat na akademickiej emeryturze, zamieszkał wraz z żoną w Santa Fe w stanie 
Nowy Meksyk. Jednak myśli pomału kierował w stronę zmieniającej się Polski 
i w przełomowym roku 1989, za pośrednictwem Fundacji Kultury Polskiej, prze-
kazał ponad 100 prac państwu polskiemu. Przygotowuje także retrospektywną 
wystawę w Zachęcie, na której pokazano między innymi oferowany obraz. Praca 
ta, choć utrzymana w pozornie sielankowej atmosferze, nawiązuje do obalenia 
komunistycznej władzy w Czechosłowacji.

WYSTAWIANY:
1990 –  Wojciech Fangor – 50 lat malarstwa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 

Warszawa 1990, kat. 163 [Szósta wieczór]

LITERATURA:
–  Wojciech Fangor – 50 lat malarstwa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, katalog 

wystawy, Warszawa 1990, kat. 163 [Szósta wieczór]





42 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

15
Wojciech Fangor
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Portret Andrzeja 
Wróblewskiego

olej, płótno, 66 × 56 cm, 
sygn. l.g. Fangor

cena wywoławcza: 85 000 zł ●
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Jeden z najważnieszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sztuki współczesnej. 
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. To jedyny polski artysta, który został zaproszony 
i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The responsive Eye” w Museum of 
Modern Art w Nowym Jorku (1965) i jedyny polski artysta, który miał indywidualną wystawę 
w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970). Lata emigracji sprawiły, że jego prace 
trafiły do najważniejszych międzynarodowych zbiorów. Jego obrazy sprzedawane są dziś 
za znaczące kwoty przez największe domy aukcyjne na świecie t.j. Sotheby’s i Christie’s.

Obraz powstał pod koniec lat 90. XX wieku i przedstawia sąsiada Fangora z Błędo-
wa, z którego pomocy artysta wielokrotnie korzystał, m.in. w czasie przeprowadzki 
w domu Pana Wróblewskiego przechowywał swoje prace. Wojciech Fangor sie-
demnaście razy w swoim życiu zmieniał miejsce zamieszkania. Podwarszawski 
Błędów stał się ostatnim jego domem. „Pomimo swojego zamkniętego charakteru 
stworzył coś w rodzaju dworu. Ale nie w znaczeniu szlacheckiego gniazda. Po 
prostu zapraszał i przyjmował u siebie osoby, które chciał zobaczyć”. wspominał 
Fangora na łamach Newsweeka Antoni Starowieyski, malarz i przyjaciel artysty.
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Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Znaki, lata 70. XX w.

olej, płótno, 120 × 109 cm na 
blejtramie napis: ZNAKI

cena wywoławcza: 100 000 zł ●
estymacja: 120 000 – 160 000 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.

Któryś z krytyków zauważył swego czasu dowcipnie, że w miarę upływu lat Pągowska 
coraz bardziej żałuje swoim obrazom farby. Tak rzeczywiście jest, artystka wcale nie 
dawała gruntu, malowała coraz cieniej, coraz większe połacie płótna pozostawiała 
nietknięte i coraz więcej workowego kolorytu prześwitywało spod partii pokrytych 
akrylem. A można by nawet zaryzykować twierdzenie, że im mniej farby nałożyła malarka 
na obraz, tym więcej on zachwyca dzięki niezwykłemu pobudzaniu wyobraźni; jest to 
pustka bez nicości i prostota bez ascezy – do takiego doszła mistrzostwa w swojej technice 
monochromatowej. Jak określił to Jerzy Tchórzewski: „prostota która nie jest ubóstwem, 
lecz skondensowanym bogactwem”.

Krzysztof Lipka, Przesypywanie czasu (o twórczości Teresy Pągowskiej) [w:] Teresa Pągowska. Przesypywanie czasu. 
Malarstwo 1962 – 2006, Warszawa 2008, s. 87
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Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Z cyklu Zwierzęta, l. 90 XX w.

akryl, płótno, 50 × 50 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

(…) w pewnym sensie jej kompozycje, to często rodzaj, by użyć słowa piosenki Przybory, 
enigmatów. Czasami wszystko jest jasne, proste i wyraźne. Niekiedy jednak z wielkim 
trudem jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególne kształty i rozwikłać rebus obrazu. 
Zazwyczaj wysiłki zostają nagrodzone i możemy odczytać, skrótowy, czy zawikłany układ 
form (…) Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce malować obrazów abstrakcyjnych. Robiła 
to wiele lat temu, ale przypuszcza, że ten okres jej twórczości jest już zamknięty. Zostaje 
niejednoznaczność i obcinanie. Obcinanie wszystkiego: w sobie, w obrazie, w emocjach, 
w rzeczywistości, w kolorach. Tylko wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną redukcją.

Bogusław Deptuła, Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. 11.
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Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 
2012 Warszawa)

Łąka, lata 70. XX wieku

olej, płótno, 88,5 × 116 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 38 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 60 000 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).

Cykl pejzaży Sempolińskiego, którego przykładem jest prezentowana Łąka 
z l. 70 XX w. powstał w wyraźnej opozycji do tradycji polskiego koloryzmu. To co 
wyróżnia twórczość tego artysty to charakterystyczny sposób nakładania farby, 
szerokimi impastami, rozmazując wcześniejsze warstwy farby. Artysta wielo-
krotnie wydrapywał i nakładał nowe warstwy, wielokrotnie zmieniając tonację 
obrazu. Uznawał sam proces malowania za równie ważny co finalny efekt. Po-
wstaje wyjątkowy efekt świetlistości i przestrzenności, pomimo pozornej płaskości 
dzieła. Możemy oczywiście doszukiwać się w zielonej łące treści symbolicznych, 
zauważymy przepiękne rozwiązania formalne, ale najważniejsze jest wrażenie 
autentycznej i lirycznej opowieści o przestrzeni jaka nas otacza.
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Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 
2012 Warszawa)

Męćmierz Wisła, 1989

olej, płótno, sygn., datowany i opi-
sany na odwrocie: Sempoliński/89/
Męćmierz/Wisła

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

Odniesienie się do rzeczywistości pozwala mi natomiast na pewną kontrolę – odróżnianie 
kłamstwa od prawdy. Przy czym moje odniesienie się do rzeczywistości nie ma natury 
czysto wzrokowej… [Jest] bardziej intelektualne, a jednocześnie uczuciowe. Muszę być 
wierny własnym uczuciom. Wobec natury, wobec pewnych materialnych zjawisk, prze-
żywam uniesienia. I obraz musi być odbiciem tej paralelności: równocześnie doznawania 
rzeczywistości i oderwania się od niej. Musi być także obrazem tego uniesienia, które 
w rezultacie staje się głównym tematem obrazu.

Jacek Sempoliński w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko, Różnica ontologiczna,  
Sztuka, s. 17
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Zbysław Marek Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

PSY, 1976

tempera, akryl, płótno, 
138 × 170 cm, sygn. i opisany 
na odwrocie: ZBYSŁAW MAREK 
MACIEJEWSKI |31–006 KRAKÓW,  
ul. Grodzka 10/4 |„PSY” 
|138 × 170 temp. akryl |1976

cena wywoławcza: 60 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 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, jak wielu młodych artystów, szukał pilnie swojego własnego, niepowtarzalne-
go języka. Pragnął zaistnieć wyraziście, stać się w pełni oryginalnym twórcą. Zauważalnym 
krokiem na drodze indywidualizacji stylu było, około 1973 roku, wprowadzenie do obrazów 
form geometrycznych. (…) Maciejewski się tym etapem pracy delektował, rozkoszował 
malarskim dopieszczaniem detali. (…) Witrażową proweniencję tych geometrycznych 
detali podkreślała ich świetlistość, kolorystyczna jaskrawość. Być może jednak inspiracją 
dla tych dekoracyjnych struktur było zamiłowanie artysty do tkanin. (…) W obrazach 
wielopostaciowych tą witrażową strukturą naznaczone są tylko niektóre partie płótna. 
Artysta dba o to, żeby nie zakłócić czytelności kompozycji, której koncepcję ustalił w trakcie 
licznych studiów przygotowawczych na papierze, rządzących się swoją własną, niezależną 
od obrazów logiką. Wprowadzenie witrażowej tkanki nie wiązało się z rezygnacją z jakichś 
wcześniejszych upodobań formalnych. Wręcz przeciwnie. Maciejewski wzbogacił tym 
zabiegiem malarską warstwę swoich obrazów.

Jerzy Wojciechowski, Zbysław Marek Maciejeski – autoportret, niecierpliwość ekstaza, Warszawa 2011, s. 88.







(...) uwodzicielską rolę odgrywa również wysmakowana uroda 
formalna jego płócien. Wibrujące, rozedrgane przestrzenie, postaci 
rozkładające się na naszych oczach na dziesiątki osobnych elementów 
i na powrót składające się w całość, przez kontekst przestrzenny i psy-
chiczny pogłębiają absurd i groteskowość tego świata przybliżając 
jednocześnie przenikliwą i dojmującą o nim prawdę.

Krystian Lupa, Zbysław Marek Maciejewski. Wystawa malarstwa i rysunku, rysunki,  
gwasze, obrazy z lat 1975–1979, Olsztyn 1979.
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Jadwiga Maziarska
(1913 Sosnowiec – 2003 Kraków)

Pola ryżowe, ok. 1980

olej, płótno, 125 × 52,5 cm  
sygn. na odwrocie: Jadwiga 
Maziarska

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

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

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

Jadwiga Maziarska. Malarstwo, katalog wystawy indywidualnej, Galeria Studio, Warszawa, 1988
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22
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Międzylesie, 1969

olej, płótno, 64 × 84 cm, 
sygn. i dat. l.g.: EDWARD 
DWURNIK 1969

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

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, 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) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego 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.
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Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 
2018 Warszawa)

Bar Saski, 1990

olej, płótno, 146 × 114,5 cm, 
sygn. p.d.: BAR >SASKI< E.D. 
oraz na odwrocie: 1990 |E. 
DWURNIK |BAR „SASKI” II |NR: 
XV – 239. |1550; l.g.: 1550;  
na górnej i dolnej krawędzi płótna 
powtórzony dwukrotnie tytuł: BAR 
SASKI

cena wywoławcza: 44 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

Edward Dwurnik w rozmowie z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s.65
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24
Alfons Mazurkiewicz
(1922 Düsseldorf – 1975 Wrocław)

Bez tytułu, 1967

olej, płótno, 100 × 120 cm, nie-
sygnowany, z tyłu nalepka z BWA 
Wrocław z opisem pracy

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 26 000 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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Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Oczekiwanie

technika własna, płyta, 
74,5 × 60,5 cm sygn. p. g.: 
MUSIAŁOWICZ oraz na odwrocie: 
Z CYKLU „OCZEKIWANIE” |MUSIA-
ŁOWICZ

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

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego 
Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. 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).

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

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

Prof. Alicja Kuczyńska, recenzja wystawy w Pałacu w Oborach 1991–1992, „Nowa Europa”, 8.04.1992
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Jerzy Adam Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Porwanie Europy, 1962–1973

olej, płótno, 85 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: Jerzy Stajuda, opisany na 
blejtramie: „PORWANIE EUROPY”/
OBRAZ ZACZĘTY W 1962, NIE 
SKOŃCZONY/JEDNAKOWOŻ 
UZNANY ZA GOTOWY PRZEZ 
WOJCIECHA SIEMIONA 1973

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

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

POCHODZENIE: 
– kolekcja Wojciecha Siemiona
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Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kwiat, 1998

olej, płótno, 55 × 46 cm 
sygn. p. d.: J.SIENICKI na odwrocie 
opis autorski: Jacek|Sienicki 
|”Kwiat”|ol.pł 1998

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

O Jacku Sienickim przyjęło się mniemać, że wśród naszych malarzy – jest on malarzem 
przede wszystkim. To znaczy tym, co nie dochodzi do sztuki poprzez skomplikowane 
programy intelektualne, nie przez założoną z góry wizję świata, lecz przez pędzel, farbę, 
obserwację bezpośrednią natury. (…) Bo przecież cała twórczość Sienickiego podporząd-
kowana jest jednej dyrektywie: studiowaniu, wgryzaniu się w widzianą rzeczywistość, 
wysyłkowi aby z tej obserwacji stworzyć obraz.

Siła, z jaką malarz formuje swe obrazy, ów chłodny koloryt pełen prostoty i godności 
stanowi parabolę surowości pierwotnego aktu stworzenia, gdzie uroda – a obrazy Sie-
nickiego posiadają ją w najwyższym stopniu – jest cechą wtórną, bo pierwszą sprawą 
jest powstanie rzeczy, owo naczelne „niech będzie”.

Jacek Sempoliński, Malarstwo Jacka Sienickiego, Sztuka 3/1/74, s. 22
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Jan Dobkowski
(ur. 1942, Łomża)

Smak początku, 1971–77

olej, płótno, 41 × 33 cm sygn., 
datowany i opisany na odwrociu: 
Jan Dobkowski |„SMAK POCZĄT-
KU” |1971/77 |olej, fluorescent 
|41 cm x 33 cm

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

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

Moje obrazy są bliskie pewnym religiom, dla których płodność była problemem nadrzęd-
nym. Tylko z pozoru niektóre obrazy są antyerotyczne, tak malowane, aby obrzydzały 
erotykę, zniechęcały do rozpusty. Aby osiągnąć swój cel, ujmuję temat bardzo drastycznie. 
Wszystko może dzielić, ale nie erotyka. To przecież współistnienie. Prawdziwa miłość 
jest zawsze naturalna i piękna. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma głębokich przeżyć 
erotycznych, to nie ma i malarskich.

Fragment rozmowy z Elżbietą Dzikowską, cytat za E. Dzikowska, Polscy artyści w sztuce świata,  
Warszawa 2005, s. 48
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja nr 26, 1973

akryl, płyta, 60 × 60 cm, sygn. 
i opisany na odwrocie nr.26–1973 
|H. Stażewski, na odwrocie 
naklejka z Desy

cena wywoławcza: 56 000 zł ●
estymacja: 65 000 – 85 000 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.

Wszystko do 1976 r. uspokaja się, porządkuje i ogranicza. Sam artysta tak o tym procesie 
pisał: Człowiek porusza się w labiryncie, gdzie nie jest w stanie ogarnięcia wzrokiem 
ogromnej rozpiętości między przyczyną i skutkiem. Formy znajdują się w nieprzerwanym 
ruchu, widoczne są na płaskiej przestrzeni. (...) Rzeczywistość zdominowana przez geo-
metrię zredukowana zostaje do niewielkiej ilości linii lub płaszczyzn. Jest to wynikiem 
obserwacji ruchu linii biegnących równolegle, oddalających się od siebie lub przecinających 
się – wraz z zawartą między tymi liniami nicością.

Bożena Kowalska, Henryk Stażewski, Warszawa 1985, s. 37
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Lech Kunka
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Kompozycja, 1967

technika własna (relief metalowy), 
sklejka, 39 × 59 cm (w świetle 
oprawy), sygn. na odwrocie: 
L. Kunka 67

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 16 000 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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Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1971

technika własna, 50 × 50 cm, 
sygn. na odwrocie: JAN ZIEMSKI 
|LUBLIN, nalepka z BWA w Lubli-
nie z opisem pracy

cena wywoławcza: 44 000 zł ●
estymacja: 65 000 – 95 000 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 tworzył przedstawiony relief w czasie, kiedy powstawał cykl dzieł 
„optyczno-kinetycznych” Wiktora Vasarely. Obu artystów łączyło zainteresowanie 
abstrakcją geometryczną, w ramach nurtu „op-art”.

Oferowane na aukcji dzieło Jana Ziemskiego zostało zbudowane z połączenia ko-
lorowych płaskich pól i przestrzennie wygiętych profili. Mamy tu przykład obrazu, 
gdzie artysta zastosował wyłącznie chromatyczny układ barw, wyznaczył wyraźne 
centrum kompozycyjne, zastosował perspektywę zarówno barwną, jak i linearną. 
Ale uważny obserwator może zauważyć jak wyrafinowaną grę wizualna buduje 
Ziemski. Symetria i rytm elementów połączonych z odwróconą perspektywą 
barwną daje efekt wyjątkowej dwoistości dzieła. Na początku nasz wzrok może 
wędrować w głąb obrazu i zatrzymać się na linii horyzontu. Następnie dzieje się coś 
nieoczekiwanego, jakaś energia przenosi naszą uwagę przed płaszczyznę obrazu. 
Żółty pionowy pas wygięty w łuk, uniemożliwia utrzymanie wzroku w centrum, 
przenosząc nasze spojrzenie poza ramy obrazu. Wraz ze zmianą kierunku patrze-
nia, wyczuwamy wrażenie przezroczystości dzieła. Ta praca Jana Ziemskiego ma 
wyjątkowo zbudowaną koncepcję przestrzeni i moc wizualnego oddziaływania, 
co na pewno wyróżnia tę pracę w dorobku artysty.
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32
Aleksandra Wejchert
(1921 Kraków – 1995 Dublin)

Bez tytułu, 1966

technika mieszana, sklejka, 
38,4 × 22 cm, sygn. na odwrocie: 
Alexandra Wejchert |1966

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

W latach 1952–1956 studiowała na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(dyplom obroniła w pracowni Leona Michalskiego). Wcześniej ukończyła studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 60. na stałe wyjechała na stałe z Polski 
– wpierw mieszkała w Paryżu, ale ostatecznie osiadła w Dublinie. Zajmowała się głównie 
grafiką warsztatową i malarstwem sztalugowym, jednak podejmowała się także rzeźb two-
rzonych z materiałów syntetycznych. Znana jest również ze swoich charakterystycznych prac 
reliefowych, łączące w sobie malarstwo, kolaż i rzeźbę. Uzyskiwała efekt trójwymiarowości, 
który podkreślony był przez kontrasty barwne. Te eksperymentalne kompozycje nosiły w sobie 
znamiona op-artu. Wejchert jest autorką szeregu monumentalnych instalacji dla instytucji 
publicznych oraz prywatnych firm prywatnych. Twórczość artystki była wielokrotnie doceniania 
przez środowisko artystyczne Dublina za co otrzymała wiele nagród.
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33
Bolesław Utkin
(1913 Moskwa – 1993 Łódź)

Kompozycja

technika własna, płyta, 81 × 68 cm 
sygn. p.d.: B. UTKIN

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Bolesław Utkin związany był z Łodzią od 1914 r. Edukację artystyczną rozpoczął w Szkole 
Dokształcania Zawodowego nr 10, gdzie poznał Władysława Strzemińskiego i kontynuował 
ją w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem właśnie 
Strzemińskiego (dyplom zdobył w 1950 roku Wydziale Architektury Wnętrz kierowanym przez 
Ludwika Tyrowicza i Władysława Strzemińskiego, w czasie studiów pełnił również funkcję 
uczelnianego bibliotekarza). Bliskie kontakty z artystą zaowocowały, trwającą do roku 1950, 
współpracą z Katarzyną Kobro i Strzemińskim przy realizacji i ekspozycji ich prac, a także 
projektach różnorodnych form graficznych z zakresu informacji wizualnej. Współpracował 
przy realizacji sali neoplastycznej według projektu Strzemińskiego w Muzeum Sztuki w Łodzi, 
później przy jej renowacji w latach 60., a także przy rekonstrukcji rzeźb Katarzyny Kobro 
w latach 70. XX wieku. Zaprojektował też salę II neoplastyczną. Jego twórczość cechują rygor, 
zgeometryzowane formy, czyste barwy. Sięgał do tradycji konstruktywistycznej wypracowanej 
przez Malewicza, Rodczenkę, Tatlina. Malował cykle obrazów: w latach 1930–1949 były 
to pejzaże, później kompozycje geometryczne, a także cykle zatytułowane Kości, Morze, 
Miasto. W twórczości własnej odwoływał się do tradycji konstruktywistycznej. Pracował 
jako nauczyciel rysunku, od roku 1955 projektował wnętrza przemysłowe. W 1948 roku 
uczestniczył w wystawie Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie. Indywidualne 
wystawy twórczości artysty odbyły się w Warszawie (Galeria Zachęta, 1978) oraz w Łodzi 
(BWA, 1983). Jego obrazy w znajdują się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.
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WYSTAWIANY:
2018 –  Józef Czerniawski. Inne pejzaże, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

LITERATURA:
Józef Czerniawski. Inne pejzaże, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, katalog wysta-
wy indywidualnej, Sopot 2018, s. 50–51 (il.)

34
Józef Czerniawski
(ur. 1954, Myślibórz)

Bez tytułu, 2016

akryl, płótno, 90 × 146 cm 
sygn. na odwrocie: JÓZEF CZER-
NIAWSKI 2016

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

Studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, 
dyplom uzyskał w 1977 roku w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Obecnie jest 
profesorem i prowadzi pracownię rysunku i malarstwa ASP w Gdańsku. Jest współzało-
życielem grupy artystycznej „COX”. Jest także współzałożycielem i prezesem Pomorskiego 
Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki „Jeden Świat” z siedzibą w Sopocie. Brał udział 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Jego 
obrazy znajdują się w wielu kolekcjach państwowych w Polsce oraz zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą.

Pejzaż można zobaczyć i namalować na nieskończenie wiele sposobów. Józef Czerniawski 
znalazł własny, niepodrabialny zapis pejzażowej rzeczywistości, balansując między 
odtworzeniem a stworzeniem go na nowo. (…)

Te obrazy odrywają się od swych pejzażowych inspiracji i stają się odmienne i samodzielne. 
Artysta twierdzi, że „obraz jest emanacją, jeżeli jest w nim ład, promieniuje i zmienia 
nas wewnętrznie. Gdy mówmy „pejzaż”, to się w nim sytuujemy. Rozległość horyzontów 
zależy od punktu, z którego patrzymy. Gdy wzniesiemy się samolotem, horyzont rozszerza 
się znacznie. Pola, lasy, miasta, wsie, łączące je drogi postrzeżemy jakby narysowane na 
planie. (…) We współczesnym świecie, pełnym chaosu i stresu, krajobraz stał się swoistym 
sanktuarium. Jest miejscem ściśle związanym ze zmianami zachodzącymi w różnych 
w różnych porach roku, w którym można kontemplować oddziaływania sił natury”.

Bogusław Deptuła, Józef Czerniawski. Inne pejzaże, Sopot 2018, s. 8
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35
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Tytuł do uzgodnienia,  
z cyklu Lokomotywa, 2018

olej, płótno 117 × 117 cm,  
sygn. na blejtramie: MARIUSZ KU-
ŁAKOWSKI, OLEJ, PŁÓTNO, 117 X 
117 2018 Z cyklu LOKOMOTYWA 
|TYTUŁ DO UZGODNIENIA

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 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.

Przyznaję, że wykorzystałem w obrazie efekty wizualne, które możemy codziennie 
zauważyć w świecie rzeczywistym. Może to być wpisane w okrąg zachodzące słońce, koło 
lokomotywy lub wiele innych otaczających nas zjawisk i rzeczy. Tak jak inne moje obrazy, 
ten również został namalowany na masywnym podobraziu, dającym efekt monolitu, 
upodabniając malowidło do rzeźby. Na neutralnym tle, pojawia się barwna kula wypeł-
niająca niemal całą przestrzeń obrazu. Centralna część kompozycji rozjaśnia się, kierując 
w naszą stronę, sprawia wrażenie ruchu wirowego. Błękitna poświata i wyraźny obrys kuli, 
zachowują statykę kompozycji. Walka mroku ze światłem pozostaje nie rozstrzygnięta, 
kontrasty równoważą się, obraz nabiera harmonijnego wyrazu. Tytuł dzieła pozostawiam 
do ustalenia, wierząc, że w każdym odbiorcy tkwi różnorodny potencjał wyobraźni.

Mariusz Kułakowski
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36
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Kompozycja nr 25, z cyklu 
Lokomotywa

olej, płótno, 125 × 125 cm, 
sygn. i opisany na blejtramie: 
Kułakowski |KOMPOZYCJA NR 25 
CYKL LOKOMOTYWA

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

Malarstwo Mariusza Kułakowskiego jest wynikiem niezliczonych prób, studiów 
nad podstawowymi środkami wyrazu plastycznego. Malował niezliczone martwe 
natury, pejzaże, rzadziej portrety czy akty. Jednak prawdziwy przełom nastąpił 
ok. 2000 roku, kiedy powstały pierwsze obrazy należące do cyklu „gradienty”. 
Jak sam artysta przyznaje inspiracją do twórczości były dokonania wczesnego 
renesansu a nie jak wielu sądzi abstrakcji, kubizmu. Z czasem powstały nowe 
cykle: „Ikony” i Profile”, kształty stały się płynniejsze i bardziej różnorodne. Ostatnie 
prace to nastrojowe, zwięzłe konstrukcje, oparte na płynnych przejściach koloru 
i światła. Kontrast przeradza się w stopniowe wyciszenie obszaru obrazu, by za 
chwilę zaświecić pełnią światła. Wyodrębnione kształty niemal zanikają by stać 
się kolorowym polem.
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37
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wysokość 38 cm 
bez podstawy, sygn. p.d. MITORAJ 
edycja: D933/1000HC

cena wywoławcza: 27 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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38
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Torso, 1977

brąz patynowany; wys. 31 cm; 
sygn. MITORAJ 77; ed. 34/100 
Edition Artcurial, Paris; Blanchet 
Fondeur

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

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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39
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Bez tytułu, 1955

tempera, karton, 42,5 × 49,5 cm 
sygn. i dat. p. d.: a Pagau..|Jarema 
55 (?)

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

Starszy brat Marii Jaremy, malarki i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy 
Krakowskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1918–1924. 
Wspólnie z kapistami wyjechał w 1924 do Paryża, wystawiał z nimi (Galerie Zak, Paryż 1930; 
Galerie Moos, Genewa 1931) i podobnie jak inni członkowie grupy wrócił do kraju w 1931. 
W Krakowie podjął współpracę z „Głosem Plastyków”. W 1934 stał się współzałożycielem 
eksperymentalnego teatru Cricot, napisał dlań kilka utworów dramatycznych. W czasie 
II wojny światowej przez Rumunię dotarł do armii polskiej na Zachodzie, z którą przeszedł 
szlak bojowy do Włoch. Pozostał tam po zakończeniu wojny. W 1945 był współorganizatorem 
międzynarodowego ugrupowania Art Club w Rzymie. W 1950 przeniósł się do Nicei, 
gdzie wraz z żoną, malarką Marią Sperling prowadził warsztat tkacki. Odtąd równolegle 
z malarstwem tworzył tkaniny, które eksponował na wystawach, m.in. na Międzynarodowym 
Biennale Tkaniny w Lozannie.
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40
Marek Oberländer
(1922 Szczerzec koło Lwowa – 
1978 Nicea)

Bez tytułu, 1974

akwarela, papier, 24 × 31,8 cm na 
odwrocie p. d.: M. Oberlander, l. d.: 
Neuilly sur Seine 1974

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

W latach 1948–1953 studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej, 
przez dwa lata uczył się w warszawskim Liceum Sztuk Plastycznych (1946 – 1948). Razem 
z Janem Dziędziorem, Jackiem Sienickim oraz Elżbietą Grabską zainicjował i aktywnie orga-
nizował głośną wystawę Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – Przeciw 
faszyzmowi”, która odbyła się w 1955 roku odbyła się w stołecznym Arsenale. To również 
na tej wystawie dokonał się jego poważny debiut artystyczny. Na wystawie zaprezentował 
prace utrzymane w duchu ekspresji odnoszących się do cierpień narodu żydowskiego. 
W 1963 roku wyjechał do Francji, a po przebytej tam chorobie zmienił stylistykę swoich 
prac. Zaczął tworzyć abstrakcje i pejzaże. Znaczna część spuścizny Oberländera znajduje 
się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (powierzył ją sam artysta w 1977 roku), reszta 
prac rozproszona jest po kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
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41
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Ciało, 1973

olej, płótno, 100 × 150 cm, 
sygn. p.g.: Jackiewicz oraz na 
odwrocie: W. JACKIEWICZ Obraz 
II/73

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 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.

Od 1973 roku Władysław Jackiewicz tworzył cykl malarski „Ciało”, malując 
różnorodne ujęcia kompozycyjne i kolorystyczne aktów. Prezentowana praca 
pochodzi z początkowego okresu najważniejszego cyklu, stąd możemy ja uznać 
za dzieło unikatowe. Jackiewicz w sposób charakterystyczny skadrował postać, 
umieszczając w polu obrazu wyłącznie tors, bez zbędnych szczegółów, osiągając 
efekt syntetycznej sylwety. Dochodzi tutaj do silnego uabstrakcyjnienia kształtu, 
zmysłowość jest połączona z doskonałym rysunkiem i wyrafinowaną kolorystyką. 
Laserunki delikatnie przesłaniają wcześniejszy szkic rysunkowy, kontrastowe 
dominanty tła, określają niemal rzeźbiarski charakter syntetycznej postaci. 
Artysta szukając inspiracji do nowych układów kompozycyjnych, podkreśla jak 
duże wrażenia wywarła na nim „Śpiąca Wenus” Giorgione, prace Modiglianiego 
i portrety wczesnorenesansowe. Znając te zainteresowania artysty, możemy pełniej 
zrozumieć kontekst jego twórczości, docenić sposób w jaki tradycyjny sposób 
obrazowania płynnie łączy się z nowoczesnym.

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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Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura z zabawkami 
w tonacji perłowej (Gry 
i zabawy I), 1994

olej, płótno, 89,5 × 116 cm, 
sygn. i opisany w dwóch miejscach 
na licu: Martwa natura z zabaw-
kami w tonacji perłowej – 1994 
|K. Bereźnicki oraz: 1994 – Sopot 
|Gry i zabawy I (nieczytelne) 
|KBereźnicki

cena wywoławcza: 20 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 35 000

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

Patrząc na obrazy Kiejstuta Bereźnickiego, widzę w nich zaproszenie do medytacji. 
Ich rytm, ich wewnętrzna cisza, wreszcie nieustanne pogłębianie kilku zaledwie, ale 
niesłychanie ważnych motywów egzystencji, są jak powrót do źródeł. Nieuchwytność 
przemijania, zdumiewające misterium czasu, światło wydobywające kształty i barwy 
z nieistnienia, pamięć dawno już zaginionych przedmiotów, ludzi, sytuacji – wszystko to 
artysta zamyka w formach dopracowanych z niezwykłą finezją, a równocześnie prostotą 
i powagą.

Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001
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Henryk Cześnik
(ur. 1951, Sopot)

Kruk krukowi oka nie 
wykole, 1984

olej, płótno; 200 × 129 cm sygn. 
i dat. p. d.: H CZEŚNIK 84 oraz 
sygn. i opisany na odwrocie, nalep-
ka z Josef Roggendorf International 
Fine Art Service

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

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

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

Paweł Huelle, Kreska obrotowa, katalog Atlasu Sztuki, „Arteon” 2005, nr 4.
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Maria Teresa Kuczyńska
(ur. 1948, Elbląg)

Samuraj

brąz patynowany, wys. 40 cm, 
sygn. z tyłu: MTK |2000/2

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

Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, malarstwem i rysunkiem. Studiowała w latach 1965–71 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku pod kierun-
kiem prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie rzeźby 
w architekturze uzyskała w 1971. Po ukończeniu studiów została asystentem na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby w tejże uczelni. W latach 70-tych XX wieku współpracowała z architektami 
w ramach grupy „Habitat”. W 1978 roku otrzymała złoty medal w Międzynarodowym 
Konkursie Ceramiki Artystycznej w Faenzie, a w kolejnej edycji tego konkursu – Grand 
Prix (1979). Uczestniczyła w licznych wystawach w kraju i za granicą, co pozwoliło jej 
rozwinąć karierę międzynarodową. W 1983 przeniosła się do Australii, gdzie wiele jej prac 
usytuowano w przestrzeni publicznej Melbourne, Sydney (m.in. monumentalna grupa 
rzeźbiarska w portalu Australijskiego Sądu Rodzinnego, 1993–94) i innych miast. Zdobyła 
wiele nagród, jak nagroda Departamentu Sztuki i Zabytków Miasta Adelaidy (1992), Grand 
Prix w Konkursie im. Daniela Chodowieckiego organizowanym przez Akademie der Künste 
w Berlinie (1994), jest laureatką Gryfa Pomorskiego (2001), międzynarodowego konkursu 
Antoine’a Bourdelle’a (2002), Nagrody Muzy Sopockiej (2003), i in. W 2001 wykładała 
w Instytucie Szkła i Ceramiki w Hohr-Grenzhausen w Niemczech. W 2003 miała wystawę 
w Muzeum Bourdelle’a w Paryżu. W 2004 została zaproszona przez Sydney National 
Gallery do reprezentowania Sydney rzeźbą ceramiczną w Parku Olimpijskim w Atenach. 
W 2017 roku otrzymała Nagrodę Specjalną na prestiżowym Gyeonggi International Ceramic 
Biennale w Korei.
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WYSTAWIANY:
1997 –  Nieuchronne zawężanie pola zainteresowań, Galeria Arsenał, Białystok
1997 –  Ryszard Grzyb & Jarosław Modzelewski. Aus dem Königreich Malarei, Museum 

Waldhof, Bielefeld

LITERATURA:
Jarosław Modzelewski. Nieuchronne zawężanie pola zainteresowań, Galeria Arsenał, 
Białystok 1997
Ryszard Grzyb & Jarosław Modzelewski. Aus dem Königreich Malarei, Museum 
Waldhof, Bielefeld 1997, il. s. 39
Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977–2006, red. Jan Michalski, Galeria Zderzak, 
Kraków 2006, kat. 269, il. s. 99

POCHODZENIE: 
kolekcja prywatna, Niemcy

45
Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Niedokończony dom (duży), 
1996

olej, płótno, 136 × 190 cm, sygn. 
i opisany na odwrocie: Jarosław 
Modzelewski |„Niedokończony 
dom” |olej 136 × 190 oraz 1996 
w okręgu

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Studia z zakresu malarstwa ukończył w 1980 roku na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie 
(dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego). Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na 
macierzystej uczelni. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983–92 (był 
też współwydawcą pisma ugrupowania „Oj dobrze już”). W tym też okresie w obrazach artysty 
znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, 
Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Wybrane 
wystawy: 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków; 2012/2013 
– Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim; 2011 – „Nie należy 
myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2008 – „Obrazy rozproszone”, 
Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
Warszawa (z Markiem Sobczykiem); 2004 – „Wisła”, Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność 
i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 2000 – „Przegląd z malarstwa”, 
Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, Gdańsk; 1992 – „Kunst, 
Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn.





Jest w tych obrazach pewne odchylenie od 
równowagi – uboczny i chyba niezamierzony 
efekt przesady w upraszczaniu motywów, które 
jak się okazuje, mają jednak swoje prawa. Jak 
utrzymać równowagę między tym, co widać, 
a tym, co chce się pokazać w obrazie? Modze-
lewski sięga po pomoc fotografii – medium, 
które niejednokrotnie służyło już malarzom. 
Fotografia utrwala spojrzenie, a zarazem pełni 
rolę pośrednika między patrzącym a tym, co 
zobaczone. Jest swego rodzaju filtrem, zapewnia 
bezpieczny dystans – rejestruje pewien wycinek 
świata, chroniąc przed nadmiarem, który 
atakuje ze wszystkich stron naraz. Świadomy 
tych zalet, obfotografował otoczenie swojej 
pracowni. „Te zdjęcia są dla mnie jak sufler 
wspomagający samotną pracę malarza – mówi. 
– Patrzę na fotografie, potem wychodzę na dwór, 
żeby sprawdzić jak jest naprawdę. Wracam do 
wnętrza i maluję.”

Widoki z okna (…) to kadry z otoczenia 
pracowni (…). Do tych motywów malarz 
wraca wielokrotnie: furtka, szopa, studnia, 
a zwłaszcza Niedokończony dom, który stanął 
w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni 
i, malowany przez siedem kolejnych lat, 
doczekał się w obrazach Modzelewskiego 
swoistej kroniki budowy. Ten skromny 
obszar nabiera cech osobistego wyboru.

„Poszukuję miejsc odpowiednich i wystarczają-
cych dla mojej postawy wobec pejzażu – powie 
autor. Widzę wyraźnie, że takim miejscem jest 
obszar prowincjonalny, poboczny, z pozoru 
pozbawiony wszelkich cech tzw. malarskości. 
Rejon, który nie rości sobie pretensji (…)”
Marta Tarabuła, Świat z różnych stron. O malarstwie Jarosława 

Modzelewskiego, [w:] „Jarosław Modzelewski.  
Obrazy 1977–2006”, Galeria Zderzak, Kraków 2006, s. 40
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Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Motyw polski – Obiad 
bohaterów, Obraz 1873, 
1995

olej, płyta, 70 × 70 cm,  
sygn. i dat. l.d.: DUDA GRACZ 
1873 |95, na odwrocie naklejka 
autorska z opisem obrazu

cena wywoławcza: 35 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 55 000 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

WYSTAWIANY:
1995 –  IMAGES OF POLAND, Jerzy Duda Gracz, New York 1995, Polish Art Gallery at 

Nowy Dziennik.

LITERATURA:
IMAGES OF POLAND, Jerzy Duda Gracz, New York 1995, Polish Art Gallery at Nowy 
Dziennik, poz. 16
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Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Brzegi – maj 4, 1981

olej, płyta, 18 × 18 cm sygn. l.d.: 
DG 81, na odwrocie: 1) nalepka 
autorska z opisem pracy i nr. Kata-
logowym autora: 534, 2) nalepka 
z wystawy indywidualnej w Cen-
tralnym Domu Artystów w Moskwie 
1987 w języku rosyjskim z tytułem 
obrazu i datą

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

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

Jerzy Duda-Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda-Gracz

WYSTAWIANY:
1987 –  Jerzy Duda Gracz, Centralny Domu Artystów w Moskwie

LITERATURA:
–  Jerzy Duda Gracz, Żiwopis, Katałog wystawki proizwednij, Moskwa, Sowietskij 

Chudożnik, 1987
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Rafał Olbiński
(ur. 1943, Kielce)

Eine Kleine Nachtmuzik, 
2018

olej, płótno, 100 × 132 cm, 
sygn. p.d.: Olbinski, na odwrocie: 
100 × 132 |Olbiński |2018

cena wywoławcza: 58 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 zł
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Rafał Olbiński 
(ur. 1943, Kielce)

Łatwo dostępna tożsamość, 
2017 

olej, płotno, 130 × 100 cm, sygn. 
l.d.: Olbiński oraz na odwrocie 
130 × 100 cm| Olbiński |2017

cena wywoławcza: 58 000 zł ●
estymacja: 80 000 - 100 000 zł

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





114 SOPOCKI DOM AUKCYJNY | AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

50
Jacek Yerka 
(ur. 1952, Toruń) 

Tajemniczy ogród, 2000

akryl, płótno, 65 × 73 cm, 
sygn. p.d.: YERKA 20|00 na od-
wrocie na blejtramie napis: JACEK 
YERKA | TAJEMNICZY OGRÓD

cena wywoławcza: 45 000 zł ●
estymacja: 70 000 - 90 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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Tomasz Sętowski 
(ur. 1961, Częstochowa)

Mechanizm wszechświata, 
2017

olej, płótno, 70 × 110 cm, 
sygn. p.d.: T. Sętowski oraz na 
odwrocie

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 35 000 - 45 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie “realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa 
Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską 
galerię.
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Maksymilian 
Novák-Zempliński 
(ur. 1974) 

z cyklu Vaporitrahea, 2018

olej, płyta, 40 × 70 cm,  
sygn. z tyłu: Maksymilian Novák 
Zempliński | 2019

cena wywoławcza: 20 000 zł ●
estymacja: 25 000 - 35 000 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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Witold Kaczanowski /  
Witold – K 
(ur. 1932, Warszawa)

Bez tytułu, 1969

olej, płótno, 61 × 41 cm  
sygn. l. g.: Witold - K. 69.

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

Studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się pod 
okiem m.in. Eugeniusza Arcta, Wojciecha Fangora i Henryka Tomaszewskiego. W roku 1964 
wyjechał do Paryża i przez długi czas miał nie wracać do Polski. W stolicy Francji poznał 
wiele ważnych osób świata sztuki (m.in. Pabla Picassa, który namalował jego portret). Pięć 
lat później – w 1969 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych gdzie tworzy przez lata. Witold 
Kaczanowski zajmuje się malarstwem (sztalugowym i ściennym), rzeźbą, grafiką i fotografią. 
Charakterystycznym elementem jego twórczości jest przedstawianie niewielkich postaci 
ukazanych w nieokreślonej przestrzeni, mającej za cel symboliczne ukazanie wyobcowania 
ludzi we współczesnym świecie (odwołują się tym samym do częstych podróży artysty, 
a tym samym pewnego osamotnienia). Przez szereg lat prace artysty prezentowane były 
na licznych wystawach w Polsce i na świecie. Jedną z ważniejszych jest z pewnością 
ekspozycja retrospektywna w amsterdamskiej filii domu aukcyjnego Sotheby’s, która odbyła 
się w 2007 roku.



54
Witold Kaczanowski /  
Witold – K
(ur. 1932, Warszawa)

Bez tytułu

olej, płótno, 55 × 38 cm  
sygn. l. d.: Witold – K.

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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Zbigniew Blukacz
(ur. 1961, Panki)

z cyklu „Mapy Światła”, 2012

olej, płótno, 150 × 150 cm, sygn. 
i opisany na odwrocie: ZBIGNIEW 
BLUKACZ |z cyklu „Mapy Światła” 
2012

cena wywoławcza: 17 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 24 000 zł

W 1986 roku obronił dyplom w pracowni malarstwa Jacka Rykały i projektowania graficz-
nego A. Romaniuka na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do 1988 roku pracował na 
macierzystej uczelni, a od 2011 roku, w randze profesora, prowadzi pracowni malarstwa 
na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Laureat wielu nagród i wyróżnień artystycznych 
w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach artystycznych. Autor kilkunastu wystaw 
indywidualnych oraz uczestnik szeregu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Na prze-
strzeni lat swoje prace prezentował m.in. w Warszawie, Katowicach, Elblągu, Bielsko-Białej, 
Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz w Berlinie, Bazylei, Sztokholmie, Bolonii, Monachium.

Połowę naszego życia spędzamy w ciemności, słońce w czasie zimowym jest obecne 
w naszych warunkach klimatycznych tylko siedem godzin na dobę. Ciemność jest więc 
równie realna jak światło. Świat zanurzając się w ciemności, jakby tracił swoją mate-
rialność, ulatnia się. Punktem odniesienia stają się sztuczne światła, one wyznaczają 
geografię - mapy świata zastąpione są przez mapy światła. Ciemność oddala nas od 
zewnętrzności i tym samym zbliża do siebie samych, odbieramy wtedy świat bardziej 
refleksyjnie i zmysłowo. Jedne z najpiękniejszych pejzaży, jakie widziałem to sylwety 
rozświetlonych miast widziane z samolotu. Jednym z pierwszych był Dublin, pomyślałem 
wtedy o Ulissesie Joyce’a, o tym, że egzystencja każdego człowieka to oddzielna jednostkowa 
odyseja, podróż przez życie. 

Zbigniew Blukacz
komentarz odautorski do wystawy indywidualne „Mapy Światła”, Galeria ASP Katowice,  

Rondo Sztuki, Katowice 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

WYSTAWIANY:
2014 –  Mapy Światła, Galeria ASP w Katowicach, Rondo Sztuki, Katowice
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Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 
1997 Gdańsk)

Ludzie i morze, 1972

olej, płyta, 89 × 112,5 cm 
sygn. i dat. l.d.: Stryjec 1972

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

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach, 
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się 
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach 
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę 
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany z grupą „Kadyny”. 
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze 
swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często 
typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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57
Mieczysław Baryłko
(1923 Siedlce – 2002 Sopot)

Nowe Jeruzalem, 1981

olej, płótno, 100 × 74,5 cm  
sygn. p.d.: M.Baryłko 81 

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

Jest absolwentem Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, a także Liceum Budowy 
Maszyn w Szkole Wawelberga i Rotwanda w Warszawie, które ukończył podczas II wojny 
światowej. Od 1943 r. więziony na Pawiaku, przebywał też w obozach koncentracyjnych 
w Auschwitz, Groß Rosen i Flossenburgu. Następnie zamieszkał w Elblągu, gdzie podjął 
pracę w Fabryce Wyrobów Metalowych. Od roku 1946 studiował w PWSSP w Gdańsku. 
Dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni profesora Stefana Nachta-Samborskiego. Wykładał 
na Wydziale Malarstwa w latach 1950–1973, jednocześnie piastując stanowisko prezesa 
Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Był też i członkiem Głównego 
Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków. Miał swój udział przy rekonstruowaniu gdań-
-skiego Starego Miasta, zburzonego w czasie wojny. W twórczości skłaniał się ku realizmowi 
socjalistycznemu, by w latach 50. zmienić styl w kierunku abstrakcji geometrycznej. Od 
1962 roku przynależał doogólnopolskiej Grupy Malarzy Realistów. Pod koniec twórczości 
w latach 90. podjął tematy tradycyjne martwą naturę, pejzaż, portret. Prace artysty należą do 
zbiorów Muzeum Narodowego wGdańsku, Warszawie iSzczecinie, wMuzeum Historycznym 
Miasta Gdańska.

POCHODZENIE: 
kolekcja ks. Stanisława Bogdanowicza, proboszcza kościoła Mariackiego w Gdańsku
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fot. Zbigniew Kosycarz/KFP



Do przyjemności, wcale nie skromnych elit Trójmiasta, należało pokazywanie się w „Maximie”,  
jednym z najbardziej ekskluzywnych lokali w czasach PRL, znajdującym się przy plaży w Gdyni 
Orłowie. Na spędzanie czasu i zabawę w „Maximie” stać było biznesmenów, najlepszych 
aktorów, reżyserów, piosenkarzy, ludzi z pierwszych stron gazet. Gośćmi lokalu byli między 
innymi: Boney M., Cezary Pazura, Bogusław Linda, Roman Polański, Günter Grass, Violetta 
Villas, Bohdan Łazuka, a także szereg indywiduów o wątpliwej reputacji. Ten niepasujący 
do PRL-owskiej rzeczywistości lokal możemy oglądać w serialu „07 zgłoś się”, przewinął się 
też przez kadry „Czterdziestolatka”, trafił do piosenki Lady Pank. 

Pierwszym właścicielem lokalu był doktor nauk humanistycznych – Michał Antoniszyn 
– zwany w Trójmieście Mecenasem, opiekun artystów, kolekcjoner, postać nietuzinkowa, 
jeden z najbogatszych obywateli ówczesnej Polski. Teraz, już szacowni profesorowie ASP 
są skarbnicą anegdot o tamtym miejscu i barwnych na swój sposób czasach. Na aukcji 
oferujemy cztery dzieła pochodzące z kolekcji Maxima. 

KOLEKCJA MAXIMA
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Maciej Świeszewski
(ur. 1950, Sopot)

Bez tytułu, 1977

olej, płótno, 90 × 85,58 cm, 
niesygnowany 

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

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

POCHODZENIE: 
kolekcja Maxima (Michała Antoniszyna), Gdynia Orłowo
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Mieczysław „Mieto” 
Olszewski 
(ur. 1945, Ostrołęka)

Sen o potędze, 1973

olej, płótno, 130 × 178 cm, opi-
sany na blejtramie: MIECZYSŁAW 
OLSZEWSKI „SEN O POTĘDZE” 
OLEJ 1973 R oraz dane adresowe 

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

Zajmuje się malarstwem sztalugowym i monumentalnym, ilustracją, rysunkiem prasowym oraz 
rzeźbą. Najbardziej znanych ze swoich wielkoformatowych, ekspresyjnych aktów. W latach 
1963–1969 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku (obecnie 
ASP) w pracowniach prof. Kazimierza Śramkiewicza, prof. Stanisława Teisseyre’a i prof. Jacka 
Żuławskiego. Od roku 1971 zatrudniony na macierzystej uczelni. W 1996 roku uzyskał tytuł 
profesora zwyczajnego. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu 
wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Jego prace znajdują się szeregu kolekcji prywatnych 
oraz w zbiorach publicznych (m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Kartofla w Monachium, Muzeum 
Karykatury w Warszawie oraz w kolekcjach w Gabrowie, Amsterdamie i Skopje).

LITERATURA: 
Mieto. Mieczysław Olszewski, Gdańsk 2015, s. 8 (il.)

POCHODZENIE: 
kolekcja Maxima (Michała Antoniszyna), Gdynia Orłowo
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Andrzej Dyakowski
(ur. 1936, Kraków)

Na Dzikim Zachodzie, 1989

olej, płótno, 92 × 100 cm,  
sygn. p.d.: A.DYAKOWSKI 89 

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

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

POCHODZENIE: 
kolekcja Maxima (Michała Antoniszyna), Gdynia Orłowo
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Andrzej Putrym
(1944 Wilno – 1990 Gdańsk)

Akt

olej, płótno, 70 × 90 cm, niesygno-
wany

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

W latach 1965–1971 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku. Dyplom obronił w pracowni Stanisława Borysowskiego. Prace Putryma były wystawiane 
na wystawach indywidualnych w m.in. w Londynie, Sztokholmie, Warszawie czy Trójmieście. 
Uczestniczył też w wielu wystawach w zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Miał kilka 
wystaw indywidualnych, między innymi w Londynie i Sztokholmie. Kilkukrotnie wyróżniony 
medalami. Twórczość jego charakteryzuje bogactwo form oraz barw, dynamika kompozycji, 
zróżnicowanie faktury obrazu. Prace artysty znajdują się w wielu, głównie zagranicznych, 
kolekcjach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Austrii, Włoszech i Finlandii.

POCHODZENIE: 
kolekcja Maxima (Michała Antoniszyna), Gdynia Orłowo



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.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



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



13 LISTOPADA 2019, GODZ. 19.00
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



Katarzyna Kołtan, Serena, 2019,  
tempera żółtkowa, płyta,  
100 × 110 cm

17 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 30 LISTOPADA 2019 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Sopot, 26 października 2019 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, 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



25 STYCZNIA (SOBOTA) 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SZTUKA FANTASTYCZNA
Rafał Kowalski, Idzie Feta 2002–2003, olej, płótno, 130 × 110 cm

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ



 

opracowanie katalogu: Dilan Abdulla, Jarosław Barton, Katarzyna Dąbrowska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

przygotowanie aukcji: Dilan Abdulla, Katarzyna Dąbrowska, Jarosław Barton 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Łukasz Łoboda, archiwum artystów 

 

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

Indeks artystów

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

 

BARYŁKO MIECZYSŁAW   57

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW   3, 4, 5

BEREŹNICKI KIEJSTUT   42

BLUKACZ ZBIGNIEW   55

BOGUSZ MARIAN   7

CZERNIAWSKI JÓZEF   34

CZEŚNIK HENRYK   43

DOBKOWSKI JAN   28

DOMINIK TADEUSZ   12, 13

DUDA GRACZ JERZY   46, 47

DWURNIK EDWARD   22, 23

DYAKOWSKI ANDRZEJ   60

FANGOR WOJCIECH   14, 15

JACKIEWICZ WŁADYSŁAW   41

JAREMA JÓZEF   39

KACZANOWSKI WITOLD (WITOLD K.)   53, 54

KOWALSKI ANDRZEJ S.   8

 

KUCZYŃSKA MARIA TERESA   44

KUŁAKOWSKI MARIUSZ   35, 36

KUNKA LECH   30

LEBENSTEIN JAN   6

LENICA ALFRED   9

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW   20

MAZIARSKA JADWIGA   21

MAZURKIEWICZ ALFONS   24

MITORAJ IGOR   37, 38

MODZELEWSKI JAROSŁAW   45

MUSIAŁOWICZ HENRYK   25

NOWOSIELSKI JERZY   10

NOVÁK-ZEMPLIŃSKI MAKSIMILIAN   52

OBERLÄNDER MAREK   40

OLBIŃSKI RAFAŁ   48, 49

OLSZEWSKI MIECZYSŁAW   59

OPAŁKA ROMAN   2

 

PĄGOWSKA TERESA   16, 17

PUTRYM ANDRZEJ   61

SEMPOLIŃSKI JACEK   18, 19

SĘTOWSKI TOMASZ   51

SIENICKI JACEK   27

STAJUDA JERZY   26

STAŻEWSKI HENRYK   29

STRYJEC RYSZARD   56

SZAJNA JÓZEF   1

ŚWIESZEWSKI MACIEJ   58

TARASIN JAN   11

UTKIN BOLESŁAW   33

WEJCHERT ALEKSANDRA   32

YERKA JACEK   50

ZIEMSKI JAN   31 
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