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Roman Opałka
(1931 Abbeville – 2011 Rzym)

Kompozycja abstrakcyjna, 
1964 r.

olej, deska, 106 × 36 cm 
sygnowany na odwrocie: ROMAN 
OPAŁKA na odwrocie pieczęć 
Fundacji Opalka potwierdzająca 
autentyczność pracy oraz exlibris 
Ewy i Marka Pietkiewiczów

cena wywoławcza: 90 000 zł •
estymacja: 130 000 – 160 000 zł

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

WYSTAWIANY: 
1997 – Opałka. W stronę liczenia, Muzeum Narodowe w Gdańsku

LITERATURA:
Roman Opałka, wyd. Modulus, Kraków 1996, s. 98
Roman Opałka, Bożena Kowalska, wyd. Modulus, Kraków 1996, s. 27 
Opałka – w stronę liczenia, praca zbiorowa, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1997, 
s. 22

POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja Ewy i Marka Pietkiewiczów



Prezentowany obraz Romana 
Opałki należy do cyklu 
kompozycji abstrakcyjnych, 
jakie powstawały w pierwszej 
połowie lat 60. Tak jak inne 
obrazy z tego okresu został 
namalowany szeroką szpachlą, 
ma wyraźnie reliefowy 
charakter. Widzimy rytmicznie 
powtarzające się układy form, 
gama barwna jest niezwykle 
oszczędna, monochromatyczna. 
Ten zabieg pozwolił artyście 
na ukazanie bogactwa materii, 
czujemy konstrukcyjny sposób 
myślenia. Widzimy, że obraz 
ostatecznie oczyszczony z 
powierzchownego estetyzowa-
nia, staje się wręcz doskonały 
i idealnie piękny. Jest malarską 
opowieścią o zmienności mate-
rii; zabieg rytmizacji elementów 
w obrazie, może sugerować 
wrażenie upływającego czasu. 
Artysta ogranicza kolorystyczne 
zestawienia, na rzecz samej 
formy. Prezentowane dzieło 
jest rzadkim przykładem 
konceptu wolności artysty, który 
z pokorą przygląda się naturze, 
odnajdując w niej niemal mate-
matyczny porządek i piękno.

Roman Opałka
źródło: Roman Opałka, Bożena Kowalska, wyd. Modulus,  
Kraków 1996, s. 6
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2
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1972

olej, płyta, 61 × 73 cm sygnowany 
i datowany na odwrocie: BEKSIŃ-
SKI 72

cena wywoławcza: 140 000 zł •
estymacja: 180 000 – 240 000 zł

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

Obraz jest znakomitym przykładem „okresu fantastycznego”, namalowany 
w 1972 roku, u szczytu sławy Beksińskiego. Prawdopodobnie obraz powstał za-
inspirowany rozmową z  przyjacielem Andrzejem Urbanowiczem w lutym 1972, 
który mówił, iż Beksiński maluje za ciemno i że brakuje kolorów w jego obrazach. 
Artysta po tej rozmowie postanowił zrezygnować z malowania i co najmniej 
przez rok rysować. „W postanowieniu wytrzymuje tydzień. Robi w tym czasie 
trzy rysunki. Wraca do malowania, ale tak jak sugerował Urbanowicz, rezygnuje 
z czerni na rzecz czystych, jasnych kolorów” (M. Grzebałkowska, Beksińscy portret 
podwójny, Kraków 2016, s.157). Ostatecznie Beksiński po krótkim okresie wrócił 
do ukochanej ciemnej kolorystyki..  

POCHODZENIE: 
– kolekcja Andrzeja Krajewskiego i Małgorzaty Braunek (dar od artysty)
– kolekcja prywatna, Polska



Okres fantastyczny. Tym pojęciem określał Zdzisław Beksiński 
prace powstałe od końca lat sześćdziesiątych do początku 
osiemdziesiątych. Jest to okres , w którym dominowały pejzaże, 
niejednokrotnie nazywane przez artystę metafizycznymi. W nich 
właśnie formułowała się umiejętność kreowania przestrzeni na 
wzór tradycyjnej sztuki i osadzania w niej postaci, przedmiotów 
i architektury. Głównym reżyserem  tych przedstawień było świa-
tło, a narzędziem coraz delikatniejszy światłocień. To właśnie ten 
okres trwający zaledwie kilkanaście lat, przyniósł artyście sławę 
i wywołał skrajne przeciwstawne reakcje krytyki (…) „Pejzaże są 
jakąś metarefleksją, intuicją istnienia bytów o jakości wyższej 
niż fizyczna, a może tylko marzeniem o takiej możliwości. Zbu-
dowany z samych wątpliwości, artysta zaprzeczyłby zarazem 
każdej zdefiniowanej przez siebie wizji”. 

Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929–2005, wyd. Bosz 2011 s. 167, 205

Beksiński werniksujący obrazy na werandzie sanockiego 
mieszkania, ok. 1975
źródło: Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929–2005, wyd. Bosz 2011 s. 26
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1992

olej, płyta pilśniowa, 132 × 98 cm 
sygnowany i datowany na odwrocie: 
BEKSIŃSKI/1992

cena wywoławcza: 130 000 zł •
estymacja: 160 000 – 200 000 zł

A jednak to co najważniejsze dla całej jego twórczości, związane było z przedstawieniem 
figury ludzkiej. Dzięki pracy nad nią wykształcił własny język form, wokół niej i przez 
nią kierował psychologiczną atmosferę, przez postać ludzką, rzadziej zwierzęcą, tworzył 
architektonikę obrazu.

Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński 1929 – 2005, wyd. Bosz 2011 s. 73



Beksiński w warszawskim mieszkaniu
źródło: M.Grzebałkowska, Beksińscy portret podwójny, Kraków 2016, s.402

To właśnie w późnych latach 80. i w latach 90. Beksiński dochodzi do mistrzostwa. Bardzo 
ciekawe są rysowane siatką kolorowych linii głównie formy, a nawet całe kompozycje. 
Te wykonane cienkim pędzlem prace łączą to późne malarstwo z rysunkami lat 60. Na 
przeciwległym biegunie są z kolei prace, w których dominują niemalże rzeźbiarskie bryły. 
A więc widzimy głowy czy torsy malowane tak, jakby odtwarzały istniejące w przestrzeni 
rzeźby, których Beksiński już nigdy nie będzie tworzył. Widzimy również inne rozwiązania, 
bardziej malarskie – fantomy ludzkie, czasami skłębione w ruchach, gestach, szczątki 
tych fantomów przywiązane do słupa, kroczące, stojące czy pędzące konie, rozsypujące 
się samoloty, fantastyczną monumentalną architekturę, katedry, unoszące się balony, 
jakieś wieże i przede wszystkim obecne w całej twórczości krzyże (…)

Wiesław Banach, Zdzisław Beksiński, wyd. Bosz, 2016 r, s.9
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Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1994

olej, płyta, 92 × 87 cm sygnowany 
na odwrocie: BEKSIŃSKI |1994

cena wywoławcza: 110 000 zł •
estymacja: 130 000 – 180 000 zł

„Po prostu lubię malować głowę, nie umiem jednak wytłumaczyć dlaczego. Głowa jest 
wspaniałym polem do improwizacji. Lubię improwizować, konstruować, przekonstru-
owywać, a szczególnie lubię wariacje”.

Zdzisław Beksiński (tekst pozostawionym w komputerze artysty (cyt. za: Wiesław Banach,  
Zdzisław Beksiński 1929 – 2005, wyd. Bosz 2011 s. 76).



Beksiński kilkakrotnie wspominał 
o tym, że figura ludzka i głowa ludzka 
stanowią dla niego nieskończone 
źródło improwizacji. W wywiadzie 
dla nieistniejącego już miesięcznika 
„Foto Pozytyw” stwierdzał: „Po prostu 
lubię malować głowę, nie umiem jednak 
wytłumaczyć dlaczego. Głowa jest 
wspaniałym polem do improwizacji. Lubię 
improwizować, konstruować, przekon-
struowywać, a szczególnie lubię wariacje. 
Taką technikę spotykamy w muzyce, sadzę 
więc, że jest ona możliwa i w malarstwie. 
Żeby wariacje były powszechnie czytelne 
dla kogoś, kto nie jest wciągnięty w samą 
technikę malowania, temat tych wariacji 
musi być powszechnie znany. Głowa to 
właśnie taki temat – nawet głowa z trzy-
dziestoma oczami, pięcioma nosami będzie 
nadal głową, wszyscy ją tak odczytają. 
Gdybym natomiast w ten sposób zaczął 
przerabiać jakąś mniej powszechnie znaną 
rzecz, powiedzmy drukarkę czy procesor 
komputerowy, to wszyscy by się pogubili. 
Bardzo dobrze ujął to Lem: „lm bardziej 
skomplikowany temat, tym bardziej prosta 
musi być narracja; im prostszy temat, tym 
bardziej skomplikowana może być narra-
cja”. Oczywiście on był zwolennikiem 
skomplikowanego tematu i prostej 
narracji, ja jestem raczej zwolennikiem 
prostego tematu i skomplikowanej 
narracji, ale pod tym względem jego 
model jest bardzo dobry…”
Zdzisław Beksiński, tekst pozostawionym w komputerze 

artysty (cyt. za: Wiesław Banach,  
Zdzisław Beksiński 1929–2005,  

wyd. Bosz 2011 s. 76–77).

???????????????????
fot. ???????????????????

Zdzisław Beksiński 
fot. Wojciech Skrodzki, źródło: „Projekt. Sztuka wizualna i projektowanie”, 1981, Nr. 6 -145,  s. 21
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Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009 
Warszawa)

Bez tytułu, 1992

gwasz, papier naklejony na płótno, 
195 × 100 cm sygnowany p.g.: 
monogram wiązany FS, data 1692 
oraz litera P w okręgu

cena wywoławcza: 32 000 zł •
estymacja: 36 000 – 45 000 zł

Franciszek Starowieyski urodził się 8 lipca 1930 roku w Bratkówce koło Krosna, zmarł 
23 lutego 2009 roku w Warszawie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, pieczętującej się 
herbem Biberstein. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
Wojciecha Weissa i Adama Marczyńskiego (1949–52), a następnie w ASP w Warszawie 
w pracowni Michała Byliny, gdzie uzyskał dyplom w 1955 roku. Grafik, malarz i scenograf, 
autor licznych plakatów teatralnych i filmowych; kolekcjoner, miłośnik baroku, erudyta. Był 
jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sztuki współczesnej, a jednocześnie artystą 
osobnym, nieprzynależącym do żadnej grupy artystycznej. Pomysłodawca i realizator spektakli 
Teatru Rysowania, w czasie, których na oczach publiczności powstawały wielkoformatowe 
kompozycje. Wypracował swój własny surrealistyczno – groteskowy język wypowiedzi 
artystycznej, charakteryzujący się barokową wybujałością form, bogatą symboliką, niezwykłym 
rozmachem i zmysłowością. W swojej twórczości pragnął mówić o sekretnych dążeniach 
człowieka, jego tajemnych marzeniach, a określał ją mianem eternofugizmu – ucieczki 
ku wieczności. Zafascynowany epoką baroku datował swoje prace 300 lat wstecz. Był 
pierwszym Polakiem, który miał indywidualną wystawę w Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku w 1985 roku.

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

Alin Avila, Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja A. i N. Avila,  
Państwowa Galeria Sztuki 2014, s. 29
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Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Róże, 1975

gobelin, 135 × 180 cm, sygnowa-
ny u dołu w obrębie kompozycji: 
„ROSES” |„Dominik” |1975 oraz 
z tyłu: DOMINIK 1975 |ROSES 
(RÓŻE) |135 X 180 |GOBELIN 
(LEN WEŁNA)

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

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

Gobelin to sposób wyrażania się za pomocą innej techniki. Pracę nad nim traktuję tak 
samo jak malarstwo. Malowanie jest zajęciem bardzo nerwowym, tkanie zaś uspokaja. 
Jaki będzie końcowy efekt obrazu – trudno powiedzieć. W gobelinie wiadomo wszystko 
od początku, choć nie robię projektu i kolor ustalam w trakcie pracy. Tkam sam. Może 
i dlatego gobelin to wytchnięcie.

Tadeusz Dominik w: Artyści mówią, red.: A. Dębska, M. Domańska, M. Romańska,  
tekst: Elżbieta Dzikowska, Warszawa, 2011, s. 68.
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 
2014 Warszawa)

Pejzaż, l. 70/80 XX w

akryl, płótno, 80 × 100 cm, 
sygn. l.d.: Dominik

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Śmiało możemy nazwać Dominika pejzażystą – ale jednocześnie twórcą malowanych przez 
siebie pejzaży. Obrazy jego zresztą w swym formacie, który prawie nigdy nie przyjmował 
proporcji pionowego prostokąta, są dla nas szerokoekranowym obrazem świata barw, 
gdzie żywa przestrzeń dynamicznych, wibrujących elementów jest czasem silnie skon-
trastowana geometrycznym układem regularnych form o jednolitej powierzchni koloru. 
Zestawienie geometrycznych elementów z dynamiką pozostałej przestrzeni nasuwa 
skojarzenia dyscypliny architektonicznej- łączenia statyki dzieł człowieka z bogactwem 
i dynamiką przyrody.

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.
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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922, Zdołbunów)

30 VIII 1964

olej, płótno, 21 × 15 cm, 
na odwrocie nalepka z wystawy 
w Galerii Współczesnej K.M.P i K 
„RUCH” WARSZAWA 16 III – 11 IV 
66 z danymi obrazu

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

Studia odbył w latach 1946–51 w łódzkiej PWSSP. W początkowym okresie twórczości 
nawiązywał do doświadczeń impresjonizmu, w końcu lat 50. przeżył fascynację informe-
lem. Przemiany, jakie zachodzą w jego malarstwie, skupiają się głównie na stopniowym 
odchodzeniu od formy wprost, zbyt dosłownej. Tworzył prace, które wykorzystują sugestie 
„przedmiotowe” i odnoszą się np. do ikonografii chrześcijańskiej, cykle kompozycji abs-
trakcyjnych (np. „Wąwozy”, „Wariacje na temat liczby cztery”, „Studia talmudyczne”) czy 
sięgających do własnych przeżyć autora („Autostrady”). Artysta reprezentował Polskę na 
Biennale w Sao Paulo (1969) i na Biennale w Wenecji (1972). W roku 1977 wyróżniono 
go Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 roku uhonorowany 
został prestiżową Nagrodą im. Jana Cybisa.

Sztuka jest swoistym uprawianiem metafizyki, szczególną formą filozofowania. W dzi-
siejszym świecie, który zagubił wrażliwość religijną, owo wyczulenie na świat duchowy 
czy „poczucie metafizyczne” – jak mawiał Witkacy, sztuka dostarcza niektórych przeżyć, 
jakich dawniej dostarczała religia. W innej formie uprawiam to, co robi Jerzy Nowosielski 
– jedyny bliski mi artysta – to znaczy świecki odpowiednik teologii.

Stanisław Fijałkowski w rozmowie z Wojciechem Skrodzkim, „Projekt”, nr 5/77/120. S. 32–36
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Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Kompozycja kół, 1963

olej, płyta, 43 × 15,5 cm, 
sygnowany i opisany z tyłu: 
JAN|BER|DYSZ|AK |1963 
|KOMPOZYCJA KÓŁ |olej

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

Rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji. Studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od wczesnego okresu jego twórczość skupiała się na 
zagadnieniach przestrzeni (cykl KOŁA PODWÓJNE, 1962–1964 i 1967–1969). Kolejnym 
etapem poszukiwań było wprowadzenie do obrazu przestrzeni rzeczywistej w postaci otworu 
wyciętego w płótnie. Twórczość Berdyszaka obejmuje także akcje efemeryczne. Brał udział 
w wielu artystycznych imprezach w kraju i zagranicą. Otrzymał Nagrodę Artystyczną Klubu 
„Od Nowa” w Poznaniu za debiut w dziedzinie malarstwa i rysunku (1960) oraz Nagrodę 
Artystyczną Miasta Poznania (1994).

To założenie kompozycyjne spiętrzonych nad sobą kół, nie posiadające analogii w sztuce 
europejskiej, prowadzi do skojarzeń ze sztuką tantryczną. […] Berdyszak nawiązuje 
zawsze w swych pracach do spraw uniwersalnych, związanych z bytem człowieka 
i egzystencją wszechświata. W tym kontekście zagadnienie przestrzeni bezpośrednio 
związanej z obrazem jest ściśle sprzęgnięte z wyobrażeniem przestrzeni nieskończonej, 
przestrzeni warunkującej byt.

Bożena Kowalska, cyt. za: Jan Berdyszak: puste = prawie wszystko, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2019, s. 117
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Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bogini śmierci korali (La 
deese de la mort des 
coraux), 1989

olej, płyta, 131 × 101 cm 
sygnowany l. śr.: LA DEESSE |DE 
LA MORT | DES COREAUX |FS 
1689  P

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

Starowieyski  talentem  i  siłą  swojej  kreski  sprawia,  że  zmartwychwstają mity, które 
podobnie jak w malowidłach kaplicy sykstyńskiej, czy w dziełach starożytnej Grecji zadają 
Bytowi pytania o swój los.

Alin Avila

WYSTAWIANY: 
2014 –  Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. 

Kolekcja A. i N. Avila,  Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 

LITERATURA:
Franciszek Starowieyski (1930–2009). Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja 
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki 2014, s. 149
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Stefan Gierowski
(ur. 1925, Częstochowa)

Kompozycja, lata 60. XX wieku

akwarela, gwasz, papier czerpany, 
51 × 36 cm sygnowany p.d.: 
S. Gierowski oraz dedykacja 
autorska

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Jeden z najważniejszych przedstawicieli współczesnej awangardy malarskiej. W latach 
1945 – 48 studiował na ASP w Krakowie u Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Od 1962 
do 1996 roku profesor ASP w Warszawie. W latach 1975–81 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Malarstwa. Od 1949 roku mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 1956–61 
współpracował z Galerią Krzywe Koło prowadzoną przez Mariana Bogusza. W 1981 roku 
był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej. Jest laureatem Nagrody 
im. Jana Cybisa przyznawanej malarzom za całokształt twórczości (1980) oraz Nagrody 
im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005). 
W 2005 roku został odznaczony przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego Złotym 
Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W drugiej połowie lat. 50. odszedł od malarstwa 
figuratywnego w kierunku abstrakcji. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je 
„Obrazami” i numeruje cyframi rzymskimi. Jego obrazy inspirowane są abstrakcją typu 
informel, unizmem oraz sztuką postkonstruktywistyczną. Gierowski określany jest również 
kontynuatorem szkoły koloryzmu, dzięki wyszukanej grze faktur i kolorów. W latach 60. jego 
prace zbliżyły się do kierunków wizualistycznych, a w latach 70. większą uwagę poświęcał 
wzajemnemu oddziaływaniu pól barwnych. W latach 80. doszło do tego poszukiwanie 
form artystycznych.

12
Kajetan Sosnowski
(1913 Wilno – 1987 Warszawa)

Układy równowartościowe, 
1984

olej, płótno, 33 × 24 cm, sygno-
wany z tyłu na krośnie: z cyklu 
„UKŁADY RÓWNOWARTOŚCIOWE” 
|[dedykacja autorska] |Kajetan 
1984

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w latach 1935–39 w warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa, w pracowniach 
Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego. Po wojnie związał się z Łodzią, 
gdzie brał czynny udział w kształtowaniu się tamtejszego życia artystycznego. współpracował 
z tygodnikiem „Kuźnica”. Należał do Grupy 55, której był również współzałożycielem wraz 
z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem. Pierwsze prace artysty, pochodzące 
jeszcze z okresu okupacji w swej stylistyce nawiązywały do malarstwa postimpresjoni-
stów. W połowie lat 50. zwrócił się ku formom abstrakcyjnym. Z tego też czasu pochodzą 
pierwsze przedstawienia „Obrazów białych”. Następnie w latach 1961–62 powstają tzw. 
„Obrazy puste”, w których artysta zawierał swą fascynację istotą światła. Kolejnych inspiracji 
dostarczały artyście zagadnienia z dziedzin nauk ścisłych. Jego prace były pokazywane na 
wielu zbiorowych wystawach krajowych oraz zagranicznych. Artysta miał również wiele 
indywidualnych wystaw. W 1969 roku został laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
Cypriana Kamila Norwida.
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja

relief, akryl, płyta pilśniowa, sklejka, 
50 × 50 cm, sygn.. na odwrocie: 
H. Stażewski |1953 [sygnatura 
antydatowana w latach 70/80. 
XX wieku]

cena wywoławcza: 180 000 zł •
estymacja: 200 000 – 250 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z Pietem Mondrianem, Theo van Doesburgiem oraz Michelem Seuphorem. Jest uważany 
za jednego z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. W 1930 roku był 
współorganizatorem zbiórki dzieł artystów międzynarodowej awangardy przeznaczonych 
dla muzeum łódzkiego (obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi). Po II wojnie mieszkał i działał 
w Warszawie. Po 1956 roku, uznawany powszechnie za patrona polskiej awangardy, uprawiał 
już wyłącznie abstrakcję o konstruktywistycznym rodowodzie. Tworzył cykle prac będących 
studiami płaszczyzn, linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Obok malarstwa 
i form pochodnych, jak kolaże, reliefy, multiple, tworzył formy przestrzenne i grafikę. Jego 
prace pojawiały się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.

POCHODZENIE:
–  kolekcja prywatna, Łódź (bezpośredni dar od artysty)

Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych bezustannie 
i niezauważonych – wielość różnych struktur materii itd., inspiruje 
artystę do szukania porządku w chaosie i uproszczenia przez spro-
wadzanie do kształtów geometrycznych. (…)

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

Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Relief Multiple, ok. 1967

relief multiple, akryl, aluminium, 
sklejka, 38 × 25 cm (w ramie 
60 × 47 cm) sygnowany  
na odwrocie: H. Stażewski, 
nalepka wystawowa z Galerii Foksal 
z 1967 roku

cena wywoławcza: 140 000 zł •
estymacja: 160 000 – 190 000 zł

W SZTUCE interesowały mnie zawsze formy najprostsze. Reliefy, które ostatnio robię, 
zbudowane są przeważnie z postarzających się, identycznych elementów. Są to formy 
niezindywidualizowane, anonimowe, pogrupowane w zbiory. Służą one do odmierzania 
i porządkowania przestrzeni w obrazie. Najchętniej stosuję do tych celów kwadraty 
i czworoboczne asteroidy. Całe grupy tych form są tej samej wielkości, a często zdarza 
się, że wszystkie formy w obrazie są identyczne. Wówczas nie ma hierarchii: żaden 
element obrazu nie jest ważniejszy od pozostałych. (...) W skrajnym przypadku nie 
waham się przed nagromadzeniem takiej ilości elementów powtarzalnych, ze tworzą 
one jednolitą, monotonną strukturę. Wtedy właściwych form prawie się nie dostrzega, 
zanika granica miedzy nimi a tłem, na którym zostały umieszczone. Pozostaje układ 
otwarty, zupełnie neutralny, który może stanowić punkt wyjścia dla wszystkich 
możliwych zmian, przesunięć, prowadzących do zbadania i pomiaru przestrzeni. 
Celowo w moim poprzednim okresie nie wprowadzałem koloru, poprzestając na mo-
nochromatyzmie, który rozpoczął się białymi reliefami. Chodziło o to, żeby nie zakłócić 
działania wszystkich kombinatorycznych możliwości istnienia form powtarzalnych 
w przestrzeni. Wprowadziłem za to metal, który obecnie jest moim podstawowym 
materiałem. Daje on większą czystość w obserwowaniu ruchu form, powstającego 
w reliefie wskutek ruchu widza. Równocześnie metal ostrzej reaguje na światło, które 
jest podstawowym składnikiem moich obrazów. Właściwa forma istnie-je tylko wraz 
z cieniem, który jest jeszcze jednym jej powtórzeniem i bardzo ważnym czynnikiem 
zmienności obrazu.

Henryk Stażewski „Odra”, 1968, nr 2

WYSTAWIANY:
1967 – Henryk Stażewski, wystawa indywidualna, Galeria Foksal
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Stefan Krygier
(1923 Łódź – 1997 tamże)

Akt I, 1989

olej, płótno, 65 × 80 cm sygnowa-
ny p.d.: S. Krygier 89 na odwrocie 
nalepki wystawowe

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

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

WYSTAWIANY:
1990 –  Stefan Krygiers Symultane Malerei. Galerie KIK, Berlin (West)
1999 – Stefan Krygier 1923–1997, Muzeum Historii Miasta Łodzi
2000 –  Stefan Krygier 1923–1997, malarstwo, grafika, rzeźba, Muzeum Xawerego 

Dunikowskiego w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
2001 –  Stefan Krygier, Jesus Rafael Soto, Fundacja Verrannemana, Belgia (w ramach 

festiwalu „EUROPALIA 2001”)



W mojej działalności artystycznej występują 
dwa czynniki. Jeden to poszukiwanie nowego 
problemu; drugi to znajdywanie właściwej 
formy dla jego wyrażenia – określenia. Zgodnie 
z tą ideą tworzyłem malarskie prace inspiro-
wane analizą sztuki egipskiej, cykle kolineacje 
i konflikty a także ośrodki kondensacji formy.

W ostatnim okresie opracowuję cykl malar-
stwa symultanicznego.

Wprowadzam widzenie wyobraźnią, która 
umieszczona w głębi iluzorycznej obrazu, 
odbija i patrzy przez siebie jak zwierciadło. 
Budowa obrazu polega na utworzeniu umow-
nej osi poziomej. Oś ta zawarta jest między 
dwoma strefami, głębią iluzoryczną obrazu 
i obszarem przed obrazem. Ta koncepcja polega 
na połączeniu dwóch różnych widzeń w jednym 
obrazie. Widzenie z wnętrza iluzorycznego 
będzie widzeniem wyobraźnią. Widzenie 
z przestrzeni przed obrazem, oglądaniem 
konwencjonalnym. Obraz skład się z trzech 
warstw. To co zostało namalowane na 
pierwszym planie tworzy warstwę środkową 
zawartą między przestrzenią iluzoryczną 
obrazu a przestrzenią zewnętrzną przed 
obrazem. Widzenie z wnętrza obrazu ujmuje 
ten plan jako pierwszy, zaś to co wyobraźnia 
widzi w strefie przestrzeni przed obrazem, jako 
plan dalszy.

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

Stefan Krygier, listopad 1987

Stefan Krygier w pracowni, lata 80.
fot. archiwum rodzinne
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Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Obraz CXCVI, 1991

akryl, płyta, płótno, 70 × 70 cm, 
sygnowany i opisany na odwrocie: 
ANDRZEJ GIERAGA |OBRAZ CXCVI 
|WYM. 70 X 70 |TECH. PŁYTA, 
PŁÓTNO, AKRYL |ROK 1991

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarz, grafik, rysownik, pedagog, animator kultury, urodzony w Śliwnikach, woj. łódzkie. 
W latach 1965–1970 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi. W roku 1971 obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
malarstwa prof. Romana Modzelewskiego oraz z zakresu projektowania u doc. Antoniego 
Starczewskiego (Pracownia projektowania dywanu i gobelinu) i doc. Anieli Bogusławskiej 
(Pracownia projektowania tkaniny dekoracyjnej). Tuż po dyplomie został zatrudniony na 
macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni projektowania dzianiny. Na uczelni 
zajmował po drodze różne stanowiska, m.in. w 1983 objął III Pracownię Malarstwa i rysunku 
w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, którą 
kierował aż do chwili przejścia na emeryturę do 2005 r. W latach 1994–2014 współpracował 
z Politechniką Radomską (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) na stano-
wisku profesora zwyczajnego w Katedrze Sztuki, później Wydziale Sztuki, pełniąc od 2008 
roku funkcję kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku. Od 2014 roku do chwili obecnej jest 
pedagogiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Artystycznym. 
Artysta mieszka i tworzy w Łodzi. Profesor Gieraga poza pracą pedagogiczną, aktywnością 
twórczą i działalnością w ZPAP podejmował wyzwania z zakresu upowszechniania i popu-
laryzacji sztuki. Był, w roku 1983, pomysłodawcą i przez wiele następnych lat opiekunem, 
organizowanego do dzisiaj Konkursu im. Władysława Strzemińskiego dla studentów PWSSP 
w Łodzi (obecnie ASP). Nie sposób wymienić wszystkich wystaw indywidualnych oraz 
zbiorowych, w których brał udział Profesor Gieraga. Pierwsza wystawa, debiut artysty miał 
miejsce w Łodzi w Galerii 77 w roku 1970. Prace artysty można oglądać również w wielu 
muzeach w kraju i zagranicą. W roku 2016 Muzeum Miasta Łodzi zorganizowało artyście 
wystawę retrospektywną, pt. Progresje, na której zostały zaprezentowane obrazy i grafiki 
z lat 1972–2016. Wystawie towarzyszy również piękny album.

Andrzej Gieraga należy do tej grupy twórców, którzy w świecie chaosu i niepokojów, 
posługując się językiem geometrii, poprzez dzieła, tworzy wokół siebie ład i harmonię. 
Od chwili debiutu, drogę artystyczną Andrzeja Gieragi wyróżnia własny niepowtarzalny 
styl, który określa zrównoważenie form oraz łączenie przeciwieństw w dynamiczną, lecz 
pełną ładu wieloznaczną całość. Ten geometryzujący abstrakcjonista kreuje takie modele 
świata, które w jego przekonaniu, są tym doskonalsze im bardziej są zredukowane do 
prostych układów form. A więc odrzuca subiektywizm na rzecz uniwersalizmu wypowie-
dzi, wyzbywa się treści literackich, na rzecz oddziaływania samych form plastycznych, 
ogranicza kolor do gamy achromatycznej pomiędzy bielą a czernią.

Tamara Książek, cyt. za stroną internetową Uniwersytetu Radomskiego
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Krystyn Zieliński
(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa 
Kujawskiego – 2007 Łódź)

Transformacja, 1979

akryl, płyta, 79 × 100 cm 
sygnowany i opisany na odwrocie: 
KRYSTYN ZIELIŃSKI [dane adreso-
we] |„Transformacja I” |akryl oraz 
nalepka z danymi obrazu

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

W 1954 ukończył Państwową Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi) i podjął tamże pracę asystenta. W następ-
nym roku zadebiutował jako malarz i grafik podczas X Wystawy Okręgu Łódzkiego Związku 
Polskich Artystów Plastyków. W latach 1981–1987 pełnił funkcję rektora na macierzystej 
uczelni, a w 1990 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W swojej twórczości wpisał się 
w nurt sztuki konceptualnej oraz konstruktywistycznej. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, 
a także instalacjami z wykorzystaniem struktur dźwiękowych. W początkowym okresie 
twórczości należał do grupy artystycznej „Piąte Koło”, później związał się z Grupą „Nowa 
Linia”, która to działała przy Związku Literatów Polskich w Łodzi. Artysta był wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany w konkursach plastycznych i na wystawach, otrzymał również 
wiele odznaczeń i i nagród państwowych

WYSTAWIANY: 
2010 – Krystyn Zieliński. Sztuka bez granic, Muzeum Miasta Łodzi 

LITERATURA: 
Krystyn Zieliński. Sztuka bez granic, katalog wystawy, Muzeum Miasta Łodzi 2010, 
str. 58 (il.)
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Ireneusz Pierzgalski
(1929 Łódź – 2019 Łódź)

Sun, 1982

olej, płótno, 73 × 60 cm sygnowa-
ny i opisany na odwrocie: 57 SUN 
|IRENEUSZ PIERZGALSKI|VIII 
1982 |73 X 60 cm

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

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

WYSTAWIANY:
1986 –  Poland painting. Twelve Contemporary Polish Artist, Epsom, The Ashley 

Gallery
1987 – Ireneusz Pierzgalski. Malarstwo. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi
2015 –  Ireneusz Pierzgalski. Malarstwo – Retrospektywa. Miejska Galeria Sztuki 

w Łodzi



Prezentowana praca należy do cyklu 
obrazów powstałych w latach 80. 
i 90. XX, inspirowanych Yijing – „Księgą 
Przemian”. Tak pisał autor o swoim 
malarstwie z tego okresu:

Wychowany na informel’u, malarstwie 
gestu, kaligrafii postanowiłem sięgnąć 
do ich wschodniego rodowodu. Zrobiłem 
to powodowany skłonnością szukania 
związków między kulturami świata 
i w przekonaniu, że natura ludzka 
jest jedna bez względu na regionalną, 
kulturowa przynależność człowieka. 
(...) Tak się składa, że źródła chińskie czy 
hinduskie są w stanie, nie po raz pierwszy 
zresztą, zwrócić uwagę europejskiego 
artysty w innym kierunku, a tym samym 
ożywić jego możliwości twórcze. (...) Moje 
zainteresowanie Księgą Zmian (I Ching) 
nie jest niczym nadzwyczajnym. Znajduję 
w niej wartościową pomoc w praktyce 
„podejmowania decyzji na intuicję”.

Przedstawiając cykl obrazów z inspiracji 
Księgą Zmian, zależy mi na tym, aby widz 
wyniósł korzyść z ich obejrzenia bez zbęd-
nych domysłów – co autor miał na myśli.

Ireneusz Pierzgalski, cyt. za: Ireneusz Pierzgalski. 
Malarstwo. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi [b.n.]

Yijing, Księga przemian

Jeden z najstarszych chińskich tekstów 
klasycznych, reprezentujących rdzen-
nie chińską kosmologię i filozofię. Jest 
księgą kanoniczną taoizmu i konfucja-
nizmu.

Opiera się na abstrakcyjnych figurach 
złożonych z sześciu linii każda. Linie 
są dwojakiego rodzaju: podzielone 
(negatywne) i niepodzielone (pozy-
tywne). Owe sześcioliniowe figury to 
heksagramy. Każdy heksagram składa 
się z dwóch trzyliniowych figur czyli tri-
gramów. W systemie występuje osiem 
podstawowych trigramów symbolizu-
jących niebo, ziemię, wodę, ogień, górę, 
wiatr, jezioro i piorun. Kombinacje 
tych trigramów dają 64 heksagramy, 
którcyh sens zawiera tekst Księgi.

Ireneusz Pierzgalski w pracowni
fot. St.Zbigniew Kamieński
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Roman Artymowski
(1919 Lwów – 1993 Łowicz)

SIGN LXX, 1978

akryl, płótno, 84 × 84 cm 
sygnowany, datowany i opisany na 
odwrocie: Roman Artymowski |Sign 
LXX |1978 |acrylic |84 × 84 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 28 000 – 36 000 zł

Malarz, grafik i pedagog, jeden z przedstawicieli abstrakcjonizmu w polskiej sztuce powo-
jennej. Podczas II wojny światowej walczył w oddziałach ZWZ i Armii Krajowej. W czasie 
okupacji związany był z konspiracyjnym teatrem Tadeusza Kantora. W tym okresie interesował 
się poezją – członek krakowskiej grupy poetyckiej „Inaczej”. W 1945 r podjął studia na ASP 
w Krakowie. Jego nauczycielami byli Eugeniusz Eibisch – malarstwo, Andrzej Jurkiewicz, Kon-
rad Srzednicki – grafika i Czesław Rzepiński – rysunek. W 1958 r po raz pierwszy odbył podróż 
na Bliski Wschód. W 1959 r w galerii Krzywe Koło miał pierwszą wystawę indywidualną, na 
której pokazał prace powstałe pod wpływem podróży do Włoch. W tym samym roku odwiedził 
Bagdad, organizując tam wystawę polskiej sztuki współczesnej. W latach 1959–1960 
wykłada grafikę artystyczną i poligrafię w bagdadzkich uczelniach artystycznych. W latach 
1962–1967 ponownie w Iraku na stanowisku kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej 
ASP w Bagdadzie. Po powrocie do Polski pracuje w PWSSP w Łodzi – prowadzi Pracownię 
Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny. W latach 1971–1974 był rektorem łódzkiej 
PWSSP. W latach 1976–1079 pracuje w Iraku jako profesor ASP Uniwersytetu Bagdzdzkiego. 
W 1982 r otrzymał profesurę na warszawskiej ASP, w latach 1983–1984 był rektorem tej 
uczelni. Artymowski, uczeń kolorysty Eugeniusza Eibischa wszedł do dziejów sztuki jako 
artysta szczególnie wyczulony na niuanse barwne i walory niezwykłych faktur. Początkowo 
realista, oddalał się stopniowo od malarstwa figuratywnego w stronę informelu, by w końcu 
przyjąć konwencję swoiście rozumianej abstrakcji geometrycznej. Najsilniejszą inspiracją 
okazał się dla artysty pustynny krajobraz Iraku, orientalna, nasycona tajemnicą atmosfera 
Bagdadu. Owocem podróży na Bliski Wschód były wysmakowane w barwie i fakturze płótna, 
akwarele i grafiki. Mistrzowsko potrafił oddać istotę tamtejszego pejzażu – lejący się z nieba 
żar, rozedrgane, gorące powietrze. W późniejszej twórczości wspomnieniem Orientu stał się, 
wciąż na nowo przetwarzany, motyw nisko nad horyzontem zawieszonego słońca – symbol, 
znak rozpoznawczy, najsilniej z artystą kojarzony.

Sztuka Artymowskiego osadzona na tak obiektywnie zewnętrznym temacie jak pej-
zaż, pozostaje przecież zawsze sztuką zwróconą do wewnątrz, mówiąca nie o faktach 
i przedmiotach, ale o doznaniach i emocjach, a raczej ich wspomnieniach, śladach wrażeń 
zapadłych w pamięci, czasem obrosłych warstwami innych przeżyć. Zaprasza też widza 
nie do oglądania, ale do kontemplacji, do odkrywania głębokich pokładów uczuć i znaczeń.

Irena Jakimowicz, [w:] Roman Artymowski. Prace wybrane, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1998, s.9

WYSTAWIANY:
–  2018 Zofia i Roman Artymowscy, Malarstwo, grafika, collage [kat.wystawy], Galeria 

72, 24 sierpnia – 31 października 2018, [il. w kat.]
–  Roman Artymowski, Prace wybrane, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 

1998 [poz. 21, nr kat. 403]
–  Roman Artymowski, Malarstwo, painting, Biuro Wystaw Artystycznych w Białymsto-

ku „Arsenał”, luty-marzec 1982
–  Roman Artymowski, Al Rivaq Gallery, Bagdad, maj 1979
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Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Kompozycja abstrakcyjna

akwarela, gwasz, papier, 
50 × 35 cm sygnowany l.d.: 
Jarema

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

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

21
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Kompozycja abstrakcyjna

akwarela, gwasz, papier, 
32,5 × 44,5 cm sygnowany  
p.d.: Jarema

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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Bogusław Szwacz
(1912–2009)

Horme klasyczne No. 6, 
1975 r.

technika mieszana, olej, tem-
pera, płótno naklejone na płytę, 
41,5 × 101,5 cm, opisany na 
odwrocie: 1975 |GODŁO HORME 
75 B |HORME KLASYCZNE No.6 
|TECHNIKA MIESZANA TEMP. 
OLEJ |WYMIARY: 40 cm x 99 cm 
cena 25 000 zł |W WARSZAWA
powtórzone na blejtramie, powyżej: 
KONKURS IM. Z. SPYCHALSKIEGO 
POZNAŃ 1975

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

Artysta plastyk, malarz, rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bogusław 
Szwacz studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1931–1937. Po wojnie 
w Krakowie współtworzył Grupę Młodych Plastyków, a w latach 1947–1948, przebywając 
na stypendium w Paryżu, został członkiem francuskiej grupy „Le Surrealisme Revolutionaire”. 
Brał udział w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w krakowskim Pałacu Sztuki w 1948 roku. 
W czasach obowiązywania w sztuce socrealizmu wystawiał na Ogólnopolskich Wystawach 
Plastyki (1950, 1952, 1953), a w okresie „odwilży” brał udział w II i III Wystawie Sztuki 
Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie (1957, 1959). Pokazywał swoje prace na wystawie 
„Konfrontacje” w Galerii Krzywego Koła w Warszawie (1961), na Sympozjum „Złotego grona” 
w Zielonej Górze (1963) oraz na Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965). W 1964 
roku sformułował oryginalną koncepcję Sztuki Poruszania Wyobraźni: Ars-Horme, zgodnie 
z którą tworzył do końca życia. Koncepcja Ars-Horme (Sztuki Poruszania Wyobraźni) kon-
kretyzuje się w obrazach, których odmiany określają terminy ars-hormegram, ars-hormegraf 
i ars-hormegryf. Są to kompozycje budowane z drobnych form, których rytmy i zagęszczenia 
na płaszczyźnie są dodatkowo akcentowane fakturą i kolorem.

Bogusław Szwacz przez wiele lat realizował cykl „Ars Horme“. W 1977 w Osiekach 
ogłosił siedmiopunktowy manifest sztuki Ars- Horme, który został opublikowany 
m.in. w folderze towarzyszącym wystawie Malarstwo Ars-Horme w Galerii Studio 
(listopad-grudzień 1992) z okazji 80. urodzin artysty. Oto jego fragmenty:

1. Sztuka ARS-HORME jest inna, niż to, co dotychczas w plastyce było i jest tym, 
czego przedtem nie było.

2. Postawa twórcza sztuki ARS-HORME powstrzymuje spontaniczne odruchy 
wyobraźni i ukierunkowuje wyobraźnię na rzecz żmudnych realizacji artystycznych 
by dziełu nadać doskonałość. 

3. Kładzie nacisk na strukturę procesu twórczego świadomie nawiązując do tego, 
co może być w kulturze artystycznej nowym ukierunkowaniem spojrzenia na 
rzeczywistość w sztuce. (...)

7. Metodą twórczą sztuki ARS-HORME – w bezpośrednim obcowaniu z naturą, 
którą cechuje zmienność rzeczywistości – jest idea, że twórca może tę zmienność 
świata wykorzystać i ukształtować ją zgodnie ze swoimi celami.

WYSTAWIANY:
–  Wystawa II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego na Obraz im. Jana Spychalskie-

go, Biuro Wystaw Artystycznych „Arsenał”, Poznań 1975”
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Danuta Lewandowska
(1927–1977)

Kompozycja

płyta pilśniowa, 50 × 76,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Malarka, architekt wnętrz i projektantka. W 1950 rozpoczęła studia na Wydziale Architektury 
Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom ukończenia studiów otrzymała 
w 1955, trzy lata później została wykładowcą na macierzystej uczelni. Od 1973 była adiunk-
tem w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn kierowanej przez prof. Romana Owidzkiego 
na Wydziale Malarstwa. Uczestniczyła w środowisku intelektualnym czołowych polskich 
twórców współczesnych, przyjaźniła się z Henrykiem Stażewskim.

(…) Malarstwo Danuty Lewandowskiej ma rzadko spotykaną dużą siłę skłaniania do 
kontemplacji, niepokojenia przesłaniem trudnym do jednoznacznej interpretacji. Od 
początku jej twórczości, przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych interesowały 
artystkę regularne, geometryzowane struktury; czasem malowane, czasem reliefowe. 
Można je było odczytywać jako pochodne ze świata organicznego, ale też jako zapisy 
znakami nieznanego alfabetu.

Bożena Kowalska, [w:] Danuta Lewandowska, katalog wystawy indywidualnej, ga ga galeria, [red.] Krystyna Czartory-
ska, Piotr Rogacz, Warszawa 2005, s. 10

WYSTAWIANY:
1982 – Danuta Lewandowska 1927–1977, Zachęta, Warszawa
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Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 
2012 Warszawa)

Krajobraz (łąka), 1972

olej, płótno, sygnowany na odwro-
cie: Sempoliński’72 |Krajobraz 
(łąka)

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

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

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

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

Jacek Sempoliński w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko, Różnica ontologiczna, Sztuka, s. 17
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Julian Henryk Raczko
(1936 Warszawa – 2019 tamże)

Czarna Morfologia, 1985

olej, płótno, 34 × 25,5 cm 
sygnowany z tyłu: JULIAN 
H. RACZKO |„CZARNA 
MORFOLOGIA” |1985

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

Ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie w latach 1960–1971 pracował jako asystent. 
W latach 1963–1965 odbył studia malarstwa jako wolny słuchacz pod kierunkiem m.in. 
Jana Betleya i Aleksandra Kobzdeja, profesorów ASP w Warszawie. W 1965roku został 
przyjęty do ZPAP, a w roku 1967 założył z malarzami, członkami Okręgu Warszawskiego 
ZPAP, Grupę 7. Grupa istniała trzy lata. Od 1979 współtworzył stałą galerię polskiej sztuki 
współczesnej przy Ośrodku Kultury w Garwolinie. W latach 1989–2001 prowadził pracownię 
rysunku dla studentów na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W latach 1996–1999 pełnił 
funkcję prodziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. 17 sierpnia 1999 prezydent RP 
nadał artyście tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Jego obrazy i grafiki oscylują 
zawsze wokół zagadnienia światła i przestrzeni. Prace Raczki można zaliczyć do nurtu 
abstrakcji geometrycznej, a jej matematyczno – fizyczne podłoże każe jej zawsze dążyć 
do matematycznego ideału – harmonii. Kategorie czasu i przestrzeni nie są używane 
tylko w naukach ścisłych, lecz od zarania dziejów funkcjonują w dyskursie filozoficznym 
i metafizycznym. Również Raczko zmierza ku tym obszarom i rozwojowi duchowemu. Stąd 
niektóre z prac obrazują wzrastanie, przekształcanie duchowe dążące również do harmonii, 
która jest zasadą łączącą naukę i ducha. A dla jej zbudowania nie bez znaczenia pozostaje 
operowanie przeciwstawnymi sobie jakościami: czernią – bielą, światłem – ciemnością, 
poziomem – pionem, kołem – kwadratem. Te dopełniające się formy muszą się pojawić, 
aby możliwe było zrównoważenie, balans, czyli doskonała harmonia.
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Jacek Dyrzyński
(ur. 1946, Sochaczew)

z serii Interferencje, 2019

akryl, listwy, bambus, płyta, 
80 × 80 cm sygnowany i opisany 
na odwrocie: Z SERII INTERFE-
RENCJE |„TRYPTYK POZIOMY” 
(RYSUNEK) |LISTWY, PŁYTA, 
BAMBUS, AKRYL |80 X 80 cm 
|2019 |JACEK DYRZYŃSKI

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

W latach 1966–1972 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowniach 
Tadeusza Dominika i Aleksandra Kobzdeja, u którego uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Po 
studiach został asystentem Romana Owidzkiego w Pracowni wiedzy o działaniach i strukturach 
wizualnych. W 1984 roku przejął jej prowadzenie po emerytowanym profesorze, którego 
program dydaktyczny kontynuuje i rozwija do dziś. W latach 1990–1996 był dziekanem 
Wydziału Malarstwa. W 1995 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 
1999–2005 był prorektorem ASP w Warszawie. W swej twórczości malarskiej, rysunkowej 
i w reliefach jest konsekwentnym abstrakcjonistą skupionym na problemach dynamiki, rytmu 
i oddziaływania form na płaszczyźnie. Od lat 80. w jego pracach dominuje kwadrat, który 
artysta uznaje za figurę idealną, niepodatne na interpretacje semantyczne „czyste pole”.

Twórczość Jacka Dyrzyńskiego jest silnie osadzona w tradycji abstrakcji geo-
metrycznej i konstruktywizmu. Ważne miejsce w jego oeuvre zajmuje relief 
zbudowany z drewna, bambusa czy papier-mache. Jego kompozycje oparte są 
zazwyczaj na silnych kontrastach barw, a ich podstawą jest kwadrat – forma 
idealna, niewystępująca w naturze. Prace Dyrzyńskiego konstruowane są w taki 
sposób, aby umożliwić różnorodność wrażeń podczas ich percepcji w ruchu – tym 
samym nawiązują do osiągnięć sztuki kinetycznej i op-art. Jak twierdzi sam artysta: 
„Poszukuję układów bez relacji semantycznych, których odbiór zachodziłby jedynie 
w kategoriach plastyki. Niepotrzebne mi są literackie skojarzenia. Podmiot moich 
dociekań stanowią zależności między kolorem, fakturą, przestrzenią a niezmien-
nym idealnym kwadratem”.
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

olej, płótno, 150 × 100 cm

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

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

Zdałem sobie sprawę, że zdarzenia w zdynamizowanym świecie mogą być zatrzymane 
na płaszczyźnie płótna w formie rozmytych kształtów, poddanych procesowi analizy, 
oczyszczania, budowania uniwersalnych środków wyrazu. Świat zatrzymany w ruchu, 
np. obrotowym, zmienia się w barwne okręgi; przesunięty wzdłuż prostej – w barwne 
pasy. Istotną rolę odgrywa tutaj czas, ciągła przemiana, po prostu ludzkie przemijanie. 
Wyraźne odczucie stale „przyspieszającego czasu” znalazło odzwierciedlenie w mojej 
twórczości, wpłynęło na radykalizację środków wyrazu.

Interesuje mnie prostota układów, w myśl zasady: im mniej, tym większe możliwości 
malarskiej kreacji. Od wielu lat wykorzystuję charakterystyczną metodę zastosowania 
płynnych przelań barwnych czyli gradientów.

Mariusz Kułakowski

Obrazy Mariusza Kułakowskiego wyróżnia niezwykła harmonia form oraz nienaganna 
technika wykonania. Artysta tworzy niepowtarzalne, przepełnione liryzmem i ekspresją 
kompozycje, w których najlepiej uwidacznia się nieprzeciętny talent i wyczucie malarskie.

Prof. Mario Nicosia
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Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Kompozycja nr 39, z cyklu 
Tytuł do uzgodnienia, 2019

olej, płótno, 117 × 117 cm

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

29
Mariusz Kułakowski
(ur. 1961, Gdańsk)

Kompozycja nr 37, z cyklu 
Tytuł do uzgodnienia, 2019

olej, płótno, 117 × 117 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł
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Józef Czerniawski
(ur. 1954, Myślibórz)

Bez tytułu, 2011

akryl, płótno, 90 × 160 cm, 
sygnowany na odwrocie: JÓZEF 
CZERNIAWSKI

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

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

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

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

Bogusław Deptuła, Józef Czerniawski. Inne pejzaże, Sopot 2018, s. 8

Chodzi o kontemplację. Formy najprostsze, abstrakcyjne, pozwalają się zatopić 
w niczym niezmąconej kontemplacji. Obraz jest emanacją, jeżeli jest w nim ład, 
to ten ład promieniuje i przemienia nas wewnętrznie. 

Józef Czerniawski

WYSTAWIANY:
2015 – Józef Czerniawski. Obrazy, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
2014 - Józef Czerniawski, Lwowska Galeria Sztuki
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Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Perspektywa, 1990

olej, płótno, 97 × 146 cm, 
sygn. na odwrocie: Jerzy 
Stajuda 90 oraz opisany na blejtra-
mie: PERSPEKTYWA

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

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

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

Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974,  
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1975, s. 103
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Janina Kraupe 
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)  

6 haiku bez słów, 2005 

olej, płótno, 94 × 94,5 cm, sygno-
wany p.d.: J. Kraupe, na odwrocie: 
JANINA KRAUPE/”6 HAIKU BEZ 
SŁÓW”/OLEJ 2005  

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

W 1938 roku rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P. Dadleza i K. Sichulskiego. W latach
1940–1942 kontynuowała naukę na studiach w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha, 
a w 1945 roku wróciła na studia na ASP w Krakowie do pracowni m.in. u E. Eibischa, 
W. Taranczewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948 roku nauczała malarstwa sztalugowego 
i monumentalnego. Była współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Nale-
żała do Grupy Młodych Plastyków, a obecnie jest członkiem II Grupy Krakowskiej. Uprawia 
malarstwo łączące abstrakcję z metaforą, ukształtowane pod wpływem surrealizmu oraz 
fascynacji magią i astrologią. Jej prace są często oparte na kaligraficznych i geometrycznych 
znakach – symbolach. Otrzymała wiele nagród m. in. Nagrodę I stopnia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki (1984), Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997). 
Jej obrazy można oglądać w kolekcjach m. in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Wrocławia, Krakowa i Szczecina.

Wiersze Haiku pisane przez Janinę Kraupe stanowią integralną całość z malarską 
interpretacją słów tej poezji. Są europejską odpowiedzią na inspiracje sztuką 
Dalekiego Wschodu. Prace z cyklu Haiku są zwięzłym komentarzem do zjawisk, 
które na co dzień zachwycały artystkę. Większość z nich powstała w górskim zaciszu 
u stóp Babiej Góry. To właśnie najbliższe otoczenie – pejzaż, człowiek, zmieniające 
się pory roku – stanowi inspirację dla jej twórczości. Nie ma tu pospiechu, ani 
niepokoju, tylko chęć zatrzymania się i zadumy nad niezwykłością przyrody i jej 
bogactwem. 

Anna Budzałek, Muzeum Narodowe w Krakowie

WYSTAWIANY:
2007 –  Janina Kraupe. Malarstwo i grafika, Sosnowieckie Centrum Sztuki, Zamek 

Sielecki

LITERATURA:  
Janina Kraupe. Malarstwo i grafika, Sosnowieckie Centrum Sztuki, Zamek Sielecki 
2007, ilustracja na okładce katalogu
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Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Pocałunek, 1978

akryl, płótno, 137 × 170 cm 
sygnowany i opisany na odwrocie: 
Zbysław Marek Maciejewski |[dane 
adresowe] |POCAŁUNEK |137 X 
170 |akryl|1978

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

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

Maria Rzepińska, Zbysław Marek Maciejewski. Małe igraszki, Galeria Na Mokrej, Poznań 1996

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

Krystian Lupa, Zbysław Marek Maciejewski. Wystawa malarstwa i rysunku, rysunki, gwasze,  
obrazy z lat 1975–1979, Olsztyn 1979

Zaliczany do czołówki artystów polskich 2. połowy XX wieku. Studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie, w 1969 roku, uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa profesora 
Wacława Taranczewskiego. W późniejszym czasie sam został profesorem tejże uczelni (od 
1989 roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki), jak również profesorem 
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Twórczość jego inspirowana jest m.in. sztuką 
okresu Młodej Polski, secesją, koloryzmem, a także kulturą Dalekiego Wschodu. Maciejewski 
często odwoływał się do metafory, nierzadko posiadającej wymowę erotyczną, przez co 
jego kompozycje przyciągają uwagę widza głównie klimatem – tajemniczym, zagadkowym, 
bądź radosnym, pełnym niezmąconego, choć podszytego napięciem, spokoju. Budował 
ów nastrój za pomocą oryginalnego systemu malarskich znaków: materię jego prac tworzą 
z reguły rozedrgane, pulsujące ulubionymi barwami (między innymi rozmaitymi tonami 
zieleni) i światłem drobne pociągnięcia pędzlem, mozaikowo wypełniające płaszczyznę. 
Był znakomitym znawcą sztuki, kolekcjonerem kobierców wschodnich, porcelany, rycin 
japońskich i malarstwa polskiego. Zmarł przedwcześnie, po ciężkiej chorobie, w 1999 roku. 
Za swą twórczość malarską, obok wielu innych, otrzymał w 1997 roku Nagrodę im. Witolda 
Wojtkiewicza, przyznawaną przez krakowski Okręg ZPAP.
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Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Sprzedawca ksiązek, 2018

tempera żółtkowa, płótno, 
130 × 100 cm sygnowany i opisa-
ny z tyłu: „Jarosław Modzelewski 
„Sprzedawca ksiązek” 130 × 100 
tempera żółtkowa” oraz 2018 
w okręgu

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 32 000 – 45 000 zł

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

Wybieram z tego świata to, co buduje mój opis świata. To, co zobaczyłem w taki, a nie 
inny sposób, z tego a nie innego powodu (…). Obserwując rzeczywistość, wybieram z niej 
szczególne dla mnie sytuacje, będąc jakby pod wpływem konieczności. Forma kształtuje 
moje patrzenie.

Jarosław Modzelewski
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Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957)

Notatka o sztuce, Nr 173, 
1999

olej, płótno, 33 × 24 cm, sygn., 
dat. i opisany na odwrocie: 
Włodzimierz Pawlak/Notatka 
o sztuce/Nr 173/33 × 24/1999

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej ASP, m.in. w pracowniach R. Winiar-
skiego i R. Ziemskiego. Wraz z artystami P. Kowalewskim, R. Grzybem i J. Modzelewskim, 
założył „Gruppę”. Ci niezależni artyści, działając na przełomie l. 80. i 90., organizowali 
akcje wspólnego malowania, manifestując swoje niezadowolenie wobec rzeczywistości. 
Pawlak redagował pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. tworzy dwa cykle: „Świnie” i „Muchy”. 
W twórczości Pawlaka istotne są inspiracje twórczością K. Malewicza oraz W. Strzemińskiego. 
Od dłuższego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym istotą jest upływający czas i refleksja, 
jaka towarzyszy człowiekowi na temat sztuki i życia.

Seria notatek o sztuce Włodzimierza Pawlaka to traktat malarski przywołujący 
najważniejsze prace artystów awangardowych. Można tu znaleźć odniesienia do 
dzieł Kazimierza Malewicza, Władysława Strzemińskiego czy Henryka Stażew-
skiego. Pawlak kopiuje, systematyzuje i analizuje prace klasyków, którym teoria 
obrazu zawdzięcza najwięcej. Malarski szkicownik staje się dla artysty polem 
dociekań, doświadczeń i badań; gromadzi w nim wiedzę o sposobach, technikach 
i właściwościach przedstawiania.
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36
Leszek Sobocki
(ur. 1934, Częstochowa)

Portret trumienny, 1998

olej na metalu (znaku drogowym), 
średnica 60 cm sygnowany na 
odwrocie: PIN XIT |PORTRET 
TRUMIENNY |A.D. 1998

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

Malarz, grafik, twórca environmets, eseista, poeta. W latach 1953–56 studiował na Wydziale 
Grafiki Propagandowej w Katowicach, w latach 1956–1959 na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni Wacława Taranczewskiego), a w latach 
1959–1960 na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Ło-
dzi. W 1965 roku wspólnie z krakowskimi malarzami: Maciejem Bieniaszem, Zbylutem 
Grzywaczem i Jackiem Waltosiem założył grupę Wprost. Leszek Sobocki brał udział w 19 
wystawach grupy w latach 1966–1986, był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Mieszka 
i pracuje w Krakowie. Leszek Sobocki, którego twórczość jest jedną z najbardziej oryginalnych 
propozycji polskiego malarstwa powojennego, studiował w pracowni Adama Hoffmana 
w krakowskiej ASP. Hoffman wywarł znaczny wpływ na sztukę wszystkich członków grupy 
Wprost, którzy odwołując się do tradycji sztuki dawnej przedstawiali na swoich płótnach 
złożoną sytuację egzystencjalną człowieka współczesnego, opisywali doświadczenia własnego 
pokolenia w kontekście aktualnych tematów społecznych i politycznych.

37
Leszek Sobocki
(ur. 1934, Częstochowa)

Portret trumienny XVI, 1988

olej na płycie epoksydowej (znaku 
drogowym), 74 × 74 × 74 cm 
sygnowany na odwrocie: PINXIT: 
L. Sobocki

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

Jeszcze w trakcie nauki w katowickim Liceum Technik Plastycznych So-
bockiego zafascynowała sztuka Rembrandta, głównie jego autoportrety, 
które wówczas wielokrotnie kopiował. Wyraźne odniesienia do tradycji to 
widoczne są w całej twórczości tego artysty. Chętnie odwoływał się on do 
źródeł portretu sarmackiego z epoki baroku i polskich portretów trumiennych 
z XVII wieku.

W swojej twórczości Sobocki najczęściej wypowiada się na temat spraw, które 
osobiście go dotykają. Sztuka jest dla niego wyrazem stosunku do rzeczywi-
stości, a najbardziej bezpośrednio przekazuje go za pomocą autoportretu, 
jakby chciał w ten sposób zmierzyć świat samym sobą.

„Oto ja, który mogę być tobą” – powiedział artysta o swoich autoportretach.

Są one szczególnego rodzaju komentarzem do rzeczywistości, czasami zapra-
wionym humorem, innym razem groteską i moralizatorstwem. Najbardziej 
znane jego cykle z tego gatunku pochodzą z lat 70.: malarski zatytułowany 
Portrety trumienne (1974–76) i litograficzny Biografia (oba z lat 1974–77). 
W cyklu Portrety trumienne artysta umieszczał swój wizerunek na różnego 
typu blachach i tablicach metalowych, znalezionych znakach drogowych, 
czy starych miednicach.

Ewa Gorządek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, listopad 2006
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Konrad Jarodzki
(ur. 1927, Zaklików)

Terror, 2016

olej, płótno, 140 × 100 cm 
sygnowany p.d. K Jarodzki

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

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

Sztuki abstrakcyjnej nie tłumaczy się, tylko się ją kontempluje. Dzieło Konrada Jarodz-
kiego jest niezaprzeczalnie zdumiewające. Dwie siły przeciwstawne ścierają się: materia 
i przestrzeń konkret i nierzeczywistość.

Jean Francois Huet w Quest France o wystawie Konrada Jarodzkiego

Duże, agresywne formy powolnym ruchem drążące przestrzeń, wyrastają niemal sprzed 
ram obrazu, by następnie – w miarę oddalenia stając się coraz bardziej postrzępionymi, 
ulotnymi – roztopić się w niezmierzonej dali.

W sposób subtelny, lecz nieodparty narzuca się tu wrażenie zmagania sił nie kończące 
się jednak ani zwycięstwem, ani klęską. Przestrzeń sugerowana środkami malarskimi 
staje się niemal materialna i wszechogarniająca, a wewnętrzna treść tych dzieł wykracza 
daleko poza doznania wiążące tylko z tradycyjnym odbiorem obrazu.

Ariadna Sarnowicz, Słowo Polskie
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Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 
2015 Wrocław)

NS 12, 1990

olej, płótno, 130 × 114 cm 
sygnowany na blejtramie: NS 
12 JÓZEF HAŁAS 90; nalepka 
z wystawy w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu z 2017 roku

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia Arsenału, wymie-
niany wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim, 
niezrównany kolorysta. W 1949 roku przeprowadził się do Wrocławia gdzie rozpoczął studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza Gepperta, uzyskując 
dyplom w 1954 r. Okres studiów w twórczości Hałasa to przede wszystkim pierwsze 
znaczące eksperymenty z kolorem oraz strukturą malarską. W tych pierwszych pracach 
widoczne są wpływy Waldemara Cwenarskiego, Tadeusza Makowskiego oraz Paula Klee. 
W 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą twórców lokalnego środowiska plastycznego. W latach 
1958–2001 związany był pracą dydaktyczną z PWSSP (przerwa w latach 1962–1967 – 
pedagog w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu), gdzie utworzył Katedrę Kształcenia 
Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Projektowania Plastycznego. W latach 
1984–1985 pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985 objął katedrę Malarstwa na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Co robię? Dziś myślę (z oddalenia), że właściwie maluję pejzaż, że czerpiąc podświadomie 
kiedyś, dziś świadomie, z młodości, zapełniam lukę, jaką ma polskie malarstwo, między 
pejzażem dosłownym a myślanym kategoriami problemu plastycznego, do abstrakcji (…) 
…nie jeżdżę na sympozja i kursokonferencje (…). Nie zależy mi, żeby być najaktualniejszy 
(taki super- nowoczesny) ale raczej-najprawdziwszy, to znaczy własny.

Józef Hałas, 1980 r., w: Józef Hałas, Notatki, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław, 2004, s. 13

WYSTAWIANY:
2017 – Józef Hałas. Poszukiwania, Muzeum Architektury we Wrocławiu
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Leon Tarasewicz
(ur. 1957, Waliły k. Białegostoku)

Bez tytułu, 2018

akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygno-
wany na odwrocie: L. Tarasewicz 
2018

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

W latach 1979–1984 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom uzyskał 
w 1984 r. w pracowni prof. T. Dominika. W roku akademickim 1996/97 macierzysta 
uczelnia zaprosiła go do prowadzenia pracowni na Wydziale Malarstwa. Uczy tam do dziś, 
od 2011 jako profesor, organizując plenery, warsztaty, wspólne wyjazdy na wystawy. Jeszcze 
w 1984 r. debiutował w Galerii Dziekanka, ale to wystawa dyplomowa zorganizowana 
w galerii Foksal w tym samym roku znacznie wpłynęła na jego karierę, umożliwiając m.in. 
wystawy w Galerie Nordenhake w Sztokholmie, Galleria del Cavallino w Wenecji czy Galerie 
Nordenhake w Malmö oraz wyjazdy na biennale sztuki w Wenecji czy Sao Paolo. Artysta 
do dzisiaj współpracuje z galerią Foksal. Już w okresie studiów odnalazł własny sposób 
przedstawiania natury poddawanej syntezie na granicy abstrakcji. Wczesne obrazy artysty 
przypominały pejzaże, z których eliminował stopniowo „zbędne” elementy, proponując bardzo 
osobistą wersję natury. W pracach z ostatnich lat przełamuje formalne ograniczenia malarstwa 
do przestrzeni rozpiętego na ramie płótna. Tworzy abstrakcyjne kompozycje pól i smug 
koloru wypełniających wielkoformatowe obrazy, jak również – coraz częściej – malowidła 
na ścianach galerii (np. w Konsthall, Malmö 1992, w Galerii Foksal, Warszawa 1994, na 
wystawie „Sztuka wobec natury”, Galeria Zachęta, Warszawa 1996). Inspiracje czerpie 
z malarstwa Jerzego Nowosielskiego oraz tradycji ikon. Bardzo ważną inspirację stanowi 
dla artysty także krajobraz rodzinnych stron białostocczyzny. Artysta został wyróżniony m.in. 
Paszportem Polityki, Nagrodą im. Jana Cybisa w 2000 r., Nagrodą Fundacji Nowosielskich, 
Wielką Nagrodą Fundacji Kultury (2006), a także Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora 
za szczególne osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego (2018). Miał 
wystawy indywidualne w czołowych muzeach i galeriach w kraju oraz w Londynie, Nowym 
Jorku, Berlinie, Wenecji i in. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Narodowego Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Obecnie stale współpracuje z galeriami: Springer and Winckler Gallerie w Berlinie oraz 
Nordenhake w Sztokholmie. Leon Tarasewicz związany jest z rodzinną wsią Waliły na 
białostocczyźnie, gdzie czynnie animuje życie artystyczne tworząc m.in Galerię Krynki. Od 
lat angażuje się również w życie mniejszości białoruskiej w Polsce. Jest Prezesem Związku 
Hodowców Kur Ozdobnych.”
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Leon Tarasewicz
(ur. 1957 Waliły k. Białegostoku)

Bez tytułu, 2017

akryl, płótno, 50 × 50 cm, sygno-
wany na odwrocie: L. Tarasewicz 
2017 |acrylic on canvas |50 × 50

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

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

Thorsten Rodiek, Od malarstwa pejzażowego do pejzażu koloru, [w:] Leon Tarasewicz. Grenzenlose Malerei,  
Kunsthalle St. Annen, Lubeka 2006
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Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

z cyklu Krajobraz 
Animalistyczny, 1993

technika mieszana, płyta, 
63 × 77 cm sygnowany l.g.: 
MUSIAŁOWICZ oraz na odwrocie: 
z cyklu KRAJOBRAZ ANIMALI-
STYCZNY |1993 |MUSIAŁOWICZ

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

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego 
Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Malarz, grafik i rysownik nie związany z żadną 
grupą ani orientacją artystyczną. Używał różnych technik (pędzel, pióro, techniki graficzne, 
tusz) stworzył monotematyczne serie, m.in. „Dno morskie”, „Wojna przeciw człowiekowi”, 
„Portrety z wyobraźni”, cykle „Reminiscencje”, „Epitafia”, „Rodzina”, „Sacrum”. Malował 
obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym tle i fakturze reliefowej, 
zajmował się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt witraża do Mauzoleum 
Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).

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

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

Prof. Alicja Kuczyńska, recenzja wystawy w Pałacu w Oborach 1991 – 1992, „Nowa Europa”, 8.04.1992
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Henryk Cześnik
(ur. 1951, Sopot)

Po wyroku, 1986

olej, płótno, 200 × 130 cm  
sygn. p.d.: H. Cześnik 86 oraz 
na odwrocie: HENRYK CZEŚNIK 
SOPOT SIENKIEWICZA 23 m. 49 
|OLEJ 1986 |130 × 200 |”PO 
WYROKU”

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

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

To malarstwo z ducha rysunku – tak chyba najprościej można zdefiniować technikę, ale 
i energię artystyczną Henryka Cześnika. W jego sztuce to kreska jest nośnikiem treści, 
znaczeń i dramaturgicznych zwrotów akcji. (…) Cześnik w swej sztuce opowiada się 
całkowicie po stronie treści, narracji, historii; nawet jeśli są one fragmentaryczne, urwane, 
nieciągłe, nadal pozostają opowieściami. Te obrazowe narracje mają bardzo różnorodne 
źródła – najwięcej tu chyba przygód własnych, wspomnień, zasłyszanych opowieści. Są 
liczne cytaty z rzeczywistości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewizji, ale są również 
jawne i częste odniesienia do historii malarstwa, do historii sztuki.

Bogusław Deptuła, Rysowanie/malowanie/pisanie/obrazowanie [w:] Niebezpieczne zabawy.  
Henryk Cześnik, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2017, s. 13.
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Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935, Poznań)

Martwa natura 
z pochodniami 
i żółtą dominantą, lata 
60/70-te XX wieku

olej, płótno, wym. 135 × 111 cm 
sygn. z tyłu, datowany: koniec lat 
sześćdziesiątych początek siedem-
dziesiątych

cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 35000–50000 zł

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

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

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

Stare kobiety I (Listy), 1977

olej, płótno, 110 × 110 cm, 
sygnowany z przodu na środku: 
1977 Sopot KBereźnicki

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

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

Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970, Warszawa 1975, s. 121

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

Paweł Huelle, Kiejstut Bereźnicki: Malarstwo i rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2001
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Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Ciało XII, 1990

olej, płótno, 117 × 90 cm,  
sygn. p.d. Jackiewicz 89 oraz  
na blejtramie: W. JACKIEWICZ 
OBRAZ XII/90

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

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

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

Danuta i Jan Dettlaff, Władysław Jackiewicz, „Sztuka”, 4/87
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Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug, 2000

olej, płótno, 61 × 92 cm  
sygnowany p.d.: S. Baj sygnowany 
na odwrocie: „Rzeka Bug“ STANI-
SŁAW BAJ |OLEJ, PŁÓTNO 2000 r.

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

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

Malarstwo Baja nie operuje żadną wtórnością, skrzywieniami dla stylizacji, nie zdradza 
zapatrzeń cudzych i nie ujawnia nachalnych nawiązań i komentarzy do kultury arty-
stycznej. Baja określić do końca nie sposób! On zawsze wymyka się interpretacji. Jego 
woda niesie z reguły element wzięty niby z kaligrafii japońskiej – kreskę, zawierającą 
sugestię pęknięcia, jakiś sznyt obcowania z nieokreślonością. To „pacnięcie” pędzla jest 
wyabstrahowane, bez powiązań, całkiem nie a propos; więc podatne dowolności pojmo-
wania. Artysta być może wyraża nim ja subiektywne i sytuacyjne. Ten znak występuje 
jako sygnatura, autograf. Stanowi podsumowanie kompozycji, puentę. Wyraża napięcie 
kulminacji aktu twórczego, odbija siłę koncentracji – w ogóle symbolizuje gest malarski.

Magdalena Sołtys, „Stanisław Baj – Wszystko płynie/Everything Flows” [katalog wystawy], 
Galeria aTak, Warszawa 2011
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Grzegorz Stec
(ur. 1955)

Karły i szczudlarze, 2019

olej, płyta, 70 × 70 cm  
sygnowany p.d.: Grzegorz Stec 
2019

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

Malarz, grafik, poeta, w 1981 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W latach 
1996–2002 był rezydentem The Society for Arts w Chicago. W „1112 Gallery”, The Society 
for Arts, odbyły się trzy jego wystawy: Letters to the Mastres (1996), Exodus or Carnival? 
(1997) i Aqueducts of Dream (1998). W latach 2008–2009 wystawiał w Nowym Jorku, 
duże wystawy jego malarstwa miały miejsce w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej 
Polskiej (2008), w Galerii Kuriera Plus (2008) i w Fundacji Kościuszkowskiej (2009). 
Obrazy artysty prezentowane były m.in. na plakacie VI Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van 
Beethovena (2002), na licznych publikacjach książkowych, znajdują się w wielu prywatnych 
kolekcjach (m.in. Chrisa Sztybera). W 2014 r. Grzegorz Stec przygotował scenografię oraz 
inscenizację spektaklu Antygona Sofoklesa (Teatr MIST). O twórczości artysty TVP nakręciła 
film Zadręcza mnie zapach czerni (1991, reż. Cezary Nowicki). Grzegorz Stec jest także 
poetą (debiutował w piśmie „Student” w 1974 r.), wydał dwa tomiki poetyckie: Nikt tu 
nie szuka odpowiedzi, Kraków 1999 oraz Melencolia, Kraków 2007. W 2019 roku miały 
miejsca dwie duże wystawy indywidualne artysty: „Grzegorz Stec – wystawa jubileuszowa” 
w Nowohuckim Centrum Kultury oraz „Grzegorz Stec, Malarstwo – Czarne obrazy” w Galerii 
Pryzmat ZPAP w Krakowie.

Obrazy czarne (...) oceniane są przez krytykę jako jedne z najciekawszych. Wizualnie 
przywodzące na myśl działania czysto graficzne, są malarskimi rarytasami, zbudowanymi 
z czystej czerni i bieli. (...) Jest więc kontrast światła i mroku, mistrzowskie operowanie 
natężeniem półcieni, rysunek, którego nie sposób niczym oszukać. (...) W obrazach 
dominuje światło – rozproszone lub mocno jarzące się punktowo, ślizgające się po formie 
albo ją podkreślające – światło magiczne, tworzące swym blaskiem i niespodziewaną 
jasnością atmosferę tajemniczości i metafizycznej poetyki.

Joanna Warchoł, Grzegorz Stec. Malarstwo, Kraków 2019, s. 11–12

WYSTAWIANY:
2019 – Grzegorz Stec – wystawa jubileuszowa, Galeria Biała, Nowohuckie Centrum 
Kultury w Krakowie
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Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Moje marzenie, 2010

olej, płótno, 60 × 40,5 cm 
(nieregularny kształt płótna);  
na odwrocie wyszyte: DLA/MARTY 
LATOSIŃSKIEJ/WŁADYSŁAW 
JACKIEWICZ/2010, na krośnie 
napis: MOJE MARZENIE 2010 
ROK (niebieskim flamastrem) oraz 
dedykacja: Panu Latosi

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

50
Bogdan Korczowski
(ur. 1954, Kraków)

Star crossing, 1990

olej, akryl, płótno, 130 × 89  
sygn. p. d.: KORCZOWSKI i opisany 
na odwrocie: KORCZOWSKI |1990 
|STAR |CROSSING |1

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Malarz, grafik i performer. W 1978 roku ukończył grafikę w pracowni prof. Włodzimierza 
Kunza, na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1980 roku przeprowadził się do Paryża, 
gdzie osiadł i w 1985 ukończył Ecole Supérieure des Beaux-Arts, w pracowni Abrahama 
Hadada. W l. 1986–1995 podróżował po Stanach Zjednoczonych i regularnie wystawiał swoje 
prace w Nowym Jorku. W 1988 r. otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pollock-Krasner, 
jako drugi, po Franciszku Starowieyskim, Polak wśród ówczesnych stypendystów. Pierwsza 
po wyjeździe do Paryża polska wystawa Bogdana Korczowskiego odbyła się w 1989 r. 
w warszawskiej Galerii Zachęta pod kuratelą Jacka Werbanowskiego. Na swoim koncie ma 
około 100 indywidualnych wystaw w Polsce oraz m.in. we Francji, w StanachZjednoczonych, 
Szwajcarii, SzwecjiiRosji.Jegomalarstwoznajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, Miejskich Galeriach Sztuki w Lublinie i Częstochowie. Jego twórczość malarska 
układa się w cykle w których skupia się na przedstawieniu ważnych dla siebie symboli, 
ideogramów, gwiazd, krzyży, a także w późniejszym okresie motywów związanych z naturą, 
wszechświatem. Obrazy charakteryzują się grubymi warstwami nieregularnie nałożonej 
farby, czasami chaotycznie spływającej, czasami formującej się w dziwne niezrozumiałe 
pismo. Artysta wielokrotnie podkreślał swoją inspirację pracami Tadeusza Kantora, któremu 
poświęcił kilka ze swoich wystaw, a także północnoamerykańskimi Indianami i szamanizmem. 
Ekspresyjny abstrakcjonizm symboliczny, który uprawia Korczowski, tworzy prywatny świat 
artysty, w którym mieszają się żywioły, emocje oraz kultury.

Reprodukowany i wystawiany: 
P. Dmochowski, Visions des Tenebres. 50 ob-
razów z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich, 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Częstochowa 
– Warszawa – Gdańsk 2004, s. 30
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Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Kwiaty i owoce na okrągłym 
stole, 1995

olej, płótno, 100 × 115 cm 
sygnowany i opisany na odwrocie: 
JAN SZANCENBACH |KWIATY 
I OWOCE NA OKRĄGŁYM STOLE 
STOLE |1995

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 22 000 – 28 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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Jan Dobkowski
(ur. 1942, Łomża)

Nokturn CXI, 2010

akryl, płótno, 65 × 92 cm sygno-
wany na odwrocie: Jan Dobkowski 
|„NOKTURN CXI” 2010 ROK 
|ACRYL |65 cm x 92 cm

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

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

„Malujące ten cykl myślałem o Nokturnach Chopina”, mówi artysta. I rzeczywiście, Nok-
turny Dobkowskiego są łagodne i liryczne jak liryczne arcydzieła Chopina, choć wiadomo, 
że w głębi zbierają się niepokojące ładunki, które czasem spod spodu wyzierają. Niektóre 
z czarnych figur – ludzkich, choć czasem zaskakująco, „erotycznie” uproszczonych – zbliżają 
się niepokojąco do powierzchni obrazu, jakby chciały wyjść poza spokojnie mieniące się 
tło. (…) Żyją, poruszane tymi samymi emocjami co my, miłośnie zespolone ze światem, 
z muzyką, z wszechświatem.

Krzysztof Lipka, Jan Dobkowski. Nokturny, Galeria Artemis, Kraków 2011, [b.n.]

WYSTAWIANY:
2011 – Jan Dobkowski. Nokturny, Galeria Artemis, Kraków 2011

LITERATURA:
Jan Dobkowski. Nokturny, Galeria Artemis, Kraków 2011, ilustracja na okładce 
katalogu
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Stanisław Młodożeniec 
(ur. 1953)

Whitney, 2018

olej, płotno, 40 × 50 cm  
sygnowany i dat. p. d.:  
S.MŁODOŻENIEC |2018 opisany 
na odwrocie

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pra-
cowniach profesorów Michała Byliny i Jacka Sienickiego. Maluje obrazy realistyczne lub 
figuratywne i abstrakcje. Inspiruje się tradycjami wielkich awangard pierwszej połowy 
XX wieku. Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie uwiecznia 
w swoich pracach. Ostatnio prace Stanisława Młodożeńca obszerniej prezentowane były 
w trakcie festiwalu „New New Yorkers” w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny 
artystów: jest synem grafika Jana Młodożeńca i bratem grafika Piotra oraz wnukiem poety 
Stanisława Młodożeńca. 

54
Edward Dwurnik 
(1943 Radzymin – 2018 
Warszawa)

Czerwone tulipany, 2017 r.

olej, płótno, 40 × 30 cm 
sygnowany i datowany p.d.: 2017/ 
E.DWURNIK oraz na odwrocie 
opisanyL 2017/E.DWURNIK/ 
„CZERWONE/TULIPANY”/  
NR: XXIII – 1313-/-7118

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka 
z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło 
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym 
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki 
„Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na 
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor ponad 3 tysięcy obrazów 
towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, 
artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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Tomasz Zawadzki 
(ur. 1956 r.)

Obraz autonomiczny Nr 63, 
2019

akryl, lateks, drewno, sklejka, 
63 × 48 cm, sygn., dat. i opisany 
na odwrocie: obraz autonomiczny 
Nr 63/akryl, lateks, drewno, 
sklejka/63 × 48 cm/2019/Tomasz 
Zawadzki

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

W latach 1976–1981 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) na Wydziale Malarstwa Grafiki 
i Rzeźby. Pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierując Zakładem Malarstwa. Od końca lat 80. ubiegłego 
wieku współpracuje z BWA w Lublinie (obecnie Galeria Labirynt). W pracy artystycznej 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Zorganizował 37 wystaw indywidualnych 
oraz uczestniczył w ponad 180 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 

56
Lech Twardowski 
(ur. 1952 r.)

Bez tytułu

płótno naklejone na płytę, akryl, 
30 × 30 cm

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

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni ma-
larstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. W 1983 wyjechał do Paryża; w 1995 powrócił do 
Wrocławia. Uprawia malarstwo, instalacje i performance. W swojej twórczości wykorzystuje 
różne techniki i media. Jego obrazy i obiekty znajdują się w zbiorach Musée National 
d’Art Moderne w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach 
prywatnych w Polsce i za granicą. 
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Rafał Bujnowski 
(ur. 1974, Wadowice)

z cyklu Satellite, 2005

olej, płótno, 30 × 40 cm  
sygn. na odwrocie:  
BUJNOWSKI / 05

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

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

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

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

W 2005 roku Bujnowski sięgnął w swych obrazach po rzeczywistość dostępną 
jedynie za pomocą urządzeń technicznych. Serię „Satelita” tworzą czarno-białe, 
rozmyte abstrakcyjne „zdjęcia” wykonane z przestrzeni kosmicznej.



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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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Hofman Wlastimil (1881–1970),  
Cykl 30 obrazów Ojcze nasz, lata 1951–1952,  

olej, płyta, deska, 54 × 65 cm (każdy obraz)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

Święć się imię Twoje

Przyjdź królestwo Twoje

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

I odpuść nam nasze winy

Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom

I nie wódź nas na pokuszenie

Ale nas zbaw od złego

Amen



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Sopot, 4 kwietnia 2020 r., godz. 17

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

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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Indeks artystów

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

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

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

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

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

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl
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SOBOCKI LESZEK   36, 37 

SOSNOWSKI KAJETAN   12

STAJUDA JERZY   31 

STAROWIEYSKI FRANCISZEK   5, 10

STAŻEWSKI HENRYK   13, 14

STEC GRZEGORZ   48 

SZANCENBACH JAN   51 

SZWACZ BOGUSŁAW   22 

TARASEWICZ LEON   40, 41 

TWARDOWSKI LECH   56 

ZAWADZKI TOMASZ   55 

ZIELIŃSKI KRYSTYN   17 
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