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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
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Kawiarka w formie parowozu,  
Anglia, k. XIX w., plater.
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SZTUKA WSPÓŁCZESNA

14 listopada (sobota) 2018, odz. 19.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (20) 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA
13 LISTOPADA (ŚRODA) 2019, G. 19.00
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1
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1988 r.

pastel, papier, 32,5 × 50 cm 
sygn. u dołu: monogram FS / 1688 P

Wystawiany: 
Franciszek Starowieyski (1930–2009). 
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. 
Kolekcja A. i N. Avila, Państwowa 
Galeria Sztuki, 16.04–15.06.2014 Lit.: 
Franciszek Starowieyski (1930–2009). 
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja 
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki 
2014, s. 140

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

2
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1988 r.

ołówek, flamaster, papier, 21 × 29,7 cm 
sygn.: l. d. F.B.S/1688/P

Wystawiany:
Franciszek Starowieyski (1930–2009). 
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. 
Kolekcja A. i N. Avila, Państwowa 
Galeria Sztuki, 16.04–15.06.2014 Lit.: 
Franciszek Starowieysk (1930–2009). 
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja 
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki 
2014, s. 108

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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5
Marian Bogusz
(1920 Pleszew – 1980 Warszawa)

Ledwie zniekształcony, 1971/2 r.

akryl, aluminium, tektura, 100 × 85 cm, 
sygn. l.b.: mbogusz 71 oraz sygn. 
i opisany na odwrocie: BOGUSZ MA-
RIAN/”LEDWIE ZNIEKSZTAŁCONY”/
ACRIL+ALUMINIUM-1971–72-/dla 
Wojtka/mbogusz/styczeń 73

Pochodzenie:
Kolekcja Wojciecha Siemiona

cena wywoławcza: 6 000 zł •

W latach 1946–1948 studiował w Akademii Sztuk Pięknych m.in. w pracowniach Jana 
Cybisa i Jana Sokołowskiego. Wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci polskiego życia 
artystycznego: i jako samodzielny twórca i jako człowiek inspirujący wiele ważnych przedsię-
wzięć środowiskowych i ogólnopolskich o różnorodnym, zwykle awangardowym, charakterze. 
Od 1947 roku aktywnie współpracował z warszawskim Klubem Młodych Artystów i Na-
ukowców, będącym niezwykle żywym ogniskiem inicjatyw intelektualno-artystycznych, 
promieniujących na cały kraj. Eksperymentował także w dziedzinie scenografii – współpra-
cował z teatrami w Warszawie, Łodzi, Kaliszu i Koszalinie.

Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Zbigniewa Pronaszki. 
Związany z Grupą Krakowską. Debiutował w 1948 r na I Wystawie 
Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Wziął udział w wystawie w war-
szawskim Arsenale „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w 1955 r., 
gdzie zdobył nagrodę. W Warszawie na stałe od pierwszych lat 
50-tych – pracujował jako pedagog na ASP do czasu przejścia na 
emeryturę w 1998 r. W 1986 r otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa.

3
Jerzy Tchórzewski
(1928–1999)

Bez tytułu, 1978 r.

kredka, papier, 47 × 34,5 cm,  
sygn. p.d.: JTch78

cena wywoławcza: 4 500 zł •

4
Tadeusz Gronowski
(1894 Warszawa – 1990 tamże)

Akt potrójny

kredka, papier, 30,5 × 21 cm
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Był 
członkiem Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Rytm”, współzało-
życiel Koła Artystów Grafików Reklamowych w 1933r. Zajmował 
się ilustracją, grafiką reklamową, plakatem, projektował pawilony 
wystawowe i architekturę wnętrz, był scenografem.
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6
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Wnętrze, 1952 r.

akwarela, ołówek, papier, 28 × 21 cm, 
sygn. monogramem i datowany śr.b.: 
J.N 52

cena wywoławcza: 10 000 zł •

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. Od 1944 r. 
należy do Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92 
profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży 
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. 
Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych 
linią konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.
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7
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Postać, 1987 r.

kolaż, papier, 48,5 × 34 cm w świetle 
passe-partout, 60 x x 50 cm (w oprawie), 
sygn. p.d.: Teresa Pągowska 87

cena wywoławcza: 5 000 zł •

8
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Akt I, 1995 r.

kolaż, papier, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: 
Szajna/95, opisany l.d.: Akt I

cena wywoławcza: 9 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mowili, że jest jednym z pięciu największych 
artystow XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach 
koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok poźniej rownież 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii.

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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9
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Incognito, 1954 r.

monotypia, papier, 29,5 × 41,5 cm,  
w świetle passe-partout  
sygn. i dat. p.d.: 54 Kantor

cena wywoławcza: 17 000 zł •

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową II Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą ekspery-
mentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku.Od połowy lat 50. uprawiał malarstwo 
informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora z lat 
70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie 
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. 
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił 
w ostatnich latach życia.
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10
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Projekt kostiumu Gniewosza do 
Zawiszy Czarnego, 1959 r.

gwasz, papier, 26 × 19,6 cm, opisany 
u góry: Gniewosz/Dwornicki

cena wywoławcza: 2 400 zł •

11
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Scena figuralna

akwarela, ołówek, papier, 30 × 42 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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12
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja geometryczna 
tryptyk, 1984 r.

serigrafia, papier, 14,5 × 13, 5 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: H. Stażewski 
1984

cena wywoławcza: 1 500 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.

13
Jonasz Stern
(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

Kompozycja

monotypia, papier, wym. odcisku: 
17,5 × 46 cm, wym. arkusza: 
48,5 × 67,5 cm niesygnowany

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich nauczycieli 
z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław Jarockiego 
– formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. Dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.
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14
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Figura osiowa, 1958 r.

tusz, gwasz, papier milimetrowy, 
81 × 45,5 cm w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: Jan Lebenstein 58

Pochodzenie:
Kenneth Schwarz Collection, Stany 
Zjednoczone

cena wywoławcza: 25 000 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 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.).



1918 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

15
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Bez tytułu

ołówek, papier, 29,5 × 21 cm,  
praca dwustronna sygn. z jednej strony 
p.d.: R. OPAŁKA

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 800 zł

16
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Bez tytułu

ołówek, papier, 32 × 23 cm,  
sygn. p.d.: R. Opałka

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 4 000 zł

Polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptualizmu. Od 1977 r. 
tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W 1968 stworzył cykl Opisanie świata, nawiązujący do motywów biblijnych. Jego najbardziej 
rozpoznawalnym dziełem jest cykl OPALKA 1965 /1 –∞, nazywany przez artystę i krytyków 
Programem. Zajmował się również grafiką. W 2009 został odznaczony Złotym Medalem l 
„Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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19
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Pejzaż, 1936 r.

akwarela, tusz, papier, 
21 × 27 cm, sygn. i dat. p.d.: 
T. 36. oraz l.d. ołówkiem Tymon

cena wywoławcza: 1 800 zł •

20
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt stojący

kredka, akwarela, papier, 36,5 × 20 cm, 
sygn. p.d. monogramem wiązanym: WW

cena wywoławcza: 4 500 zł •

17
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Akt kobiecy

tusz lawowany, papier, 23 × 17, 
w p.d. rogu pieczątka Atelier/Cyankie-
wicz/1912–1981

cena wywoławcza: 1 000 zł •

18
Janusz Maria Brzeski
(1907–1957)

La bourdele, 1929 r.

drzeworyt, papier, 16 × 15 cm,  
w świetle passe-partout  
sygn. i dat. janusz Marja Brzeski/
Paris/1929

cena wywoławcza: 450 zł •

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1935 roku został wykładowcą rysunku na macierzystej 
uczelni. W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie nawią-
zał kontakty ze środowiskiem Ecole de Paris. W czasie 
II wojny światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał 
się do obozu jenieckiego. W latach 1950-tych odniósł 
pierwsze sukcesy na wystawach paryskich.

Grafik, dekorator wnętrz, malarz, w latach 1922–1927 
studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, specjalizując 
się w grafice. W 1925 odbył podróż do Francji i Włoch, 
a w latach 1927-1930 z przerwami przebywał 
w Paryżu, kształcąc się i pracując w dziedzinie grafiki 
reklamowej i wydawniczej. W 1930 osiadł w Krakowie. 
Był kierownikiem artystycznym czasopism „As” i „Świa-
towid”.W 1945 został naczelnym grafikiem tygodnika 
„Przekrój” i „Panorama” . W 1948 wyjechał do Belgii 
i Francji. Od 1951 współpracował z „Czytelnikiem” 
i innymi wydawnictwami warszawskimi. 

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczół-
kowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, 
zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.

Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, S. Wyspiańskiego i T. Axentowicza. W 1926 roku zamieszkał w Wilnie, gdzie pracował 
jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 r. prowadził pracownię malarstwa monumentalnego na uniwersytecie w Wilnie. 
Po II wojnie światowej osiadł w Toruniu, zajmując się pracą dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych tamtejszego uniwersytetu. W czasie 
wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny. 
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21
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Dla H. M. Góreckiego, 1980 r.

akwaforta, papier, 13,2 × 9,8 cm 
(zadruk), sygn., dat. olówkiem pod płytą 
S. Fijałkowski 80, opisana l.d.: akwaforta 
dla H. M. Góreckiego, śr.d.: e.a./odbitka 
dla Wojciecha Siemiona

cena wywoławcza: 1 200 zł •

22
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Lekcja anatomii, 1969 r.

linoryt, papier, 32,5 × 46 cm (zadruk), 
arkusz 49,5 × 64 cm, sygn. i dat. p.d.: 
S Fijałkowski 69, opisany l.d.: lekcja 
anatomii, śr.d.: 15/15

cena wywoławcza: 2 000 zł •

23
Janusz Orbitowski
(ur. 1940, Kraków)

Kompozycja, 1966 r.

gwasz, akwarela, papier, 31 × 22 cm 
w świetle passe-partout, wymiar z oprawą 
53 × 43 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł •

Studia odbył w latach 1946–1951 
w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem 
W. Strzemińskiego i S. Wegnera. W latach 
1947–1993 pracował na macierzystej 
uczelni jako pedagog. Stanowisko profesora 
objął w 1983 r.. W początkowych latach 
swojej drogi artystycznej był pod wpływem 
surrealizmu i konstruktywizmu.W latach 
60. XX w. rozwinął unikalny język swojego 
malarstwa oparty na konstruktywizmie, 
minimalizmie, lirycznej abstrakcji, któremu 
pozostał wierny do dziś.

W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 
roku pracował na macierzystej uczelni. Laureat wielu nagród w dziedzinie malarstwa 
i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw zbiorowych. Prace artysty 
znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach prywatnych.
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24
Teka KONFRONTACJE, 1960 R.

wymiar teki: 24,5 × 25 × 2,5 cm Wydanie Galerii Krzy-
we Koło w Warszawie, red. Aleksander Wojciechowski 
kompletna teka zawierająca 12 zeszytów z oryginalnymi 
sygnowanymi przez autorów grafikami:
1. Marian Bogusz
2. Tadeusz Brzozowski
3. Tadeusz Dominik
4.Stefan Gierowski
5. Bronisław Kierzkowski
6. Jerzy Nowosielski
7. Alina Szapocznikow
8. Alina Ślesińska
9. Jan Tarasin
10. Jerzy Tchórzewski
11. Magdalena Więcek
12. Rajmund Ziemski

cena wywoławcza: 9 000 zł
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25
Jacek Gaj
(ur. 1938 r.)

Odyseusz dla B, 1969 r.

miedzioryt, papier, 13 × 14 cm, sygn. 
i dat. p.d.: jacek gaj 1969, opisany l.d.: 
Odyseusz dla B, śr.d.: odbitka autorska VII

cena wywoławcza: 1 400 zł •

26
Henryk Mądrawski
(1933–2009)

Rybak, 1972 r.

akwaforta, papier, 39 × 40 cm (zadruk), 
47 × 45 cm (arkusz), sygn. i dat.: 
Mądrawski 1972, opisany l.d.: 19M 
Rybak-akwaforta-sucha igła

cena wywoławcza: 800 zł 27
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Niepokoje lata (Improwizacja III), 
1959 r.

linoryt, bibuła, 17,5 × 24 cm (zadruk),  
sygn. pod płytą ołówkiem p.d.: Józef 
Gielniak, opisany l.d.: Niepokoje lata 
(Improwizacja III), śr.d.: lin 1959

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Polski malarz, grafik, studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Gdańsku w latach 1959–1965; 
początkowo pod kierunkiem prof. Piotra 
Potworowskiego, później prof. Stanisława 
Borysowskiego. Brał udział w wystawach 
okręgowych i ogólnopolskich od 1965 roku, 
a (od 1968 r.) w zagranicznych. Jego prace 
znajdują się w polskich muzeach i zbiorach 
prywatnych w kraju i za granicą m.in. 
w Montrealu, Algierze, Sydney, Nowym 
Jorku, Paryżu, Malmö iCaracas.

Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki 
ASP w Krakowie, dyplom uzyskał w 1962. 
Po studiach zajął się pracą pedagogiczną 
w macierzystej uczelni, osiągając w 1992 
tytuł profesora. W latach 1993–1996 był 
dziekanem Wydziału Grafiki. Należy do najwy-
bitniejszych polskich grafików, uprawiających 
szlachetne techniki metalowe, jak miedzioryt 
i mezzotinta. Jest laureatem licznych nagród, 
m. in. I i II Międzynarodowego Biennale Grafiki 
w Krakowie 1966 i 1968, Ogólnopolskiego 
Konkursu na ilustracje w technikach szlachet-
nych, Warszawa 1987 (I nagroda), II Między-
narodowego Biennale Grafiki, Buenos-Aires 
1970. Jego twórczość jest reprezentowana 
w czołowych zbiorach graficznych muzeów 
i bibliotek w kraju i za granicą.

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts 
w Valenciennes. Do Polski przyjechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał sanato-
rium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. 
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie 
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą 
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. Od 1966 r. był 
członkiem Société Internationale des Graveurs sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę 
na V Biennale Grafików w Lublanie, w 1966 r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na 
I Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967 r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowej 
Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972r. nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki 
w Fredrikstad. Laureat Nagrody Państwowej.
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Studiował malarstwo w latach 1949–1955 pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku dyplomowym wziął udział w Ogólnopolskiej 
Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale. Od 1958 wykładał w macierzystej 
uczelni, prowadząc w niej pracownię malarstwa, jedną z najchętniej wybieranych przez 
studentów jako pracownia dyplomowa. Prowadzący ją profesor jest również autorytetem 
artystycznym, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji niegeometrycznej 
w polskim malarstwie powojennym. Od początku lat 60. obrazy Ziemskiego przybrały cha-
rakterystyczny kształt wydłużonego prostokąta, w którego polu, niczym rozpięte, dramatyczne 
płachty, rozpościerały się aluzyjne pola koloru i faktury. Nosiły tytuły sugerujące związki 
z naturą, jednak górę w nich bierze zainteresowanie malarza kolorem i materią, traktowanymi 
autonomicznie, w oderwaniu od jakichkolwiek sugestii przedmiotowych. Potem zarzucił ten 
proceder na rzecz dalszego rozwijania prób kolorystycznych, idących w kierunku ostrych 
kontrastów i niekiedy kakofonicznych zestawień. Pozostaje przy tym przy ustalonym jeszcze 
w latach 60. sposobie tytułowania i oznaczania prac.

28
Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Kobieta, 1968 r.

technika mieszana, papier, 65 × 47 cm, 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p.d.: 27-VII-68

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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29
Wanda Czełkowska
(ur. 1930 r.)

Skrzydło, 1997/2004

pastel, papier, 100 × 70 cm,  
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Wanda 
Czełkowska/rys.6/1997/2004, błękit/
(cykl, kolor od1995)/ 70 x 100 cm/jesień 
‚04 Warszawa/(cd.skrzydło)

Pochodzenie:
zbiory artystki

cena wywoławcza: 18 000 zł

Artystka awangardowa urodzona w 1930 r. Dyplom uzyskała na Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w 1954 r. u profesora J. Bandury. Od 1955 r. bierze udział w wystawach 
okręgowych i ogólnopolskich. Między innymi udział w wystawie Rzeźba Polska 1954–60, 
Warszawa, 1960. Wiele wystawiała również za granicą, w Norwegii w 1958 r., brała 
udział w wystawie rzeźby w Hadze w 1963 r. i w Paryżu w tym samym roku. W latach 
1969–1981 była członkinią Drugiej Grupy Krakowskiej, choć dla tej zawsze chodzącej 
własnymi drogami indywidualistki przynależność do grupy nigdy nie była sprawą zasadniczą. 
Rzeźba stanowi dla niej podstawowy środek wyrazu, jednak na przestrzeni kolejnych dekad 
artystka konsekwentnie przekraczała konwencjonalne ograniczenia związane z tą dyscypliną, 
skłaniając się w dużym stopniu ku konceptualizmowi. Głównym problemem w działaniach 
Czełkowskiej jest relacja do przestrzeni oraz interakcje między człowiekiem a rzeźbiarską 
konstrukcją bądź instalacją. Jest autorką zarówno realizacji przeznaczonych pierwotnie do 
prezentacji w przestrzeni publicznej („Gracze”, 1960–1961), monumentalnych pionierskich, 
konceptualnych instalacji („Stół”, 1971) oraz minimalistycznych, konceptualnych projektów 
(„Koniec wieku albo prosta nieskończona, Kwadrat, koło + prosta” 1996–1997). Mieszka 
i pracuje w Warszawie.
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30
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Improvisation II, 1959 r.

linoryt, bibuła, 19 × 25 cm (zadruk), 
sygn ołówkiem pod płytą p.d.: 
J. Gielniak, opisany l.d.: IMPROVISA-
TION II (FANTAISIE SUR UN THEME 
MORBIDE), ŚR.D.: graviere sur lino 
1959 6/20

cena wywoławcza: 3 500 zł •

31
Zbigniew Jeżo
(1934–1989)

Improwizacja X, 1972 r.

linoryt, papier, 43 × 29 cm, sygn. p.d. 
olówkiem pod płytą: Zbigniew Jeżo impr. 
X. 1972, opisany l.d.: 9 odbitka z I serii 
(19 sztuk) z oryginalnej płyty Józefa 
Gielniaka

cena wywoławcza: 2 500 zł •

32
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Improwizacja dla Grażynki VI, 
1966 r.

linoryt, papier, 33 × 22 cm (zadruk), 
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.: Józef 
Gielniak, opisany l.d.: Improwizacja dla 
Grażynki VI, śr.d.: linoryt 1966 13/30

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Artysta grafik, jako 15-letni uczeń PLSP 
w Zamościu aresztowany za działalność 
antypaństwową, więziony na Zamku. Ukończył 
ASP w Krakowie, gdzie pozostał jako wykładowca.
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33
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1964 r.

ołówek, papier, 29 × 21 cm  
w świetle passe-partout 
sygn.. i dat. l.d.: BEKSIŃSKI 64

cena wywoławcza: 18 000 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. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada 
również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.
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34
Tadeusz Jackowski
(ur. 1936 r.)

Voyage II Burgas, 1961 r.

akwatinta, papier, 54 × 39 cm, sygn. 
i dat. p.d.: T. Jackowski 1961, opisany 
l.d.: Voyage II Baurgas, śr. d.: 3/30

cena wywoławcza: 800 zł •

35
Tadeusz Jackowski
(ur. 1936 r.)

Pejzaż V, 1965 r.

akwatinta, papier, 44 × 36 cm, sygn. 
p.d.: T. Jackowski 65, opisany l.d.: Pejzaż 
V ipr. d’artiste

cena wywoławcza: 800 zł •

36
Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Światłoformy aktu

technika mieszana, kolaż, 
papier, 70 × 50 cm, na odwrocie 
pieczątka z Biura Wystaw Artystycznych 
w Katowicach

cena wywoławcza: 4 000 zł •

W latach 1955–61 studiował w ASP w Krakowie. Naukę konty-
nuował w Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. 
Uprawia głównie grafikę artystyczną. Wystawia w kraju i za 
granicą (Trondheim, Lozanna, Wiedeń, Holstebro). Wielokrotnie 
nagradzany m.in.: nagrodą Ministerstwa Kultury i Sztuki na 
I Triennale Malarstwa i Grafiki w Łodzi, złotym medalem na 
II Międzynarodowym Biennale Grafiki we Florencji, medalem 
„Złotego Grona” w Zielonej Górze. Uczy w PWSSP w Poznaniu.
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37
Marek Kwaszkiewicz
(ur. 1943 r.)

Bez tytułu, 1969 r.

długopis, papier, 44,5 × 35 cm, 
sygn. i dat. l.d.: M. Kwaszkiewicz 69

cena wywoławcza: 1 200 zł •

38
Henryk Mądrawski
(1933–2009)

Neptun, 1971 r.

sucha igła, papier, 32 × 24 cm (zadruk), 
42 × 32 cm (arkusz), sygn. i dat. p.d.:  
H. Mądrawski 1971 R, opisany l.d.: 
Neptun sucha igła

cena wywoławcza: 500 zł

39
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Z cyklu Mrowiswko, 1988 r.

akryl, kreda, papier, 68 × 65 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Szajna 1988

cena wywoławcza: 7 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mowili, że jest jednym z pięciu największych 
artystow XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach 
koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok poźniej rownież 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii.

Zadebiutował w 1969 roku Galerii Współczesnej „U Boguc-
kich” w Warszawie. Od 1971 jest członkiem ZPAP. Od tego 
czasu wystawiał swoje prace w znanych galeriach w Polsce 
i za granicą, m.in. w Chicago, Milwaukee, Buffalo, Detroit, 
Philadelphii, Nowym Jorku, Sztokholmie. Jego prace znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Okręgowego w Lublinie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą.
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42
Magdalena Maria Gozdek

(ur. 1945 r.)

Z cyklu Ochrona środowiska- 
bogate życie, 1974 r.

linoryt, bibuła japońska, 38 × 45 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 

p.d.: Magdalena Maria Gozdek 1974

cena wywoławcza: 2 000 zł

43
Jerzy Mierzejewski

(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

L Amour, 1976 r.

litografia, papier, 14 × 19 cm  
(zadruk), sygn. i dat. p.d.: 

Mierzejewski 1976,  
opisany l.d.: L Amour,  

śr.d.: 6/100

cena wywoławcza: 600 zł •

40
Jan Marcin 
Szancer
(1902 Kraków – 
1973 Warszawa)

Akt leżący

ołówek, karton, 
26 × 35 cm

cena wywoławcza: 
800 zł •

41
Janusz 
Piotrowski
(ur. 1944 r.)

Krokodyla daj 
mi luby, lata 
70. XX w.

serigrafia, papier 
ręcznie barwiony, 
42 × 50 cm, sygn. 
p.d.: Janusz Pio-
trowski, opisany l.d.: 
Krokodyla daj mi 
luby, śr. d.: serigrafia 
9/15

cena wywoławcza: 
1 900 zł

Dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1971 roku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. 
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1966–1990 uczestnik 14 plenerów krajowych i zagranicznych. Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

Twórczość w dziedzinie grafiki warsztatowej: litografia, akwaforta, linoryt, druk wypukły. Studiowała w ASP w Warszawie. Dyplom na 
Wydziale Grafiki Warsztatowej w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej otrzymała w 1973r. Członek zwyczajny Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
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44
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Sumujące się wątki, 2001 r.

akwarela, papier, 29 × 38 cm w świetle 
passe-partout, sygn. i dat. p.d.: Jan Tara-
sin 2001, opisany na odwrocie: Sumujące 
się wątki, Jan Tarasin 2001 r.

cena wywoławcza: 8 000 zł •

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również 
na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 
roku. Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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45
Teka RYSUNEK, 1991 r.

10 autooffsetów, papier, 30 × 42 cm, każda praca sygnowana 
ołówkiem przez artystę
Edycja numerowana, egzemplarz 75/102
1. Andrzej Bartczak
2. Stanisław Fijałkowski
3. Andrzej Łobodziński
4. Jerzy Nowosielski
5. Teresa Pągowska
6. Leszek Rózga
7. Antoni Starczewski
8. Jan Tarasin
9. Henryk Tomaszewski
10. Teresa Tyszkiewicz

cena wywoławcza: 9 000 zł •
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46
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Storczyki

wypukłodruk, papier, 31 × 24 cm, 
w świetle passe-partout  
sygn. p.d.: Dawski, opisany l.d.: Storczyki

cena wywoławcza: 1 200 zł •

47
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Miodowy miesiąc, 1971 r.

druk wypukły, papier, 65 × 50 cm (za-
druk), sygn. p.d.: A. P. Henryk Płóciennik, 
opisany l. d.: Miodowy miesiąc XXV (25), 
śr. d.: 7/50 druk wypukły 1971

cena wywoławcza: 1 500 zł •

48
Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Światłoformy kwiatu

technika mieszana, kolaż, 
papier, 50 × 71 cm, na odwrocie 
pieczątka z Biura Wystaw Artystycznych 
w Katowicach

cena wywoławcza: 3 500 zł •

Studiował w ASP w Krakowie, nie zrobił jednak dyplomu. Został przyjęty do ZPAP w 1958 
na podstawie dorobku artystycznego. Od 1953 był członkiem katowickiej Grupy St-53, 
z którą wystawiał do końca jej działalności w 1958. Podobnie jak inni członkowie grupy 
był zafascynowany postacią Władysława Strzemińskiego, studiował jego „Teorię widzenia“. 
Początkowo malował silnie kubizowane martwe natury, postaci i pejzaże, nie przekraczając 
granicy abstrakcji. Po 1956, w cyklach takich jak „Światła w międzyprzestrzeni“, „Świa-
tłodrzewa“, „Światłokwiaty“ i in., zbliżał się do abstrakcji informel, niekiedy surrealizmu. 
Wydobywał abstrakcyjne kształty mgławicowymi smugami koloru i faktury. Rozwiązania 
fakturowe zbliżają jego sztukę z późnych lat 50. do malarstwa materii. W latach 70. i 80. 
tworzył reliefy i obiekty malarskie z użyciem drewna i gipsu (cykl „Obrazoformy“).

Studiował w ASP w Warszawie. Dyplom otrzymał 1939r 
w pracowni F. S. Kowarskiego i S. Ostoi-Chrostowskiego.
Od 1945r. przez następne 25 lat związany był z PWSSP 
we Wrocławiu, której był profesorem i przez pewien czas 
rektorem. Zajmował się grafiką, malarstwem, rzeźbą w ce-
ramice i szkle. Brał czynny udział w życiu wystawowym. 
Miał kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą 
(Londyn, Sofia, Praga, Wiedeń, Berlin, Budapeszt, Tel-Aviv, 
Toronto i in.). Laureat wielu nagród i wyróżnień.

Od 1962 roku należy do ZPAP. Zajmuje się grafiką, eksli-
brisem, rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Jego prace 
prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, 
Kanadzie, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i na Kubie, 
trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Otrzymał 
ponad 40 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach.
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49
Mieczysław Wejman
(1912–1997)

Rowerzysta VII, 1964 r.

akwaforta, papier, 
31 × 30 cm, sygn. i dat. 
ołówkiem pod płytą p.d.: 
Mieczysław Wejman 1964, 
opisany l.d. Rowerzysta VII, 
śr.d.: epr. d’art

cena wywoławcza: 1 800 zł

50
Bożena Majewska
(ur. 1924 r.)

Przedszkolanka, 1967 r.

drzeworyt, papier, 42 × 30 cm, 
sygn. p.d.: Bożena Majewska 1967, 
opisany l.d.: Przedszkolanka 22/40

cena wywoławcza: 400 zł

51
Janina Kraupe-Świderska
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Mały Anioł, 1958 r.

monotypia, papier, 53 × 34 cm, 
sygn. p.d.: J. Kraupe, dat. l.d.: 1958

cena wywoławcza: 2 600 zł

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

Polski grafik i malarz. Współ-
twórca Międzynarodowego 
Biennale (dzisiaj Triennale) 
Grafiki. Studiował na war-
szawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie uzyskał 
dyplom w pracowni M.Kotar-
bińskiego w 1939 roku, oraz 
na krakowskiej ASP, gdzie 
w 1946 jego naukę zwieńczył 
dyplom z malarstwa w pracow-
ni F. Szczęsnego-Kowarskiego. 
Uważany jest za inicjatora 
nurtu grafiki metaforycznej, 
który jest domeną,, krakow-
skiej szkoły grafiki.

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jej prace były wystawiane w Muzeach Okręgowych w Bydgoszczy 
i Toruniu. Artystka wzięła udział w Biennale Grafiki w Krakowie – w 1962 
i 1964 roku. 
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52
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Bez tytułu

technika mieszana, akwarela, gwasz, 
papier, 30 × 47 cm w świetle passe-par-
tout, na odwrocie pieczęć potwierdzająca 
autentyczność

cena wywoławcza: 8 500 zł •

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również 
na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 
roku. Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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53
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Pejzaż

akwarela, gwasz, papier, 42 × 61 cm, 
sygn. p.d.: Dominik

cena wywoławcza: 4 800 zł •

54
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Akt, lata 60. XX w.

akwarela, papier, 65 × 47 cm,  
w świetle passe-partout 
sygn. l.d.: T. Dominik

cena wywoławcza: 7 500 zł

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana 
Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię, a w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 
przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziaływały nań – za pośrednictwem osobo-
wości i sztuki Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie 
kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie 
w warszawskim Arsenale w 1955 r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął 
malować obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce 
malarstwa informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną 
inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał 
i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia 
form czy rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Laureat 
Nagrody im. Jana Cybisa w 1973 r. Równolegle z malarstwem zajmował się gobelinem, 
ceramiką, a później również grafiką komputerową.”
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55
Jan Karczewski
(ur. 1931 r.)

Postać, 1965 r.

technika mieszana, papier, 59 × 42 cm, 
sygn. i dat. p.d.: KARCZEWSKI 65

cena wywoławcza: 2 200 zł •

56
Jan Aniserowicz

(1929–2007)

Kompozycja, 1976 r.

akwarela, papier, 35 × 24 cm, 
sygn. i dat. p.d.: J. Aniserowicz 76

cena wywoławcza: 600 zł •
57
Jan Karczewski
(ur. 1931 r.)

Kompozycja abstrakcyjna, 1966 r.

technika mieszana, papier, 59 × 42 cm, 
sygn. I dat. p.d.: KARCZEWSKI 66

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w latach 1950–1956 na Wydziale Malarstwa warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom w pracowni prof. Kazimierza Tomorowicza. 
Debiutował na Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale (1955). Uczestniczył 
w przeglądowych wystawach ogólnopolskich, jak Wystawa malarstwa z cyklu Polskie Dzieło 
Plastyczne w XV-leciu PRL, Muzeum Narodowe, Warszawa 1961, Ogólnopolska Wystawa 
Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, Sopot 1963 i in. Swoje prace prezentował też na 
licznych wystawach zbiorowych za granicą: we Włoszech, Szwajcarii, Anglii, Szwecji, Monte 
Carlo i Niemczech.

Studia artystyczne odbył w ASP w Warszawie, studiował również w Pe-
tersburgu i Rzymie, jako stypendysta rządu włoskiego. Jest laureatem 
wielu międzynarodowych i krajowych nagród. Jego prace znajdują 
się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, w Ermitażu 
w St. Petersburgu oraz w zbiorach prywatnych na całym świecie. 
Artysta miał 50 wystaw indywidualnych i ponad 100 zbiorowych 
w kraju i za granicą.
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60
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kompozycja, 1950 r.

monotypia, papier, 60 × 46 cm, 
sygn. p.d.: Sienicki Jacek 950, dedykacja 
śr.d.: Drogiemu P. Siemionowi Jacek S.

Pochodzenie:
Kolekcja Wojciecha Siemiona

cena wywoławcza: 4 000 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. 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.

58
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Zbiorowisko, 1961 r.

monotypia, papier, 43 × 43 cm (zadruk) 
53 × 46,5 (arkusz)
sygn. i dat. p.d.: JTarasin 61,  
opisany l. d.: Zbiorowisko

cena wywoławcza: 3 500 zł •

59
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Drobiazgi, 1961 r.

monotypia, papier, 46 × 42 cm,  
sygn. i dat. p.d.: JTarasin 61,  
l.d.: Drobiazgi

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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61
Małe formy grafiki,  
Polska – Łódź, 79-85

Teka trzynastu grafik polskich artystów 
wyróżnionych medalem honorowym, 
Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, 
nakład 50 egzemplarzy numerowanych od 
1 do 50 oraz 13 egzemplarzy autorskich 
numerowanych od I do XIII, Łódź 1987, 
Egzemplarz 49/50 
Wszystkie prace sygnowane ołówkiem 
przez artystów
  1.  Stasys Eidrigevicius, Ostatnia po-

dróż, 1986, akwaforta, akwatinta, 
8,7 × 12,5 cm

  2.  Stanisław Fijałkowski, Jedenasta czarna 
szarfa, 1986, akwaforta, akwatinta, 
15,2 × 10,5 cm

  3.  Henryk Fajlhauer, Krokodylowy zaułek II, 
1984, miedzioryt, 11 × 7,7 cm

  4.  Jerzy Grabowski, Analiza podziału-strefa 
B, 1985/86, linoryt barwny prasowany, 
9 × 9 cm

  5.  Maciej Haufa, Martwa natura z wień-
cem, 1986, mezzotinta, 7,7 × 9,7 cm

  6.  Magdalena Hoffmann, Tors II, 1986, 
mezzotinta, 14,7 × 10,5 cm

  7.  Marek Jaromski, Blues dla anioła, 1986, 
linoryt, 12 × 15 cm

  8.  Włodzimierz Kotkowski, Lustro, 1986, 
mezzotinta, 11,2 × 9,3 cm

  9.  Leszek Rózga, Jesienny bukiet, 1986, 
akwaforta barwna, 7,8 × 9,9 cm

10.  Ewa Sarad, Osuwisko II, 1986, akwa-
forta, akwatinta, 13,7 × 11 cm

11.  Antoni Starczewski, I.s.bw., 1986, 
goufrage, 9,8 × 8 cm

12.  Wiesław Szamocki, p-a, 1985, linoryt, 
10 × 10 cm

13.  Małgorzata Żurakowska, Abaddon, 
1986, mezzotinta, 9,6 × 8 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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62
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Żagiel I

linoryt, papier, 69 × 49 cm (zadruk), 
61 × 82 cm (arkusz), sygn. p. d.:  
R. OPAŁKA, opisany l. d.: Żagiel I,  
śr. d.: linoryt 20/30, odbijał H Opałka

cena wywoławcza: 2 200 zł

63
Henryk Opałka

(1929–2018)

Pajęczyny, 1972 r.

litografia, papier, 
39 × 60 cm (zadruk), 
49 × 69 cm (arkusz), 

sygn. i dat. p.d.: H. Opałka 
1972 r., opisana l.d.: 

Pajęczyny, śr.d.:  
litografia 3/20

cena wywoławcza: 500 zł

64
Henryk Opałka

(1929–2018)

B. Dier Kanal, 1981 r.

litografia, papier, 
59 × 73 cm (zadruk), 

sygn. i dat. p.d.:  
H. Opałka 81, opisany 

l.d.: B. Dier Kanal, śr.d.: 
litografia 3/7 wersja II

cena wywoławcza:  
1 200 zł

Artysta grafik, specjalizujący się w litografii. Urodzony we Francji, w okresie II wojny światowej przebywał w Niemczech. W latach 40. przez 
4 lata pobierał naukę u Hoffmana i Petzolta ze szkoły Wunderlicha. Po wojnie wrócił do Francji. W 1946 r. przyjechał do Polski. Pracował 
przez wiele lat jako „mistrz warsztatu” w pracowni lito – graficznej na warszawskiej ASP oraz w Doświad – czalnej Pracowni Litograficznej 
na warszawskiej Saskiej Kępie. W latach 1980–1984 pracował też jako mistrz w Pracowni Litografii prof. Mariana Rojewskiego na 
Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Od lat 80. tworzy i wystawia autorskie litografie, za które otrzymał wiele wyróżnień, m.in. wyróżnienie 
na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa i Grafiki, Warszawa 1986; 5 medali na kolejnych wystawach Premio Internazionale di Grafica del 
Pomero – Villa Burba, Mediolan 1997–2004. Ponad 20 razy był laureatem nagród różnego stopnia w warszawskim konkursie „Najlepsza 
Grafika Miesiąca”.
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67
Ryszard Gieryszewski

(ur. 1936, Warszawa)

Wenus, 1972 r.

wypukłodruk, folia, papier, 64 × 44 cm, 
sygn. i dat. p.d.: R. GIERYSZEWSKI 72, 

opisany l.d.: WENUS, śr.d.: 4/40

cena wywoławcza: 1 800 zł •

68
Ryszard 

Gieryszewski
(ur. 1936, 
Warszawa)

Kadr I, 1980 r.

drzeworyt, relief, 
papier, 16 × 30 cm 

(zadruk), sygn. i dat. 
p.d.: R. Gieryszewski 

80, opisany l.d.: 
KADR I, śr.d.: 
DRZEWORYT 
RELIEF 3/20

cena wywoławcza: 
800 zł •

65
Gilles Fiszman
(ur. 1932 r.)

8/350, 1973 r.

technika własna, papier, 44 × 35 cm, 
sygn. p.d.: Fiszman73,  
opisany l.d.: 8/350

cena wywoławcza: 500 zł

66
Jacek Waltoś
(1938 Chorzów)

Planety, 1984 r.

akwatinta, papier, 10 × 21 cm 
(zadruk), sygn. i dat. p.d.: Waltoś 
1984, opisany l.d.: Planety, śr.d.: 
VI ipr. d artiste, na dole dedyka-
cja: dla Wojtka Siemiona-Jacek

cena wywoławcza: 600 zł •

W 1963 ukończył Wydział Malarstwa na krakowskiej ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Emila Krchy. Był wykładowcą poznańskiej 
i krakowskiej ASP. Był członkiem grupy „Wprost” działającej w latach 1966–86, brał udział we wszystkich wystawach grupy, wraz z która 
otrzymał w 1967 Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrodę Archidiecezji Warszawskiej w 1984. Uprawia malarstwo, 
grafikę, rzeźbę, rysunek, zajmuje się krytyką artystyczną. Swoje eseje o sztuce publikuje, m.in. w miesięczniku „Znak”. Współorganizował 
w 1975 wystawę „Romantyzm i Romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku”. Za prace o wątkach sakralnych, w 1994 otrzymał 
nagrodę Alby Romer-Taylor. Laureat nagrody Kultury Niezależnej w 1986 r. i nagrody Jana Cybisa w 2002 r.

W latach 1959–1964 studiował na warszawskiej 
ASP w pracowniach profesorów Aleksandra Kobzdeja 
(malarstwo) i Andrzeja Rudzińskiego (grafika). Jeden 
z czołowych polskich współczesnych twórców zajmują 
zajmujących się grafiką artystyczną. Jego twórczość 
zaprezentowano na wielu wystawach indywidualnych 
i bardzo licznych wysta wach zbiorowych w kraju 
i za granicą. Jest laureatem nagród, m.in.: nagród 
i medali na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie 
(1968, 1970), nagród w konkursach Najlepsza grafika 
roku w Warszawie (II nagroda w 1977 i 1978 roku 
i I nagroda w 1980 roku), grand prix na Quadriennale 
Drzeworytu i Linorytu w Olsztynie (1987 i 1992), 
grand prix na I Biennale Małych Form Malarskich 
w Toruniu (1988). Wielokrotnie otrzymał nagrody 
i wyróżnienia w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca 
1977–1981 w Warszawie. 2000 – Grand Prix – First 
International Bienal Gravura Amadora Portugal. Jest 
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drze-
worytników Xylon w Szwajcarii.
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69
Janusz Przybylski
(1937–1998)

Wydalony z ziemi, 1969 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 
73 × 53, 5 cm (arkusz), sygn. p.d.: 
Janusz Przybylski, opisany i dat. l.d.: 
Wydalony z ziemi akwaforta, akwatinta 
1969 1/40

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Studiował na ASP w Warszawie, dyplom otrzymał w pracowni Aleksandra Kobzdeja 
w 1963 roku i od tegoż roku był pedagogiem w macierzystej uczelni, od 1987 profesorem. 
Równocześnie zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową w technikach 
metalowych i litografii, a także – w mniejszym stopniu – grafiką użytkową (projektowanie 
graficzne i plakat). 

70
Marek Sapetto
(1939–2019)

Głupia sprawa panie kolego – 
z cyklu NIUANSE, 1975 r.

praca dwustronna, technika własna, 
papier, 82 × 37 cm, sygn. i dat. p.d.: 
m. Sapetto 75 r., opisany l.d.: „Głupia 
sprawa panie kolego – z cyklu NIUANSE, 
śr.d.: 4/6 82 × 37 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł •

W 1966 ukończył ASP w Warszawie, w pracowni malarstwa M. Byliny. Był profesorem 
ASP. Uprawiał malarstwo i grafikę. W latach 1968–74 współpracował i wystawiał wspólnie 
z W. Szamborskim. Jego obrazy z lat 70-tych noszą znamiona nowej figuracji. Od lat 80-tych, 
M. Sapetto komentuje w swych obrazach rzeczywistość społeczno-polityczną: „Okrągły stół” 
(1995), „Hyde Park”, „Pęknięte lustro” (1996).
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71
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Bez tytułu, 1993 r.

ołówek, papier, 21 × 15  
w świetle pass-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Jan Dobkowski 1993 r.

cena wywoławcza: 1 800 zł •

72
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Nieprzeciętne spotkania, 1972 r.

ołówek, papier, 48 × 60 cm, sygn. dat. 
i opisany p.g.: Nieprzeciętne spotkania 
Jan Dobkowski 1972 r.

cena wywoławcza: 4 500 zł •

W roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Uczeń prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał 
dyplom w 1968 r. W 1966, utworzył duet artystyczny, w którym jego partnerem był Jerzy 
(Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie 
w 1967 r. Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze zielono-czerwone 
obrazy Dobkowskiego. Złoty medal na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 
r. i blisko roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r. to 
kolejne etapy pełnej sukcesów kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego 
prac przyniosły wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. 
Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
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75
Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Kompozycja

gwasz, papier, 50 × 34,5 cm (w świetle 
oprawy), sygn. l. g.: JAN MŁODOŻENIEC

cena wywoławcza: 2 800 zł •

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

73
Jerzy Panek
(1918 Tarnów-2001 Kraków)

Autoportret

pastel, papier, 28 × 22 cm  
(w świetle oprawy),  
sygn. p. d.: Panek

cena wywoławcza: 2 000 zł •

74
Jerzy Panek
(1918 Tarnów-2001 Kraków)

Autoportret, 1978 r.

gwasz, pastel, papier, 23 × 12 cm,  
sygn. p.d.: Panek

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Krakowie na Wydziale Grafiki, pod kierunkiem A. Jurkiewicza 
i W. Jarockiego. W czasie okupacji kontynuował edukację w Kun-
stgewerbeschule (do 1942), a w latach 1945–48 na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie u E. Eibischa i Z. Pronaszki. Jeden 
z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. 
Artysta wielokrotnie był nagradzany, zdobył m.in. Złoty Medal 
na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi w 1971r. 
oraz Nagrodę im. Jana Cybisa w roku 1988.
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77
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Portret z kotkiem, 1983 r.

gwasz, papier, 18 × 15 cm,  
sygn. i dat. p.d.: stasys 1983

cena wywoławcza: 3 000 zł •

76
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Dotykające dłonie, 1983 r.

gwasz, papier, 19,5 × 15 cm,  
sygn. i dat. p.d.: stasys 1983

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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78
Adam Niemczyc
(1914–2010)

Nie należy oceniać należy 
rozumieć..., 1987 r.

technika mieszana: gwasz, akryl, tusz, 
papier, 64 × 49 cm, sygn. i dat. p.d.: 
ADAM/NIEMCZYC/1987, opisany 
u góry: NIE NALEŻY OCENIAĆ NALEŻY 
ROZUMIEĆ, u dołu: UNDERSTANDING IS 
NEEDED NOT JUDGEMENT…

cena wywoławcza: 8 000 zł

Malarz i grafik. Studiował na Uniwersytecie we Lwowie (1933–1938), w Budapeszcie 
(1940–1944) i w ASP w Krakowie (1945–1947; dyplom uzyskał w 1948). Zajmował 
się malarstwem sztalugowym – olej, tempera, enkaustyka oraz malarstwem ściennym 
i ilustracją książkową. Był wykładowcą historii sztuki, m.in. w ASP i PWST w Warszawie. 
Wiele wystawiał w kraju i za granicą (m.in. w Paryżu, Londynie, Kolonii, Nowym Jorku, 
Miami); liczne obrazy w kolekcjach prywatnych na całym świecie.
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81
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Bez tytułu, 1985 r.

tusz, papier czerpany, 47 × 59,5 cm 
w świetle pass-partout, sygn. i dat. p.d.: 
andrzej Fogtt 85, opisany u dołu po 
prawej: 4.XII 1985/Drogiej Basi z wielką 
serdecznością Andrzej Fogtt

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczest-
niczył w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale 
w Wenecji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment 
„Misterium czasu“, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie 
potężnych rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery 
bazował na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je 
drobnej, migotliwej „łuski“ pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych 
pracach artysty. Po 2000 artysta maluje jasne, kolorowe, „klasyczne“ akty i sceny w pejzażu, 
o kształtach wyodrębnionych kolorem lub konturem, przesłonięte rodzajem rastra z drobnych 
nieregularnych plamek i smug.

79
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Bez tytułu, 
1989 r.

akwarela, tusz, 
papier, 47 × 67 cm 
w świetle pass-parto-
ut, sygn. i dat. p.d.: 
H. Cześnik 89

cena wywoławcza: 
4 500 zł •

80
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Modelka, malarz i trzy maski, 2010 r.

ołówek, papier, 64 × 49 cm w świetle passe-
-partout, sygn., dat. i opisany p.d.: Modelka, 
malarz i trzy maski 2010 Bereźnicki

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzyskując dyplom w roku 1977 w pracowni K. Ostrowskiego. Obecnie jest profesorem 
gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka religijna to ulubione narzędzia artystycznej 
ekspresji Cześnika. Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji i nieprzewidywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej 
niepokój, który udziela się oglądającym. 

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 stono-
wanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, 
jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody 
im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra Kultury.
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84
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Bez tytułu, 1993 r.

akwarela, gwasz, papier, 19 × 28 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
J. Sienicki 93 V

cena wywoławcza: 3 500 zł •

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. 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.

82
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 
Warszawa)

Ogród, 1968 r.

akwaforta, papier, 17 × 22 cm 
(zadruk), sygn. p.d.: Mierze-
jewski 1968, opisany l.d.: 
Ogród, śr.d.: e/a

cena wywoławcza: 700 zł •

83
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 
Warszawa)

Pejzaż, 1952 r.

drzeworyt, papier, 14 × 17 cm  
(zadruk), sygn. i dat. p.d.: 
Dominik 1952

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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86
Jerzy Panek

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Zjawa, 1962 r.

gwasz, papier, 29,5 × 20 cm  
sygn. u dołu: Panek 1962

cena wywoławcza: 1 500 zł •

87
Lucjan Mianowski

(1933 Strzemieszyce – 2009 Poznań)

Animal, 1961 r.

litografia/papier 48,5 × 64,5 cm 
(w świetle passe-partout) sygnowany, 

datowany i opisany u dołu: Animal 
|épreuve d’artiste 1961 Lucjan 

Mianowski

cena wywoławcza: 500 zł •

85
Alicja Wahl
(ur. 1932)

Bez tytułu, 1997 r.

ołówek, pastel, papier, 54 × 46,5 cm 
(w świetle oprawy), sygn. i dat. po środku: 
A. Wahl/1997

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Studiowała w latach 1952–1957 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. W latach 60. razem z siostrą bliźniaczką 
wystawiała swoje prace, pokazywała prace rysunkowe i graficzne m. in. w Galerii Krzywe 
Koło w Warszawie (1961), Galerii Sztuki Nowoczesnej tamże (1965, 1966), Galerie Le 
Ranelagh w Paryżu (1968). W latach 70. współpracowała z tygodnikiem „Kultura”. Płótna 
i kartony Alicji Wahl zaludniają postaci formowane nerwową, zanikającą kreską i lekkimi 
plamami delikatnych barw. Artystkę zdaje się nie interesować przestrzeń, skupia się na 
dramacie wewnętrznym osób. Nie unika też rozwiązań przywodzących na myśl symbolizm 
przełomu XIX i XX wieku.

Studiował w ASP w Krakowie oraz w Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts w Paryżu. Uprawiał grafikę warsztatową. Wielokrotnie 
nagradzany m.in.: nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za działalność 
artystyczną i pedagogiczną oraz Nagrodą Plastyczną Miasta Nowa 
Huta. Wykładał w PWSSP w Poznaniu.
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90
Jacek Sempoliński

(1927–2012)

Męćmierz, Wisła, 1998 r.

pastel, papier, 34 × 25 cm, sygnowany 
i opisany na odwrocie: Jacek Sempoliński, 

kwieciń 98/Męćmierz, Wisła/Panu 
Profesorowi Borkowskiemu w dodatku/

Jacek Sempoliński21.VI. 98

cena wywoławcza: 2 000 zł •

91
Jacek Sempoliński

(1927–2012)

Nieborów, sterta, 1998 r.

pastel, papier, 41 × 29 cm, sygn. 
i opisany na odwrocie: Jacek Sempoliński, 

kwiecień 98/Nieborów, sterta/Panu Pro-
fesorowi Borkowskiemu z wdzięcznością 

i podziwem/J. sempoliński/2.VI.98

cena wywoławcza: 1 800 zł •

88
Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Bez tytułu

piórko, tusz, papier, 24 × 19 cm 
w świetle passe-partout,  
opisana l.d.: 0603

cena wywoławcza: 700 zł •

89
Maciej 
Świeszewski
(ur. 1950)

Bez tytułu, 
2012 r.

tusz, papier, 
19 × 28 cm  
w świetle passe-
-partout  
sygn. p.d.: M. Świe-
szewski |2012

cena wywoławcza: 
4 000 zł

Studia odbył na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Zadebiutował jako malarz i krytyk („Za i Przeciw”) w 1957 roku. 
Publikował m.in. w „Przeglądzie Artystycznym”, „Więzi”, „Współ-
czesności” i „Miesięczniku Literackim”. Równocześnie rozwijał 
własną twórczość malarską. Za swojego mistrza uważał przede 
wszystkim Artura Nachta-Samborskiego. Z czasem wypracował 
własną, nieulegającą modom stylistykę. Zarówno w akwarelach 
jak i w pracach olejnych powoływał do życia tajemniczy świat 
wizyjnych struktur, imaginacyjnych pejzaży czy refleksów archa-
icznej roślinności.

Polski malarz, profesor ASP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w 1976 roku w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1990–1993 
Dziekan Wydziału Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. 1997–1998 zastępca redaktora naczelnego 
„Projekt”. 2003–2004 prezes towarzystwa Sztuk Pięknych Zachęta. Pełnił funkcję kierownika Katedry Malarstwa w Gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Malarstwo Świeszewskiego jest surrealistyczne, niekiedy mroczne. Swoją twórczość określa jako „paranoję 
współczesności”. Jest laureatem Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznanej w 2006 r.

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej 
szkole im. K. Krzyżanowskiego. 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 poli-
chromii 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. 
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92
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Miasto Mikołów-Śpiewający 
poeta, nr 595/94

akwarela, papier, 26,5 × 19 cm 
sygn. p. d. Jerzy Duda – G

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie. 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 Uniwersy-
tecie 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. 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. Nie stronił jednak również 
od pięknych widoków natury.

93
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Postać

akwarela, ołówek, papier, 
28,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout 
sygn. wzdłuż prawej krawędzi: Jerzy 
Duda-Gracz

cena wywoławcza: 9 500 zł •
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94
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Akty-szkice, 1985 r.

ołówek, papier, 27 × 20 cm w swietle 
passe-partout, sygn. monogramem 
wiązanym, dat 1685

cena wywoławcza: 3 500 zł •

95
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1988 r.

pastel, papier, 50 × 32,5 cm  
sygn. p. d.: F.B. /1688

Wystawiany: 
Franciszek Starowieyski 
(1930–2009). Przyjaźnie 
paryskie 1683–1693. Kolekcja 
A. i N. Avila, Państwowa Galeria 
Sztuki, 16.04–15.06.2014 Lit.: 
Franciszek Starowieyski 
(1930–2009). Przyjaźnie paryskie 
1683–1693. Kolekcja A. i N. Avila, 
Państwowa Galeria Sztuki 2014, 
s. 157

cena wywoławcza: 9 500 zł •

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej ASP. 
Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię.
Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie 
i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć Grand Prix 
na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za plakat filmowy na 
festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką, 
zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości Starowieyskiego 
świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakterystyczna groteska 
nawiązuje do malarstwa XVII-wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował 
swe prace o 300 lat wstecz.
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96
Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Ćwiczenia, 1973 r.

ołówek, papier, 30 × 21 cm, 
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 1 400 zł •

97
Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Wojownik

tusz, papier czerpany, 44 × 32 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł •

98
Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Dziewczyna i śmierć, 1985 r.

tusz, papier czerpany, 42,5 × 38,5 cm 
w świetle passe-partout, opisany,  

syg. i dat. p.d.: Dziewczyna i śmierć/
Ryszard Stryjec/1985

cena wywoławcza: 2 800 zł •

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

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku – malarstwo 
w pracowniach profesora Stanisława Teisseyre’a i profesor 
Krystyny Łady-Studnickiej oraz grafikę w pracowni profe-
sora Zygmunta Karolaka. Dyplom uzyskał w roku 1958. 
Po studiach uprawiał malarstwo i ceramikę – ale przede 
wszystkim grafikę. Był w tej dziedzinie mistrzem. Do śmierci 
(w 1997r.) mieszkał i tworzył w Gdańsku, zafascynowany 
jego Starym Miastem. Ślady tej fascynacji dostrzec można 
w wielu jego pracach, tworzonych najchętniej w technice 
akwaforty i miedziorytu.
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101
Piotr Szmitke
(1955–2013)

Kompozycja abstrakcyjna

dwie prace wspólnie oprawione
cienkopis czarny, gwasz, kreda, papier, 
praca górna 31,5 × 34 cm, praca dolna 
20 × 29 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł •

Twórca interdyscyplinarny i teoretyk sztuki. Malarz, scenograf, kompozytor, dramatopisarz 
i reżyser był autorem i propagatorem nowego pojęcia w sztuce -„metaweryzmu”. Urodzony 
w Katowicach, Szmitke rozpoczął edukację artystyczną pod kierunkiem Henryka Wańka, 
studiujował malarstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Pieknych w prac. Prof. Jerzego 
Nowosielskiego (dyplom w 1980 r. pod kier. Prof. Andrzeja Strumiłły) We Francji odbył kursy 
kompozytorskie pod kier. Jean-Claude Ferryego, studiował reżyserię teatralną i prowadził 
kursy przygotowawcze do Academie des Arts Decoratifs w Strasbourgu. W latach 1986–8 
piastował funkcję dyrektora artystycznego Muzeum Surrealizmu w Melun.

99
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Muza I, 1987 r.

wypukłodruk, papier, 16,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout, sygn. śr.d.: 
Andrzej Gieraga, dat. p.d.: 87, opisany 
l.d.: Muza I

cena wywoławcza: 800 zł •

100
Eugeniusz Get-Stankiewicz
(1942 Oszmiana – 2011 Wrocław)

Ex libris Citta di Pescara, 1988 r.

sucha igła, papier, 18,5 × 12 cm (za-
druk), sygn. i dat. p.d.: Get 88, opisany 
p.d. pod płytą: Gravure sur cuivre

cena wywoławcza: 800 zł •

Malarz, grafik, rysownik, pedagog, animator kultury. W latach 
1965–1970 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru PWSSP 
w Łodzi. W roku 1971 obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
malarstwa prof. Romana Modzelewskiego oraz z zakresu projekto-
wania u doc. Antoniego Starczewskiego i doc. Anieli Bogusławskiej. 
Tuż po dyplomie został zatrudniony na macierzystej uczelni na 
stanowisku asystenta w Pracowni projektowania dzianiny. Na 
uczelni zajmował po drodze rożne stanowiska, które sprawował  aż 
do chwili przejścia na emeryturę do 2005 r. W latach 1994–2014 
współpracował z Politechniką Radomską (obecnie Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny) na stanowisku profesora zwyczaj-
nego w Katedrze Sztuki, później Wydziale Sztuki, pełniąc od 2008 
roku funkcję kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku. Od 2014 
roku do chwili obecnej jest pedagogiem Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Artystycznym. Artysta mieszka 
i tworzy w Łodzi. 

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (1961–1966) oraz 
PWSSP we Wrocławiu (1966–1972). W latach 1982–1985 prowadził pracownię 
grafiki warsztatowej na PWSSP, od 1998 był pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Jego pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w 1964, wystawiał 
m.in. w Galerii Teatru STU w Krakowie (1987, 1988, 1989), Galerii Sceny Plastycznej 
Leszka Mądzika w Lublinie (1990), Galerii Kordegarda w Warszawie (1994), Galerii 
Zachęta w Warszawie (1996). W 1995 stworzył tzw. Domek Miedziorytnika w dawnym 
domu altarystów przy kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu, czyli kamieniczce „Jaś”, 
gdzie zamieszkał i prowadził działalność artystyczną.
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104
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Wieliczka, 2014 r.

gwasz, papier, 42 × 26 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: 2014/EDWURNIK, 
opisany l.d.: dla Basi z całego serca/
WIELICZK/jest obok Krakowa E.D.

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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

102
Edward Dwurnik
(1943–1018)

Kamień bronią ludu, 1979 r.

akwarela, litografia, papier, 61 × 43 cm
sygn. p. d.: E. Dwurnik | 1979| u dołu 
podpisana ołówkiem: Kamień bronią
ludu 1/6 oraz pieczęcie autorskie 

cena wywoławcza: 3 600 zł •

103
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Z cyklu Niech żyje wojna, 1992

technika mieszana, papier, 40 × 50 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 1992 E. DWURNIK

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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105
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Bez tytułu x 4 sztuki

akwaforta, papier, 13 × 11 cm × 4 sztuki 
sygn. ołówkiem p. d.: Stasys

cena wywoławcza: 1 800 zł •

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

106
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Skocznia, 2000 r.

pastel, papier, 63 × 48 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 2000 Stasys

cena wywoławcza: 9 500 zł
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110
Jerzy Zabłocki

(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Ptak

gwasz, papier, 46 × 32 cm,  
w świetle passe-partout  

sygn. p.d.: ZABŁOCKI

cena wywoławcza: 2 200 zł •

111
Jerzy Zabłocki

(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Bez tytułu

gwasz, papier, 32 × 27 cm,
w świetle passe-partout  
 sygn. p.d.: ZABŁOCKI

cena wywoławcza: 1 800 zł •

108
Henryk Waniek
(ur. 1942)

Ten nikczemny, nieprawdziwy świat, 
1969 r.

akwarela, papier, 31 × 17 cm, sygn. dat. i opisany 
na odwrocie: Ten nikczemny, nieprawdziwy 
świat/12.IV.1969/Henryk Waniek

cena wywoławcza: 1 000 zł •

109
Henryk Waniek
(ur. 1942)

Dolcessima Terra, 1969 r.

akwarela, papier, 26, 5 × 20 cm, sygn., 
dat. i opisana na odwrocie: 10.VI.1969/
Dolcessima Terra/Henryk Waniek

cena wywoławcza: 1 000 zł •

107
Henryk Waniek
(ur. 1942)

Drzewo Bodhi, 1969 r.

akwarela, papier, 24,5 × 25 cm, sygn. p.d.: Henryk Waniek, 
dat. l.d.: 8.06.69

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Polski malarz, grafik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku), rektor od roku 1987 do 1990. Studiował w gdań-
skiej PWSSP, dyplom na Wydziale Malarstwa uzyskał w 1953 
roku. W PWSSP w Gdańsku pracował od roku 1953, początkowo 
prowadził rysunek, a następnie Pracownię Malarstwa. W 1967 
roku wprowadził w gdańskiej uczelni projektowanie graficzne, 
przekształcone w Katedrę Projektowania Graficznego, którą 
kierował w latach siedemdziesiątych. W latach 1984–1987 był 
dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. W latach 1978–1981 
był prorektorem, a od roku 1987 do 1990 rektorem. Współ-
twórca „szkoły sopockiej”. W latach 1991–1993 wykładowca 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ankarze. Był 
odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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114
Stanisław Baj

(ur. 1953, Dołhobrody)

Owce, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 
43 × 57 cm w świetle passe-

-partout, sygn. i dat. ołówkiem: 
Stanisław Baj 1978

Wystawiany:
Muzeum Etnograficzne 
w Krakowie w 2018 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

115
Stanisław Baj

(ur. 1953, Dołhobrody)

Krowy, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 
60 × 51 cm w świetle passe-

-partout, sygn. i dat. ołówkiem: 
Stanisław Baj 1978

Wystawiany:
Muzeum Etnograficzne 
w Krakowie w 2018 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

112
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Kurczak, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 53 × 74 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem: Stanisław Baj 1978

Wystawiany:
Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
w 2018 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

113
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Świnie, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 56 × 82 cm 
świetle passe-partout, sygn. i dat. ołów-
kiem: Stanisław Baj 1978
Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
w 2018

Wystawiany:
Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
w 2018 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Studiował malarstwo latach 1972–1978 na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod 
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jac-
ka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Lu-
dwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest 
profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej 
uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą 
malarstwa dla studentów od II do V roku. 
Autor ponad 90 wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą. Uczestniczył w ponad 
100 wystawach zbiorowych. Prace artysty 
znajdują się w zbiorach muzeów polskich 
oraz w kolekcjach w kraju i za granicą.
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116
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

Koń

tusz, papier, 18 × 19 cm,  
w świetle passe-partout 
sygn. p.d.: LMaciąg

cena wywoławcza: 500 zł •

Studiował malarstwo na krakowskiej ASP, a później w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1951. 
Był profesorem warszawskiej ASP, zaliczany do najwybitniejszych współczesnych batalistów 
i pejzażystów. Był wykładowcą, a później dziekanem wydziału malarstwa. Ulubionymi 
motywami artysty są pejzaże, konie i batalistyka. W pracach z lat 1960–90 odnajdziemy 
ulubiony motyw malarza – rozpędzone, galopujące konie na tle wyciszonych kolorystycznie 
pejzaży, które dość łatwo dają się przenieść na tkaninę Jego zamiłowania hippiczne stawiają 
go u boku tak wybitnych twórców jak: Piotr Michałowski, Józef Brandt czy Juliusz i Wojciech 
Kossakowie. Artysta był zafascynowany dynamiką ruchu koni i malował je zawsze z natury. 
Każda scena, batalistyczna czy z polowania, stanowiła okazję do ukazania piękna tych 
zwierząt w ruchu.

117
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Bażanty

rysunek, monotypia, węgiel, tusz, papier, 
70 × 100 cm sygn. p.d.: Bronisław/
Chromy, w l.d. napis: „Bażanty”

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Urodził się w 1925 roku w Leńczach k. Lanckorony. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie rozpoczął studia w tutejszej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem 
Xawerego Dunikowskiego. Dyplom uzyskał w roku 1956. Od połowy lat 70. był pracownikiem 
na rodzimej uczelni. W latach 1983 – 1990 był członkiem Narodowej Rady Kultury. A od 
1994 członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Przez ponad 50 lat brał udział w licznych 
wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Wiele rzeźb artysty możemy 
również spotkać na krakowskich plantach, placach czy bulwarach oraz w innych polskich 
miastach. Jego inspiracją była zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów 
i kolorów. Jest autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska 
(1963), rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).
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121
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Niegodziwcy, 1990 r.

tusz, papier, 62 × 49 cm, sygn. i dat. 
p.g.: 1990 Franiciszek Maśluszczak

cena wywoławcza: 2 500 zł •

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

119
Henryk Płóciennik

(ur. 1933 Łódź)

Portret

flamaster, papier, 
36 × 25 cm,  

sygn. l.d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 600 zł •

120
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Portret

flamaster, papier, 36 × 25 cm,  
sygn. l.d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 600 zł •

118
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Portret

flamaster, papier,  
35 × 23,5 cm,  
sygn. śr.d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 600 zł •
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123
Józef Charyton

(1912–1975)

Religijny taniec hasydów

tusz lawowany, papier, 29,5 × 41 cm, opisany 
p.d.: Religijny taniec hasydów/żydowska akademia 

duchowna/w Kamieńcu

cena wywoławcza: 1 800 zł •

124
Józef Charyton
(1912–1975)

Portret Żyda, 1966 r.

tusz lawowany, papier, 30 × 21 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
1966/JCharyton

cena wywoławcza: 1 600 zł •

122
Józef Charyton
(1912–1975)

Siedzący Żyd, 1964 r.

tusz, akwarela, papier, 
42 × 29,5 cm, sygn. i dat. 
p.d.: JCharyton/1964 r., na 
dole dedykacja

cena wywoławcza: 1 200 zł •

127
Hieronim Skurpski

(1914–2006)

Dziewczyna, 1976 r.

węgiel, papier, 30 × 23 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 

SKURPSKI, dat. l.d.: l. 76

cena wywoławcza: 700 zł •

126
Władysław Rząb
(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Przy posiłku

linoryt, papier, 30 × 22 cm,

cena wywoławcza: 900 zł •

125
Władysław Rząb

(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Na działce, 1976 r.

linoryt, papier, 30 × 30 cm (zadruk)
sygn. i dat. p.d.: WRząb 1976, opisany 

l.d.: na działce W. J, śr.d.: linoryt

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Ukończył ASP w Krakowie w 1931. Związany był z północno-wschodnimi terenami 
Polski. W 1938 odnawiał kryptę w kościele parafialnym w Wołczynie k. Brześcia 
Litewskiego w związku z pochówkiem tam Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pod 
wrażeniem eksterminacji Żydów tworzył obrazy i cykle akwarel i rysunków poświęconych 
temu tematowi. Wiele jego prac o tematyce żydowskiej znajduje się w kolekcji Muzeum 
w Tykocinie.

Studia artystyczne odbywał w Państwowej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Krakowie oraz w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1944 r. 
Pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki 
w Lublinie, do Olsztyna przyjechał w marcu 
1945 r, z pierwszą ekipą Pełnomocnika Rzą-
du na Okręg Mazurski. Był organizatorem 
oraz wieloletnim kustoszem i dyrektorem 
Muzeum Warmii i Mazur, szefował Biuru 
Wystaw Artystycznych, był prezesem 
olsztyńskiego oddziału ZPAP, inspirował 
i współorganizował wiele inicjatyw kultu-
ralnych i społecznych.

Przyszedł na świat w licznej i ubogiej rodzinie robotniczej. Trudne warunki nie 
pozwoliły mu na rozwijanie zainteresowań artystycznych, które od dziecka przeja-
wiał. Przed II wojną światową wykonywał amatorskie kopie scen batalistycznych. 
Po wojnie przez trzy lata uczył się – dzięki otrzymanemu stypendium – w łódzkiej 
pracowni malarskiej prof. Adama Rychtarskiego. Przez wiele lat starał się o przyjęcie 
do Związku Polskich Artystów Plastyków, co osiągnął dopiero w 1986. Do tego czasu 
uzyskał renomę w Polsce i za granicą jako artysta nieprofesjonalny. Uczestniczył 
w wielu wystawach tego gatunku sztuki, jego prace weszły do liczących się kolekcji. 
Obok malarstwa zajmował się grafiką (głównie linorytem) i rysunkiem.
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128
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Lebenstein et les siens, książka 
z ośmioma litografiami, 1972 r.

litografie, papier, 41 × 31 cm (wymiar 
teki), nakład 600 egzemplarzy, wydane 
w 1972 r.
1. Les Siens, 2. Weekend, 3. Double jeu, 
4. L’Apogee, 5. Strassbourg-Sain Denis, 
6. Longchamps, 7. Image domestique,  
8. Le Balcon

cena wywoławcza: 8 000 zł
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129
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Bez tytułu, 1997 r.

Ołówek, papier, 18,5 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Jan Dobkowski 22-III-1997.
Na odwrocie naklejka Galeria Grafiki 
i Plakatu Warszawa ul. Hoża 40

cena wywoławcza: 2 700 zł •

130
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

La donna del lago – szkic do 
plakatu opery Rossiniego

technika mieszana, papier, 
36,5 × 23,5 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Olbiński.

cena wywoławcza: 3 500 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, Bu-
siness 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.

W roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Uczeń prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał dyplom 
w 1968 r. W 1966, utworzył duet artystyczny, w którym jego partnerem był Jerzy (Jurry) 
Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie w 1967 
r. Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze zielono-czerwone obrazy 
Dobkowskiego. Złoty medal na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 r. i blisko 
roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r. to kolejne etapy 
pełnej sukcesów kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły 
wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. Monochroma-
tyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.
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131
Marian Michalik
(1947–1997)

Pejzaż, 1991 r.

pastel, papier, 42 × 66 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.:  
M. Michalik 91

cena wywoławcza: 3 500 zł •

132
Marian Michalik
(1947–1997)

Martwa natura z czerwonym 
czajnikeim, 1994 r.

pastel, papier, 66 × 42 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l.d.: M. Michalik 94

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Był absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Po jego ukończeniu w 1966 
zajmował się grafiką użytkową. Kilka lat później zwrócił się ku malarstwu, w którym doskonalił 
się samodzielnie. W 1979 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od tego 
czasu intensywnie wystawiał w kraju i za granicą, uzyskując wiele nagród na krajowych 
i miedzynarodowych konkursach, m.in. złoty medal na „Bielskiej Jesieni“ w 1980, wyróżnienie 
na XV Grand Prix d’Art Contemporain, Monte Carlo 1981, nagroda na Międzynarodowym 
Biennale Malarstwa, Koszyce 1985. W 1987 został członkiem Europejskiej Akademii 
Sztuki, Nauki I Literatury w Paryżu. Tworzył w konwencji magicznego realizmu, precyzyjnie 
odtwarzając banalne przedmioty codziennego użytku, różne narzędzia, płody natury itp., 
a następnie tworząc ich niezwykłe zestawienia. Stosując ciemną kolorystykę i efekty świetlne 
nawiązywał do historycznego malarstwa mistrzów holenderskich martwych natur.
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133
Marek Sobczyk
(ur. 1955)

Co? – znana marka – Czym? – 
Antyreklamą, 2005 r.

tempera jajkowa, tektura, 50 × 70 cm, 
sygn. i dat. na odwrocie: MAREK SOB-
CZYK 2005

cena wywoławcza: 4 000 zł

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

134
Marek Sobczyk
(ur. 1955)

Co? – znana marka (dar czystych 
wód-pstrąg) czym? – reklamą, 
2006 r.

tempera jajkowa, tektura, 100 × 70 cm, 
sygn. i dat. na odwrocie Marek Sobczyk 
2006

cena wywoławcza: 6 000 zł
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137
Ryszard Mamis

(ur. 1959 Opole)

Und ich sah 
einen anderen 

Engel von 
Sonnenaufgang, 

1990 r.

technika mieszana, 
papier, 47 × 58 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 

p.d.: RMamis 90 
oraz opisany 

ołówkiem śr.d.: 
Und ich sah einen 
anderen Engel von 

Sonnenaufgang

cena wywoławcza: 
3 800 zł •

138
Ryszard Mamis

(ur. 1959 Opole)

Wielka..., 1989 r.

technika mieszana, 
papier, 41 × 64 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 

p.d.: RMamis 89, 
opisany śr.d.: 

Wielka...

cena wywoławcza: 
3 800 zł •

135
Jacek Sroka
(ur. 1957 Kraków)

Don Kichot w kuchni, 2004 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 77 × 63,5 cm (zadruk), 
sygn. i dat. p. d.: Sroka 2004, opisany l. d.: Don Kichot 
w kuchni, śr. d.: 33/100

cena wywoławcza: 1 700 zł

136
Małgorzata Krasucka
(ur. 1952 r.)

A SZIN, 1989 r.

technika mieszana, papier, 
60,5 × 45 cm, sygn. i dat. p.d.: 
M.KRASUCKA/A’SZIN/89.

cena wywoławcza: 850 zł •

Urodzona w Warszawie. Wychowanka malarza i pedagoga 
prof. Zygmunta Madejskiego -1960–1971. W latach 1971–
1974 uczyła się w pracowniach prof. Janusza Przybylskiego 
i prof. Stefana Gierowskiego w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Zajmuje się głównie malarstwem, ale również 
rysunkiem, ilustracją książek, projektami plakatów, znaków 
graficznych, fotografią i rzeźbą.

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wydział Grafiki Warsztatowej ukończył z medalem w 1986 r. Po studiach rozpoczął 
prace w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku i malarstwa oraz liternictwa 
i ceramiki artystycznej. Pełnił także obowiązki dyrektora do ds. artystycznych. Od roku 1986 aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym. 
Wziął udział w wielu wystawach na terenie Częstochowy, w kraju i za granicą. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarele, grafikę i rysunek.

Malarz, grafik i rysownik. Urodził się w Krakowie w 1957 
roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu w 1981 
roku. W latach 1981–1988 był asystentem na Wydziale Grafiki 
krakowskiej ASP. Wystawiał obrazy i grafiki na stu dwudziestu 
pokazach indywidualnych i kilkuset zbiorowych w Polsce i świe-
cie. Retrospektywne wystawy muzealne: Musee Des Beaux 
Arts, Chambery, Francja, 1995; Musee d’Ussel, Francja, 2005; 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008; Kunstverein Offenburg, 
Niemcy, 2008; Muzeum Narodowe, Przemyśl, 2011; Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, Zielona góra, 2011; Museu Oscar Niemeyer, 
Kurytyba, Brazylia, 2013; Muzeum Górnośląskie, Bytom 2017. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce 
i w świecie.
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139
Andrzej Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Scena z zaklinaczem

pastel, papier, 42 × 58 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 
A. Dudziński

cena wywoławcza: 2 000 zł •

140
Wiesław Obrzydowski
(ur.1938)

Dziewczyna, 2011 r.

technika mieszana, karton, 
70 × 100 cm, sygn. l. g.: 
WO 2011

cena wywoławcza: 3 800 zł •

141
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Krzyk Muncha w konstrukcjach 
Modriana, 2012 r.

kolaż, kredka, ołówek, papier, 
29,5 × 21 cm, w świetle passe-partout 
sygn. p.d.: Stasys, opisany i datowany 
u dołu: BODRUM, ARMONIA 8. V. 2012

cena wywoławcza: 5 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki PWSSP w Gdańsku oraz na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu 
Henryka Tomaszewskiego. Jest grafikiem, malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych. Jeszcze jako student publikował rysunki 
w „Szpilkach”, warszawskiej „Kulturze” i innych czasopismach. Autor ptaka „Dudi”, którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego 
socjalizmu obok rysunków A. Mleczki stanowiły ostrą satyrę ówczesnych stosunków. Tworzy też scenografie teatralne. W latach 1970–72 
przebywał w Londynie, gdzie współpracował z offowymi pismami „OZ”, „Ink”, „Frendz” Od 1977 r mieszka i pracuje w USA. Pracuje dla 
takich pism jak: „The New York Times”, „Newsweek”, „Time” czy „Vanity Fair”.

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, pod kierunkiem: Wacława Taranczewskiego, Tadeusza Łakomskiego i Czesława 
Rzepińskiego. W 1966 roku otrzymał dyplom w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Jest zaliczany do przedstawicieli „nowej ekspresji” 
– prekursor transawangardy, kierunku rozwijającego się równolegle w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do początku 
lat 80. jego twórczość pozostawała w cieniu życia artystycznego. W 1987 roku jego prace wystawiane były w ramach ekspozycji Realizm 
radykalny, abstrakcja konkretna w Muzeum Narodowym w Warszawie. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Krakowie, w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz w bardzo licznych i znaczących 
kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.
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142
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Konie

tusz, gwasz, papier, 28 × 37 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p. d.: JWilkoń

cena wywoławcza: 11 000 zł •

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach koło Wieliczki. W latach 1947–1949 uczył się 
w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 
1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy. Artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku lat 
90. Artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego równie ważną dziedziną jak ilustracja. Na aukcji prezentujemy rzeźbę 
pieska, wykonaną z drewna. Prace Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą.
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144
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Pejzaż tatrzański

pastel, papier, 70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: G. MORYCIŃSKI

cena wywoławcza: 2 600 zł

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

143
Stanisław Rodziński
(ur. 1940 Kraków)

Czarna chmura-Nawojowa, 
1999 r.

pastel, papier, 40 × 50 cm
sygn. p. d.: St. Rodziński

cena wywoławcza: 3 200 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom uzyskał w pracowni Emila 
Krchy w 1963 roku. Tuż po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną: najpierw w krakowskim 
Liceum Sztuk Plastycznych, następnie we wrocławskiej PWSSP (1972–1980) i krakowskiej 
ASP (od roku 1981), gdzie w latach 1993–96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, 
a w latach 1996–2002 funkcję rektora. Maluje obrazy olejne, akwarele, gwasze, pastele. 
Sztuka Rodzińskiego nawiązuje do estetyki polskiego koloryzmu. Poczucie wspólnoty łączy 
go z osobą i twórczością Józefa Czapskiego. Podkreśla, że duże znaczenie w dojrzewaniu 
artystycznym miała dla niego znajomość sztuki i esejów tego artysty oraz osobista z nim 
znajomość. W dotychczasowym dorobku Rodzińskiego można wyodrębnić dwa wiodące 
obszary zainteresowań: pejzaż i, jak to określił Jerzy Nowosielski, „dramat chrystologiczny”. 
Artysta nie dąży jednak do oddania realiów, mówi: że kieruje się wzruszeniem – obraz rodzi 
się z konkretnego przeżycia. Pozostaje zapisem chwili, emocji, ale – ostatecznie – także 
czymś więcej. Oprócz ogromnego dorobku artystycznego Profesor Rodziński jest również 
krytykiem sztuki i autorem wielu publikacji na jej temat.
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147
Andrzej Nowacki

(ur. 1953)

Bez tytułu, 2015 r.

pastel, papier, 21 × 21 cm w świetle 
passe-partout, sygn. I dat. P.d.: A. Nowac-

ki 2015, opisany l.d.: 100415–9

cena wywoławcza: 1 400 zł •

148
Andrzej Nowacki

(ur. 1953)

Bez tytułu, 2006 r.

pastel, papier, 20 × 20 cm w świetle 
passe-partout, sygn. I dat. A Nowacki 

2006, opisany l.d.: 211206–7

cena wywoławcza: 1 400 zł •

145
Ryszard Grzyb
(ur. 1956, 
Sosnowiec)

Twarze

akwarela, papier, 
24 × 32 cm

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

146
Ryszard Grzyb
(ur. 1956, 
Sosnowiec)

Maska, 1987 r.

kredka, papier, 
29,5 × 41,5 cm  
sygn. z tyłu: R. Grzyb 
1987 „MASKA”  
oraz dedykacja 
autorska

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

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

Andrzej Nowacki studiował języki skandy-
nawskie na Uniwersytecie w Göteborgu, 
a następnie germanistykę i historię sztuki 
w Innsbrucku. Na początku lat 80. na-
wiązał wieloletnią znajomość z klasykiem 
konstruktywizmu Henrykiem Stażewskim, 
którego twórczość wpłynęła zwłaszcza na 
jego wczesne prace. Od 1989 roku tworzy 
głównie abstrakcyjne reliefy komponowane 
na płótnie w rytmiczne wzory w kontrasto-
wych barwach. W 1987 roku w berlińskiej 
Galerii Pommersfelde miała miejsce jego 
pierwsza indywidualna wystawa. Od tamtej 
pory jego prace można było zobaczyć m.in. 
w Lederman Fine Art Gallery w Nowym 
Jorku, Galerie Heinz Teufel w Berlinie, 
MCK w Krakowie, Muzeum Narodowym 
w Szczecinie, Georg Sturman Museum of 
Art w Miami, Galerii Piekary w Poznaniu.
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149
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Mona Lisa, 1968 r.

offset, papier, 82 × 55 cm,  
sygn. l.b.: R. CIEŚLEWICZ

cena wywoławcza: 3 000 zł •

150
Alina Kalczyńska
(ur. 1936 r.)

Bez tytułu

drzeworyt barwny, papier, 32 × 22 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 500 zł •

151
Jerzy Skarżyński
(1924–2004)

Kompozycja, 1992 r.

technika mieszana, tusz, papier, 
37 × 48 cm w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: J. Skarżyński 92

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Studiował w latach 1940–1942 w krakowskiej Kunstgewerbeschule, a po wojnie na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej, uczęszczając jednocześnie na zajęcia w ASP. Zajmował 
się malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, ale przede wszystkim scenografią teatralna 
i filmową. Jako scenograf współpracował ze swoją żoną Lidia Minticz-Skarżyńską Był 
współzałożycielem Grupy Młodych Plastyków (1942–1947), Klubu Artystów (1948–1949) 
i 2 Grupy Krakowskiej (1957) W czasie wojny współpracował z Tadeuszem Kantorem w jego 
Teatrze Podziemnym. W latach 1947–1948 prowadził w Krakowie klub jazzowy. W latach 
1959–1959 pracował w Teatrze Lalki i Maski „Groteska” w Krakowie.

W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Plakatu ASP w Krakowie. 
Inspirowały go, zwłaszcza w okresie późniejszym, dokonania kon-
struktywistycznej awangardy rosyjskiej lat 20. XX wieku i polskiego 
ugrupowania Blok. Do najwybitniejszych dzieł Romana Cieślewicza 
zalicza się: plakaty m.in. Kamienne niebo (1959), ilustracje do 
Sklepów cynamonowych Brunona Schulza (1963), cykle fotomontaży 
m.in. Monstra (1969). Laureat wielu nagród m.in.: Nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu (1961).

Studiowała w latach 1953–1959 w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W 1959 ukończyła Katedrę Drzeworytu oraz Katedrę Grafiki 
Książki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Początkowo zajmowała się 
głównie drzeworytem, wykonywała wiele ekslibrisów. Tworzy również 
w technice linorytu i serigrafii, projektuje i wykonuje książki autorskie 
i unikatowe artystyczne druki, a nadto maluje, zajmuje się tkaniną, 
witrażem i szkłem artystycznym. Uczestniczyła w licznych wystawach, 
m. in. w wielu edycjach Międzynarodowego Biennale, następnie 
Triennale Grafiki w Krakowie i podobnych przeglądach w kraju i za 
granicą. Od 1972 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Drzeworytników XYLON. Szczególną rolę w życiu i twórczości artystki 
odegrały jej związki z Włochami. Od 1980 mieszka i tworzy w Medio-
lanie rozwijając wraz z mężem, Vannim Scheiwillerem, wielostronną 
aktywność na polu promowania polskiej sztuki.
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153
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt

litografia, papier, 80 × 63 cm  
w świetle passe-partout,
76,5 × 59 odcisk płyty, sygn. p. d. Jerzy 
Nowosielski 1998 r, opisany l. d. 21/64

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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

152
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Plakat do opery Carmen, 1995 r.

offset, papier, 60 × 90 cm, 
sygn. p.d.: OLBIŃSKI 95

cena wywoławcza: 1 200 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, Bu-
siness 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.
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154
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Provence, Jean GIONO, 
Paris 1954 r.

Nakładem: Aux dépens d’un amateur? 
[Bernarda Kleina]. Druk: Pierre Bouchet. 
Folio, s. 4, 127, [5], tabl. ryc. 56 
(barwne, na trzech rodzajach papieru, 
czarnobiałe, frontispis z portretem Kislinga 
i ilustracja okładkowa).
Wstęp André Salmon. 38 rycin 
kolorowanych akwarelą, oraz 17 tablic 
czarnobiałych wg rysunków Mojżesza 
KISLINGA (1891–1953).
Ponadto, jak w każdym z 280 egzem-
plarzy, mamy tu frontispis, 13 ilustracji 
na osobnych tablicach i 12 ilustracji 
czarnobiałych w tekście.

cena wywoławcza: 14 000 zł
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157
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Mother and child

praca dwustronna  
węgiel, papier, 78 × 55 cm, 
sygn. p.d.: Landau

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi, zapewne w pracowni J.Kacenbogena. Od roku 
1919 przebywał w Paryżu. Związany się z kręgiem artystów École de Paris przyjaźnił 
się z A.Modiglianim i M.Kislingiem. Po wojnie przebywał także w Nicei i Saint-Tropez. 
W 1921 po raz pierwszy swoje obrazy zaprezentował na wystawach malarzy żydowskich 
w Warszawie i w Łodzi. Później wystawiał, m.in. na paryskim Salonie Niezależnych, Salonie 
Jesiennym. Malował pejzaże, we wcześniejszym okresie zdradzające wyraźną fascynację 
sztuką Cezanne’a, tworzył też kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty oraz portrety 
inspirowane często twórczością Modiglianiego i Kislinga.

155
Bronisława Piprek

Portret kobiecy

akwarela, kredka, papier, 14,5 × 10 cm

cena wywoławcza: 400 zł

156
Bronisława Piprek

Portret kobiecy

akwarela, kredka, papier, 14, 5 × 10 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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161
Dorota Leniec-Lincow

(ur. 1955)

Karnawał, 2018 r.

pastel, papier, 34 × 24 cm, 
sygn. i dat. l.d.: D. LINCOW 2018

cena wywoławcza: 1 200 zł

160
Zofia Anna Misiak

(ur. 1950 r.)

Pierrot, l.80/90. XX w.

gwasz, pastel, papier, 25 × 20 cm 
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: 

ZMISIAK

cena wywoławcza: 1 800 zł

158
Dorota  
Leniec-Lincow
(ur. 1955)

Muzy muszlowe, 
2018 r.

akwarela, papier, 
29,5 × 39 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat.: 
D. Lincow 2018

cena wywoławcza: 
1 200 zł

159
Hanna Bakuła
(ur. 1950)

Błazen

olej, karton, 14 × 10 cm, 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł •

Studia w warszawskiej ASP pod kierunkiem E. Eibischa, 
A. Kobzdeja i J. Tarasina. W 1974 r otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem oraz nagrodę za pracę dyplomową od 
Ministra Kultury i Sztuki za pracę teoretyczną o kul-
turze peryferii miast. W 1981 r wyjechała do USA. 
Projektowała scenografię i kostiumy dla nowojorskiego, 
awangardowego teatru „The Kitchen”. Otrzymała sty-
pendium Guggenheim Museum. Po powrocie do Polski 
współpracowała z teatrami: warszawskim Dramatycz-
nym, krakowską Bagatelą, Współczesnym we Wrocławiu 
projektując plakaty i kostiumy. Jest autorką kilku książek 
i licznych felietonów, jednocześnie ich ilustratorką. Miała 
ponad 50 wystaw indywidualnych malarstwa, rysunku 
i rzeźby w Polsce i na świecie.

Studiowała w L’ Ecole Nationale Superieure des Beaux 
-Arts w Paryżu. Brała udzial w licznych wystawach w kraju 
i zagranicą oraz otrzymała wiele nagród.

Urodzona w Warszawie w 1955 roku. Uczęszczała do 
Liceum Plastycznego w warszawskich Łazienkach i Studium 
Charakteryzacji.Studiowała w Hiszpanii na Wyższej Szkole 
Sztuk Pięknych im. San Fernando w Madrycie. Zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, rysunkiem i ilustracją książkową. 
Tematyka to przeważnie realizm magiczny, portret i archi-
tektura. Wystawiała swoje prace w Warszawie i wielokrotnie 
w Hiszpanii. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w kraju i zagranicą.
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165
Tymon Wodnicki
(ur. 1971 r.)

Teka z trzema sztukami grafik

grafika, papier, 30 × 21, 
sygn. p.d.: Tymon Wodnicki

cena wywoławcza: 300 zł

163
Rafał Kostrzewa
(ur. 1961 r.)

Akt, 2003 r.

grafika, papier, 41,5 × 28,5 cm,  
w świetle passe-partout 
sygn. l.d.: RAVA/KOS 03

cena wywoławcza: 1 200 zł •

164
Rafał Kostrzewa

(ur. 1961 r.)

Akt, 2003 r.

grafika, papier, 41,5 × 28,5 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. p.d.: RAVA/KOS 03

cena wywoławcza: 1 200 zł •

162
Stanisław  
Wojcieszyński-Wostan
(1915–1989)

Portret, 1949 r.

akwaforta, papier, 14,5 × 9,8 cm (zadruk), 
sygn. w obrębie kompozycji p.d.: Wostan, 
u dołu ołówkiem: 4/10, Wostan oraz dat. l.d.: 
1949

cena wywoławcza: 500 zł •

Studia odbył w warszawskiej ASP, dyplom uzyskał 
w pracowni prof. Tadeusza Dominika w roku 
1987. Pierwszą wystawę indywidualna miał 
w 1985 roku w Galerii Stodoła. Dwa lata później 
pokazywał swe prace w Rotterdamie w tamtejszej 
Academy of Fine Arts i Galeri Alles. 

Studiował grafikę w Państwowym Instytucie 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1935-1938). 
W 1939 r. został zmobilizowany i walczył w kam-
panii wrześniowej 1939 r., po klęsce wyemigrował 
do Francji, gdzie wstąpił do polskich oddziałów. Po 
wyzwoleniu zamieszkał w Paryżu, gdzie ponownie 
zajął się sztuką. Tworzył ekspresyjne rzeźby 
z barwionego gipsu i cementu oraz kompozycje 
strukturalne z różnych tworzyw. Interesował się 
również technikami collage’u i drzeworytu. 
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170
Gabriela 
Obremba

(1927 Mysłowice – 
1997 Warszawa)

Kompozycja 
geometryczna

olej, tektura, 
35 × 46 cm w świe-

tle passe-partout, 
sygn. p.d.: Gabriela 

Obremba

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

169
Gabriela 
Obremba

(1927 Mysłowice – 
1997 Warszawa)

Kompozycja 
geometryczna

olej, tektura, 
24 × 30 cm w świe-

tle passe-partout, 
sygn. p.d.: GO

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

167
Grażyna Bartnik

(ur. 1952)

Bez tytułu, 2008 r.

technika własna, karton, 36 × 36 cm, 
sygn. i dat. na odwrocie: G. Bartnik/2008

cena wywoławcza: 400 zł

168
Lucyna Kuśnierczyk 
(ur. 1936 r.)

W poszukiwaniu dobra, z cyklu 
Kobiety, 20023 r.

technika własna, 24 x 19 cm w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. p.d.: LKuśnierczyk 03, 
opisana l.d.: W poszukiwaniu dobra

cena wywoławcza: 400 zł

166
Grażyna Bartnik
(ur. 1952)

Bez tytułu, 2019 r.

technika własna, karton, 36 × 36 cm,  
sygn. i dat. na odwrocie: G.Bartnik/2019

cena wywoławcza: 400 zł

Była studentką H. Rudzkiej-Cybisowej na ASP w Krakowie w l. 1946–50.Kontynuowała edukację na akademii warszawskiej. Po raz pierwszy 
pokazał swe prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 r.

Malarka krakowska, członek Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Maluje od 1970, początkowo w technice olejnej, następnie akware-
lowej, a od 1997 w wypracowanej samodzielnie metodzie malarstwa 
akrylowego. Miała kilkanaście wystaw indywidualnych. Uczestniczyła 
także w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Otrzymywała nagrody i wyróżnienia. 

Tworzy grafikę techniką własną (m.in. offset, olej na płótnie i płycie), 
grafikę użytkową, reliefy, rzeźby, projektuje wnętrza i meble. Członek 
Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.
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172
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Bez tytułu

serigrafia, papier, 61,5 × 62 cm (zadruk) 
sygn. ołówkiem p. d.: Vasarely oraz l. d.: 
109/250

cena wywoławcza: 2 200 zł •

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

Kataloński malarz, rzeźbiarz i ceramik. Jego dzieła interpretuje się jako przynależące do 
surrealizmu, jako wyraz powrotu do dzieciństwa i jako „piaskownice dla podświadomości”. 
Początkowo pod wpływem dzieł V. von Gogha i fowistów malował portrety i pejzaże. W 1919 r. 
był w Paryżu, gdzie malował kubistyczne martwe natury i pejzaże. Od 1924 r. związany 
z ruchem dadaistycznym, a następnie z surrealizmem. Na jego twórczość wywarły wpływ 
obrazy P. Klee. Indywidualny styl artysty stojący na pograniczu surrealizmu i romantycznej 
abstrakcji, przepełniony jest atmosferą poetyckiej metamorfozy i fantazji. Operował znakami 
symbolicznymi, odznaczającymi się czystym, nasyconym kolorytem. Oprócz malowania 
obrazów zajmował się też malarstwem ściennym, ceramiką, grafiką i rzeźbą.

171
Joan Miro
(1893 Barcelona – 1983 Palma de 
Mallorca)

Kompozycja

litografia, papier, 40 × 60 cm, 
sygn. p.d.: Miro

cena wywoławcza: 1 200 zł
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173
Elliot Erwitt
(ur. 1928 r.)

Marylin Monroe, 1960 r.

odbitka żelatynowo-srebrowa, papier 
fotograficzny, 28,5 × 19 cm
opisany na odwrociu na nalepce: --MA-
RILYN MONROE RENO NEVADA 1960 
--- ELLIOTT ERWITT
na odwrociu nalepka: RECEIVED IN 
BOSTON |16 SEP 1994

cena wywoławcza: 3 500 zł

174
Jerzy Kosiński
(1933–1991)

The wall of prison

fotografia czarno-biała, papier brom, 
pictorial print, 30 × 40 cm
sygn. tył stemple: Jerzy Kosiński/Sena-
torska 4, Łódź 7/POLAND/Inernational 
Federation of PhotographicArt/Royal 
Photographic Sociey of Great Briain/
Photographic Society of America

cena wywoławcza: 12 000 zł

Urodził się w 1933 roku w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał 
dyplom na wydziałach nauk politycznych i historii. Po studiach został asystentem w Instytucie 
Historii i Socjologii PAN. W 1957 roku wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie pozostał na stałe. Tam ukończył Columbia University. Stypendysta Guggenheima 
(1967), Forda (1968) i American Academy (1970). Wykładał na uniwersytetach Yale, 
Princeton, Davenport i Wesleyan. Jest laureatem prestiżowej National Book Award (1969), 
wyróżnienia National Institute of Arts and Letters (1970), Le Prix du Meilleur Livre Etranger 
(1966) oraz wielu innych. Uhonorowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Literatury. 
W 1973 został wybrany prezesem amerykańskiego Penclubu, którą to funkcję sprawował 
przez dwie kadencje. Był prezesem Oksfordzkiego Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich. 
Poza tym był również fotografikiem i scenarzystą filmowym (napisał scenariusz na 
podstawie własnej powieści Wystarczy być, którego premiera odbyła się w 1980 roku). 
Jerzy Kosiński popełnił samobójstwo w 1991 w Nowym Jorku.

Urodził się w rodzinie żydowsko-rosyjskich imigrantów. Niedługo potem rodzice przeprowadzili 
się do Mediolanu, a gdy miał 10 lat na stałe wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, by 
uniknąć prześladowań. W 1941 roku przeniósł się wraz z ojcem do Los Angeles. Kontynuował 
naukę w szkole średniej, gdzie zaczął uczyć się sztuki fotograficznej. Aby zarobić pieniądze 
zatrudnił się jako fotograf ślubny. Później studiował fotografię w Los Angeles City College, 
a po przeprowadzce do Nowego Jorku, także w New School for Social Research. Tam też 
poznał innych fotografów: Edwarda Steichena, Roya Strykera i Roberta Capę.  W 1953 roku 
Robert Capa zatrudnił go w swojej agencji Magnum Photos, co dało mu możliwość realizacji 
międzynarodowych projektów. W tym samym roku wykonane przez niego zdjęcie „New York”, 
przedstawiające jego żonę i sześciodniową córeczkę, znalazło się na wystawie The Family 
of Man w Museum of Modern Art. W latach 50. dwukrotnie podróżował do Moskwy, gdzie 
za pierwszym razem udokumentował obchody 40. rocznicy rewolucji październikowej, a za 
drugim wizytę Richarda Nixona. Podczas pracy w agencji Magnum, Erwitt dokumentował 
też produkcje filmowe,  reklamowe, fabularne i dokumentalne.
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175
Natalia Lach-Lachowicz
(Natalia LL) ()

Sztuczna fotografia, 1976/78 r.

odbitka vintage, montaż autorski, 49 × 58,5 cm
sygn. p.d.: NATALIA LL, opisany na odwrocie: NATALIA LL 
„Sztuczne fotografie” 1976/78

PROWENIENCJA:
Poznań, kolekcja prywatna DESA UNICUM, aukcja 26.10.2016, 
poz. 41. Polska, kolekcja prywatna

WYSTAWIANY:
Warszawa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Dzikie Pola. 
Historia Awangardowego Wrocławia, 19.06.–13.09.2015. 
Warszawa, Galeria Zachęta, 3 kobiety. Maria Pnińska-Bereś, 
Natalia LL, Ewa Partum, 01.03.2011-08.05.2011. Sopot, 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Oh no, not sex and death 
again!, 2010.

LITERATURA:
Dzikie Pola. Historia Awangardowego Wrocławia [katalog wysta-
wy], wyd. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015, 
s. nlb. 3 kobiety. Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum 
[katalog wystawy], wyd. Galeria Zachęta, Warszawa 2011, s. nlb

cena wywoławcza: 33 000 zł •

W 1963 roku ukończyła studia w PWSSP we Wrocławiu, pod kierunkiem profesora 
Stanisława Dawskiego. Po roku dołączyła do ZPAF. W latach 1970–1981 wraz 
z Andrzejem Lachowiczem, Zbigniewem Dłubakiem oraz Antonim Dzieduszyckim 
tworzyła galerię PERMAFO. Działalność ta przyczyniła się w dużym stopniu do 
rozwoju nurtów neoawangardowych na gruncie polskim. Z Andrzejem Willem 
i Andrzejem Lachowiczem organizowała Międzynarodowe Triennale Rysunku, 
podczas którego pełniła funkcję komisarza oraz wiceprzewodniczącej. W 1975 
roku włączyła się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział 
w licznych sympozjach i wystawach. Była stypendystka Fundacji Kościuszkow-
skiej w Nowym Jorku w 1977 roku. W maju 2007 roku została odznaczona 
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, zaś w 2013 roku otrzymała 
Nagrodę im. Katarzyny Kobro – wyróżnienie wręczane artystom przez artystów. 
Jej prace zaliczane są do konceptualizmu, nurtów foto art i body art. Zajmuje się 
malarstwem, rzeźbą, instalacją, fotografią, wideo, performancem oraz rysunkiem. 
Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
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177
Jerzy Kosiński
(1933–1991)

Szare i czarne

fotografia czarno-biała, brom, 
38 × 29 cm, lekkie uszkodzenia w le-
wym, górnym rogu

cena wywoławcza: 4 500 zł

Polska artystka fotograf, specjalizująca się w fotografii portretowej. Uhonorowana tytułem 
Artiste FIAP (AFIAP).Była uczennicą swojego ojca, fotografa Eugeniusza Nasierowskiego. 
Później uczęszczała do technikum fototechnicznego, ukończyła studia na Wydziale Opera-
torskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi. Miała na koncie wystawy w kraju i za granicą oraz nagrody na międzynarodowych 
wystawach, między innymi w Budapeszcie, Karlowych Warach, Glasgow, Londynie, Sztok-
holmie. Twórczość fotograficzna Zofii Nasierowskiej obejmuje krajobraz, reportaże, ale 
przede wszystkim portret. Była autorką zdjęć znanych ludzi ze świata teatru, filmu, sztuki, 
kultury. W latach 60. i 70. XX w. fotografowała się u niej duża część polskich artystów 
i intelektualistów. Wykonała portrety takich artystów jak Beata Tyszkiewicz, Krystyna Janda, 
Jerzy Kawalerowicz, Anna German, Roman Polański, Tadeusz Konwicki, Anna Jantar, Piotr 
Fronczewski, Gustaw Holoubek, Irena Jarocka, Irena Santor oraz wykonała portrety rodzinne 
Kaliny Jędrusik ze Stanisławem Dygatem czy Krystyny Zachwatowicz z Andrzejem Wajdą 
oraz wielu innych. Portrety w jej wykonaniu cechuje staranne oświetlenie i odpowiednie 
ujęcie modela, nieco idealizujące człowieka stojącego przed obiektywem. 

176
Zofia Nasierowska
(1938–2011)

Cztery portrety Beaty Tyszkiewicz

Fotografia czarno biała, brom, papier; 
18 × 12,8 cm
Na odwrocie stempel autorski: Zofia 
Nasierowska fotografik..”

cena wywoławcza: 600 zł •
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178
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ale bestseller mam!

tusz, akwarela, papier, 30 × 22 cm, 
sygn. p.d. monogramem: F

cena wywoławcza: 800 zł •

179
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

W Desie – kupi Pan złotą 
kaczkę?, Szpilki nr 4

tusz, akwarela, papier, 28 × 20,5 cm, 
sygn. p.d.: F

cena wywoławcza: 1 200 zł •

182
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Danuty Rinn

tusz, papier, 30 × 20, 5 cm, 
sygn. monogramem p.d.: F

cena wywoławcza: 500 zł •

181
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Karykatura Ewy 
Demarczyk

tusz, papier, 29 × 20 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 500 zł •

180
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Karykatura Maji 
Komorowskiej

tusz, papier, 30 × 20,5 cm, 
sygn. monogramem p.d.: F

cena wywoławcza: 500 zł •

Polski rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf. W 1953 r. 
ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego 
rysunki były publikowane m.in. w „szpilkach” „Świerszczyku”, 
Płomyczku, „Polityce” tygodniku „Świat”, „Przeglądzie kulturalnym”. 
Debiutował jeszcze w roku 1950 jako student architektury w kon-
kursie rozpisanym przez tygodnik satyryczny Szpilki. Później został 
redaktorem graficznym tego tygodnika. Był autorem wielu plakatów 
filmowych. Zajmował się również scenografią i filmem animowanym. 
Współpracował ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
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W latach 1920–26 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Władysława 
Jarockiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza i Karola Frycza, następnie w latach 
1928–29 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w paryskim oddziale ASP. W latach 30-tych 
kilkakrotnie wystawiał obrazy i rysunki, m.in. w krakowskim TPSP, w Poznaniu i Belgradzie. 
Po wojnie zajął się głównie ilustracją książkową, zwłaszcza książek dla dzieci. Od 1951 r. 
był profesorem ASP w Warszawie.

183
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Dziewczyna w niebieskiej 
chuście, w stroju lubelskim

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
33 × 24 cm, sygn. p. d.: jms

cena wywoławcza: 2 500 zł •

184
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Dziewczyna w zielonej chuście, 
w stroju lubelskim

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
30,5 × 20,5 cm, sygn. p. d.: jms

cena wywoławcza: 2 500 zł •

185
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Dziewczyna w pomarańczowej 
chuście, w stroju lubelskim

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
30,3 × 20,5 cm, sygn. p. d.: jms

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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186
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekty kostiumów do Wesela

1.  Matka, ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
33 × 24,5 cm, sygn. p.d.: jms

2.  Swatka, ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
33 × 24, 5 cm, sygn. p.d.: jms

3.  Pan Młody, ołówek, akwarela, papier, 
33 × 24,5 cm, sygn. p.d.: jms

4.  Panna Młoda, ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
33 × 24,5 cm, sygn. p.d.: jms

5.  Ojciec, ołówek, akwarela, gwasz papier, 
33 × 24,5 cm, sygn. p.d.: jms

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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187
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Bajki, Ignacy Krasicki,  
zbiór 9 ilustracji

akwarela, papier, 23 × 16 cm,
1. Strona tytułowa
2.  Ilustracja do bajki „Żółw i mysz”
3. Ilustracja do bajki „Wilczki”
4. Ilustracja do bajki „Wilczki”
5. Ilustracja do bajki „Przyjaciele”
6. Ilustracja do bajki „Przyjaciele”
7. Ilustracja do bajki ”Przyjaciele”
8. Ilustracja do bajki „Przyjaciele”
9. Spis treści

cena wywoławcza: 3 800 zł •



30 LISTOPADA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Bolesław Biegas (1877–1954), Taniec huraganu, 1927 r., olej, deska, 60 × 75 cm, sygn. u dołu: B.Biegas 

ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (20) SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Warszawa, 13 listopada 2019 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 
12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI WBK SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis



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.

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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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.

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  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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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

Indeks artystów

Przyjmujemy dzieła sztuki (w tym prace na papierze)  
i rzemiosło artystyczne na aukcje w 2020 r.
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WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 27 LISTOPADA 2019 R.

młodasztuka

Magdalena Zalewska, Siostry, 2019, akryl, płótno, 70 × 50 cm, sygn. p.d.: ML oraz na odwrocie: MAGDALENA ZALEWSKA 2019
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Poz. 34, Julian Fałat (1853–1929), Czorsztyn, 1921 r.
akwarela, papier, 29 × 26,5 cm
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