AUKCJA PRAC NA PAPIERZE
SZTUKA WSPÓŁCZESNA
22 KWIETNIA 2020
3

Teryna na stopie z pokrywą z motywem jelenia i zająca,
Theodor Julius Gunther, Berlin, ok. 1850 r
srebro, pr. 11 łutowa, w. 4168 g, h. 39 cm, 30 x 50 cm
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1
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –
2009 Warszawa)

Bez tytułu,

1990 r.

ołówek, papier, 29,7 × 21 cm
sygn. śr. g.: F.B.S. /1690 Wystawiany:
Franciszek Starowieyski (1930–2009).
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki,
16.04–15.06.2014 Lit.: Franciszek
Starowieyski (1930–2009).
cena wywoławcza: 2 000 zł •
2

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej ASP.
Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię.
Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie
i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć Grand Prix
na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za plakat filmowy na
festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką,
zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości Starowieyskiego
świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakterystyczna groteska
nawiązuje do malarstwa XVII-wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował
swoje prace o 300 lat wstecz.
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2
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie –
1990 Kraków)

Projekt plakatu „Umarła klasa”
na dziesięciolecie spektaklu,
1985 r.

technika mieszana, kredka, pastel,
flamaster, papier 30 × 21 cm
w świetle passe-partout, napis autorski:
CRICOT/KANTO/1985/1975
cena wywoławcza: 9 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r.
związany był z awangardową II Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku.Od połowy lat 50. uprawiał malarstwo
informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora z lat
70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem.
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił
w ostatnich latach życia.
3

3
Maria Stangret
(ur. 1929 r.)

Bez tytułu,

uzyskując dyplom w jego pracowni na Wydziale Grafiki w 1960. Od 1956 była aktorką teatru
„Cricot 2”, uczestniczyła też we wszystkich happeningach swego męża, Tadeusza Kantora.

1963 r.

olej, tektura, 69 × 49 cm,
sygn. i dat. p.d.: M. Stangret 63
cena wywoławcza: 15 000 zł •
4

Maria Stangret studiowała w krakowskiej ASP pod kierunkiem m.in. Jana Świderskiego,

Wystawiała najczęściej w Galerii Krzysztofory w Krakowie i w Galerii Foksal w Warszawie. Od
1976 jest członkiem „Grupy Krakowskiej”. Jej wczesne malarstwo z lat 50. reprezentowało
nurt abstrakcji informel, z którą miała okazję się zapoznać podczas pobytu w Paryżu. W latach
70. zbliżyła się do sztuki konceptualnej, konstruując obiekty, bedące wyolbrzymionymi
replikami przedmiotów takich jak np. liniowana kartka papieru. Po tym okresie wróciła do
malarstwa gestu, tworząc wrażliwe, spontaniczne obrazy inspirowane naturą.
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Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Artysta Kantor,

1970 r.

kredka, papier, 42 × 29 cm,
sygn. p.d.: Szajna 1970,
opisany l.d.: artysta Kantor
cena wywoławcza: 5 500 zł
6
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5
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Galuga,

2000 r.

gwasz, papier, 42 × 29 cm
w świetle passe-partout,
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Szajna/2000
cena wywoławcza: 5 500 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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6
Barbara Zbrożyna
(1923–1995)

Bez tytułu,

1998 r.

litografia, papier kremowy, 47,5 × 33,8 cm,
sygn. olówkiem pod płytą l.d.: 12:20 (odb. H. Opałka),
p.d.: I [w kółku] Styczeń 1988 BZbrożyna
cena wywoławcza: 1 500 zł •
Naukę sztuki rzeźbiarskiej rozpoczyna w 1939 r. w prywatnej szkole
plastycznej Blanki Mercere w Warszawie, gdzie lekcje rysunku prowadził
Ryszard Moszkowski. W 1943 r. poznaje Alfonsa Karnego, to spotkanie umacnia w niej przekonanie o kontynuowaniu nauki rzeźbienia.
W 1945 r. rozpoczęła naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w pracowni Xawerego Dunikowskiego. Od 1947 do 1949 r. kontynuuje
naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Franciszka
Strynkiewicza. Dyplom otrzymuje w roku 1962. Pełną świadomość
artystyczną osiąga już jednak w roku 1955, w atmosferze gwałtownych
starć ideowych, w okresie radykalnego przewartościowania dorobku
sztuki XX wieku. W swojej karierze zdobyła wiele nagród i wyróżnień,
czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym stolicy oraz całego kraju.
Należy do grona polskich artystek drugiej połowy XX wieku, które wywarły
ogromny wpływ na obraz powojennej polskiej rzeźby.

7
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien –
2011 Rzym)

Bez tytułu,

1951 r.

akwarela, papier, 13,5 × 11,5 cm,
sygn. p.d.: Opałka 1951
cena wywoławcza: 3 500 zł •
8
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8
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien –
2011 Rzym)

Portret,

lata 50. XX w.

węgiel, papier, 32, 5 × 23 cm,
sygn. na odwrocie R. OPAŁKA
cena wywoławcza: 3 800 zł
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Polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptualizmu. Od 1977 r.
tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1968 stworzył cykl Opisanie świata, nawiązujący do motywów biblijnych. Jego najbardziej
rozpoznawalnym dziełem jest cykl OPALKA 1965/1 – ∞, nazywany przez artystę i krytyków
Programem. Zajmował się również grafiką. W 2009 został odznaczony Złotym Medalem l
„Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a w 2011 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
9

W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego.
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który
otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej
akademii. W 1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina
oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą,

9

tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych,

Wojciech Fangor
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Na Bałtyku,

1960 r.

flamaster, papier, 52,5 × 79,5 cm,
sygn. p.d.: Fangor 60
cena wywoławcza: 8 000 zł •
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mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady powrócić
do malarstwa figuratywnego. Malarz jest jednym z gigantów sztuki XX w. To jedyny polski
artysta, który został zaproszony i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The
responsive Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1965) i jedyny polski artysta,
który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970). Lata
emigracji sprawiły, że jego prace trafiły do najważniejszych międzynarodowych zbiorów.
Jego obrazy sprzedawane są dziś za znaczące kwoty przez największe domy aukcyjne na
świecie t.j. Sotheby’s i Christie’s.
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Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji –
1972 Bukowiec koło Kowar)

Portret Pana Jurka Panka,

1968 r.

linoryt, papier, 15,5 × 10,5 cm,
dat. p.d.: 21 IV 68 r., opisany l.d.:
Portret Pana Jurka Panka
cena wywoławcza: 3 600 zł •
12
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Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś

Jonasz Stern

kontynuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw.

(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

Pierwszej Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne. Dorobek artysty

Kompozycja abstrakcyjna

można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne

linoryt, papier, 20 × 49,5 cm

eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało

w świetle passe – partout

łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś

cena wywoławcza: 3 000 zł •

było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.

12
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja abstrakcyjna
(Owale)
litografia, papier, 15 × 14,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. ołówkiem p.d.: HStażewski
cena wywoławcza: 2 000 zł •
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Tadeusz Brzozowski
(1918 Lwów – 1987 Rzym)

Illustrissimo Magistro Guillermo
Sandberg, 1967 r.
tusz, papier, 59 × 47 cm
sygn. i dat. p. d.: T.Brzozow- /ski
/Octob. 1967
cena wywoławcza: 30 000 zł •
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Od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940–1942
kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji
związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora – grał w Balladynie (1943) i główną
rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co
okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie
ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków,
uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia
przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950–1955
nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem
polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął
pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959–1961 jako
dyrektor; w Zakopanem mieszkał do końca życia.
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Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt,

1993 r.

serigrafia, papier, 44 × 29,5 cm,
sygn., dat. i opisany p.d.: II/38/50/Jerzy
Nowosielski 93
cena wywoławcza: 8 000 zł •
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W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. Od 1944 r.
należy do Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92
profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej.
Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych
linią konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.
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Stanisław
Dawski
(1905–1990)

Głowa
mężczyzny,
1984 r.

technika mieszana,
papier, 49 × 63 cm,
sygn. p.d.: St Dawski
84, opisany l.d.:
t. mieszana, śr.d.: eu
epreuve d’aurteur
cena wywoławcza:
2 500 zł •
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Roman Opałka
(1931 AbbevilleSaint-Lucien –
2011 Rzym)

Henryk,

1979 r.

litografia, papier,
26 × 31 cm (zadruk), sygn. p.d.:
R. OPAŁKA, opisany
i dat. l.d.: HENRYK
(litografia) 79
cena wywoławcza:
1 500 zł
18
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Danuta Leszczyńska-Kluza
(1926–2019)

Mój jelonek,
mój Sebastian,

1973 r.

technika mieszana, papier, 56 × 50,5 cm,
sygn. i dat. : p. d.: Danuta Kluza 1973,
opisany l. d.: Mein Hirschjunge, mein
Sebastian!..., śr. d.: 1/50
cena wywoławcza: 2 000 zł •
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Wydział malarstwa krakowskiej ASP ukończyła w 1952 r. Uczestniczyła w wielu wystawach
w kraju i zagranicą, uzyskała kilka nagród, w tym srebrny medal i dyplom członka Akademii
Tomasso Campanella w Rzymie. Twórczość artystki obejmuje m.in. cykle obrazów „Pustelnia”
(1959–61), „Ogrody” (1963–70), „Zdarzenia” (1971). Prace artystki posiadają w swoich
zbiorach muzea w kraju i zagranicą, m.in. w Sztokholmie, Nowym Jorku, Waszyngtonie,
Tel-Awiwie.
19

18
Józef Szajna

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień,

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale

Relief/Niedokończony/, 2005 r.
relief, karton, 100 × 70 cm, sygn.,
opisany i dat. na odwrocie: JÓZEF SZAJNA,
RELIEF/NIEDOKOŃCZONY/2005
cena wywoławcza: 14 000 zł
20

Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mowili, że jest jednym z pięciu największych
artystow XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach
koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok poźniej rownież
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie
między innymi kierował studium scenografii.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Studiował malarstwo w latach 1949–1955 pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku dyplomowym wziął udział w Ogólnopolskiej

19

Wystawie Młodej Plastyki w warszawskim Arsenale. Od 1958 wykładał w macierzystej

Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Kompozycja,

1970 r.

akwarela, papier, 49 × 63 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: RAJMUND ZIEMSKI,
dat. p.d.: 28 XII 70
cena wywoławcza: 12 000 zł •
22

uczelni, prowadząc w niej pracownię malarstwa, jedną z najchętniej wybieranych przez
studentów jako pracownia dyplomowa. Prowadzący ją profesor jest również autorytetem
artystycznym, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji niegeometrycznej
w polskim malarstwie powojennym. Od początku lat 60. obrazy Ziemskiego przybrały charakterystyczny kształt wydłużonego prostokąta, w którego polu, niczym rozpięte, dramatyczne
płachty, rozpościerały się aluzyjne pola koloru i faktury. Nosiły tytuły sugerujące związki
z naturą, jednak górę w nich bierze zainteresowanie malarza kolorem i materią, traktowanymi
autonomicznie, w oderwaniu od jakichkolwiek sugestii przedmiotowych. Potem zarzucił ten
proceder na rzecz dalszego rozwijania prób kolorystycznych, idących w kierunku ostrych
kontrastów i niekiedy kakofonicznych zestawień. Pozostaje przy tym przy ustalonym jeszcze
w latach 60. sposobie tytułowania i oznaczania prac.
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Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Autoportret
z cyklu Mrowisko,

1998 r.

technika własna, akryl, kreda na druku
offsetowym, 70 × 66,5 cm,
dat. p. d.: 1998
cena wywoławcza: 8 000 zł •
24

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

21
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Inżynieria genetyczna IV,

1990 r.

tusz, papier, 45 × 62 cm,
sygn. i dat. p.d.: Szajna 996, opisany l.d.:
Inżynieria genetyczna IV
cena wywoławcza: 7 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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Maria Szwabowicz
(1911–1994)

Kompozycja
olej, karton, 43 × 34 cm,
sygn. na odwrocie: Szwabowicz, na
odwrocie również naklejka z Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w Krakowie
cena wywoławcza: 2 000 zł •
26
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Studiował w ASP w Krakowie, nie zrobił jednak dyplomu. Został przyjęty do ZPAP w 1958

Zdzisław Stanek

na podstawie dorobku artystycznego. Od 1953 był członkiem katowickiej Grupy St-53,

(1925–1996)

Światłoformy słońca,

z którą wystawiał do końca jej działalności w 1958. Podobnie jak inni członkowie grupy
1972 r.

kolaż, papier, 35 × 50 cm, na odwrocie
pieczątka z Biura Wystaw Artystycznych
w Katowicach
cena wywoławcza: 3 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

był zafascynowany postacią Władysława Strzemińskiego, studiował jego „Teorię widzenia”.
Początkowo malował silnie kubizowane martwe natury, postaci i pejzaże, nie przekraczając
granicy abstrakcji. Po 1956, w cyklach takich jak „Światła w międzyprzestrzeni”, „Światłodrzewa”, „Światłokwiaty” i in., zbliżał się do abstrakcji informel, niekiedy surrealizmu.
Wydobywał abstrakcyjne kształty mgławicowymi smugami koloru i faktury. Rozwiązania
fakturowe zbliżają jego sztukę z późnych lat 50. do malarstwa materii. W latach 70. i 80.
tworzył reliefy i obiekty malarskie z użyciem drewna i gipsu (cykl „Obrazoformy”).
27

24
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji –

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts

1972 Bukowiec koło Kowar)

w Valenciennes. Do Polski przyjechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał sanato-

Improwizacja dla Grażynki,
1963/64 r.

linoryt, bibuła, 20 × 27 cm,
sygn. i opisany wzdłuż dolnej krawędzi:
Improwizacja dla Grażynki lino. 1963/64
(odbitka próbna) Józef Gielniak
cena wywoławcza: 4 500 zł •
28

rium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł.
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. Od 1966 r. był
członkiem Société Internationale des Graveurs sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę
na V Biennale Grafików w Lublanie, w 1966 r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na
Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967 r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowej
Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972r. nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki
w Fredrikstad. Laureat Nagrody Państwowej.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

25
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji –
1972 Bukowiec koło Kowar)

Bukowiec naoczny – dla syna,
1969 r.

linoryt, bibuła, 24 × 32 cm,
sygn. p.d. ołówkiem pod płytą: Józef Gielniak, opisany l.d.: Bukowiec naoczny-dla
syna, śr.d.: linoryt 1969, odbitka artysty
I dla Wojtka S.
cena wywoławcza: 2 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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26
Jan Góra
(ur. 1936, Dukszty)

Postacie IV,

1964 r.

technika metalowa, papier, 33 × 50 cm,
sygn. p.d.: Jan Góra, opisany l.d.: technika metalowa, Postacie IV 3/30 1964
cena wywoławcza: 800 zł •
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom
otrzymał w prac. Prof. J. Studnickiego.
Wykładowca malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 1963 r.
Uprawia malarstwo i grafikę artystyczną.
Wystawy w Polsce oraz zagranicą: Wiedeń,
Berlin, Praga, Paryż, Montreal, Monachium,
Stuttgart, Genewa, Lozanna, Cambridge,
Kopenhaga, Sztokholm, Tokio, Oslo, Nowy
York, Kinszasa, Skopje.Laureat wielu nagród
i wyróżnień. Prace w zbiorach muzealnych
i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

27
Jerzy Przybył
(ur. 1943 r.)

Topienie Marzanny,

1967 r.

technika graficzna, 34 × 29 cm,
sygn. i dat. p.d.: Jprzybył 67
cena wywoławcza: 800 zł •
Artysta malarz, grafik, rzeźbiarz, pisarz,
eseista i krytyk. Ukończył Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydział
Malarstwa i Grafiki w Katowicach w 1968
roku. Członek ZPAP w Katowicach, Związku
Plastyków Szwedzkich, Stowarzyszenia
Artystów Smalandu w Varnamo (Szwecja).
Przez krytykę szwedzką i zagraniczną,
w tym polską, został uznany narodowym
ikonografem Mitologii Nordyckiej.Entuzjastyczne recenzje z jego wystaw zamieszczały największe gazety światowe, w tym
np. „Washington Post”. W Polsce odbyło
się 20 wystaw Jerzego Przybyła – między
innymi w Warszawie, Krakowie, Katowicach,
Łodzi, Gdańsku, Opolu i Toruniu.
30

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

28
Józef Szajna

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień,

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale

Apel,

1991 r.

akryl, tusz, papier, 20 × 59 cm
w świetle passe-partout, sygn i dat.
ołówkiem śd. d. oraz p.d.: Szajna 1991
cena wywoławcza: 6 000 zł

Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych
artystów XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach
koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie
między innymi kierował studium scenografii.

29

Malarz, rysownik, scenograf. Absolwent PWSSP w Łodzi. Dyplom obronił w 1951 roku

Lech Kunka

w pracowni Wł. Strzemińskiego. W latach 1948–1949 kształcił się także w pracowni F. Legera

(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Bez tytułu,

1951 r.

gwasz, papier, 100 × 70 cm
sygn. i dat. p. g.: L. Kunka 51
cena wywoławcza: 10 000 zł •
32

we Francji. Między 1951 a 1978 wykładał na macierzystej uczelni, a od 1963 roku był
prorektorem i dziekanem PWSSP. Członek grupy St-53 oraz uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale (1955) oraz
II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1957). Jego prace nawiązują do „Powidoków”
tworzonych przez Wł. Strzemińskiego oraz dekoracyjnej sztuki Matisse’a i Legera. Malował
głownie abstrakcje geometryczne, z czasem ewoluujące w kierunku sztuki strukturalnej –
bazującej na różnorodnych materiałach i technikach.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

30
Werner Lange
(1888–1955)

Kompozycja,

1921 r.

technika mieszana, papier,
42,5 × 32,5 cm,
sygn. p.d.: Werner Lange 1921
cena wywoławcza: 1800 zł
34
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31
Werner Lange
(1888–1955)

Kompozycja,

1921 r.

technika mieszana, papier,
42,5 × 32,5 cm,
sygn. p.d.: Werner Lange 1921
cena wywoławcza: 1800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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32

Artysta-plastyk zajmujący się m.in. szkłem artystycznym.Studiował na Politechnice Lwowskiej (1920–1924) oraz w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (1925–1933 [b]), m.in.
u prof. Leona Pękalskiego i prof. Karola Tichego. W międzyczasie pracował na tej pierwszej

Władysław Zych

jako asystent (1928, u prof. Kazimierza Bartla). Po uzyskaniu dyplomu w 1934, w latach

(1900–1964)

1936–1939 pracował na ASP jako asystent u prof. Bohdana Pniewskiego. Równocześnie był

Kompozycja fantastyczna
akwarela, gwasz, karton, 96 × 60 cm,
sygn. l. d.: W. Zych
cena wywoławcza: 3 800 zł •
36

zatrudniony w Muzeum Narodowym w Warszawie u Bohdana Marconiego jako konserwator
obrazów. Po II wojnie światowej, do 1949 współpracował z zakładami przemysłowymi,
prowadząc kursy doszkalające – w zakresie malowania na fajansie dla pracownic fabryki
fajansu we Włocławku oraz malowania na tkaninie w zakładzie w Milanówku. W latach
1949–1952 asystował prof. Wojciechowi Jastrzębowskiemu na warszawskiej ASP, od 1950
pełniąc funkcję kierownika pracowni ceramiki. Od 1953 do 1955 kierował pracownią
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

malarstwa w warszawskiej Pracowni Sztuk Plastycznych. Od 1956 mieszkał na Saskiej Kępie
w Warszawie.Był artystą wszechstronnym; uprawiał malarstwo (sztalugowe, ścienne, na
szkle), tworzył szkło artystyczne i użytkowe oraz ceramikę artystyczną i użytkową. Projektował
również tkaniny. Dekorował malarsko wnętrza kościołów: rekonstruował freski w kościele
w Węgrowie (1936–1942), namalował polichromie w kościołach w Goźlinie (1934), Imielnicy
(1950, obecnie Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Płocku), Stryju. Mozaika jego
autorstwa zdobiła Dom Chłopa w Warszawie, jednak w 2002 została skuta. Zachowała
się natomiast mozaika upamiętniająca zamach na Café Club na rogu Alei Jerozolimskich
i Nowego Światu w Warszawie (współautorką była żona artysty, Wanda Zych) oraz mozaikowa
oprawa zegara w głównym budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1955.

33
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Portret
wypukłodruk, papier, 64 × 49 cm,
sygn. p.d.: Dawski,
opisany l.d.: Portret, śr.d.:
wypukłodruk, prób.
cena wywoławcza: 1 200 zł •

34
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Wszystkooki,

1967 r.

linoryt, papier, 43 × 40 cm,
sygn. p.d.: Dawski 67, opisany l.d.:
Wszystkooki, śr.d.: 1/12 convexo impr.
cena wywoławcza: 1 200 zł •
38
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35
Władysław Rząb
(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Czytanie tory
linoryt, papier, 15 × 15 cm, na odwrocie
pieczątka syna artysty potwierdzająca
autentyczność
cena wywoławcza: 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Trudne warunki, w jakich się wychowywał, nie pozwoliły mu na rozwijanie zainteresowań
artystycznych. Po wojnie przez trzy lata uczył się, dzięki otrzymanemu stypendium, w łódzkiej
pracowni malarskiej prof. Adama Rychtarskiego. Pracował w wielu zawodach. Przez wiele
lat starał się o przyjęcie do Związku Polskich Artystów Plastyków, co osiągnął dopiero
w 1986. Do tego czasu uzyskał renomę w Polsce i za granicą jako artysta nieprofesjonalny.
Uczest – niczył w wielu wystawach, jego prace weszły do liczących się kolekcji. Obok
malarstwa zajmował się grafiką (głównie linorytem) i rzeźbą.
39

Rysunki artysty z lat 1970–73 to reprezentacja najbardziej dojrzałego okresu jego twórczości.
Przebywał wówczas na emigracji, w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiedlił się w 1966 r. by
powrócić do Polski dopiero w 1999 r., po 38 latach pobytu zagranicą. Wykonane olejną
kredką pastelową „koła” i „fale” są zapisem przemyśleń nad barwą i formą. Gęsta siatka
linii układających się w wibrujące formy obrazuje fizykę koloru w przestrzeni jaka nas
otacza. Jest to rozkład rzeczywistości na czynniki pierwsze. Opisanie tego wyłącznie jako
„abstrakcji” byłoby zbyt trywialne. Warto pamiętać, że terminu „Op-art” („Optical Art”) na
abstrakcję wykorzystującą złudzenia optyczne zaczęto używać dopiero w 1964 r., podczas
gdy Fangor tworzył takie obrazy od końca lat 50.
cyt. za: katalogiem wystawy Wojciech Fangor – prace na papierze, Desa Unicum,
Galeria Sztuki Współczesnej SDA 16.07.2011–30.07.2011, Sopot

W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego.
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który
otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej
akademii. W 1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina
oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą,

36

tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych,

Wojciech Fangor
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Kompozycja,

1972 r.

kredka olejna, papier, 51 × 71 cm,
sygn. i dat. p.d.: Fangor 72
cena wywoławcza: 55 000 zł •
40

mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady powrócić
do malarstwa figuratywnego. Malarz jest jednym z gigantów sztuki XX w. To jedyny polski
artysta, który został zaproszony i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The
responsive Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1965) i jedyny polski artysta,
który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970). Lata
emigracji sprawiły, że jego prace trafiły do najważniejszych międzynarodowych zbiorów.
Jego obrazy sprzedawane są dziś za znaczące kwoty przez największe domy aukcyjne na
świecie t.j. Sotheby’s i Christie’s.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

37
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków –
1953 Sanary-surMer)

Akt podwójny
litografia, papier,
16 × 22,5 cm,
sygnowany na
kamieniu l.d.: Kisling
cena wywoławcza:
700 zł •

38
Andrzej Kreütz-Majewski
(1936 Brdów – 2011 Warszawa)

Miłość
piórko, tusz, papier, 30 × 22 cm
Pochodzenie:
kolekcja prywatna.
cena wywoławcza: 500 zł •
Scenograf, malarz i pedagog. Absolwent krakowskiej
ASP (1959) i ASP w Rzymie (1962). Twórca około 160
scenografii w teatrach operowych i dramatycznych. Jako
scenograf debiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie oprawą plastyczną do dramatu Słowackiego
„Horsztyński” (1959). W 1962 rozpoczął współpracę
z warszawskim Teatrem Wielkim premierą „Święta wiosny” Igora Strawińskiego. W 1966 otrzymał nominację
na stanowisko naczelnego scenografa Teatru Wielkiego
w Warszawie, którą pełnił do 2005, kiedy to przeszedł
na emeryturę. Poza wieloma realizacjami na scenie Teatru
Wielkiego oraz innych polskich teatrów – był autorem
scenografii w renomowanych teatrach. Zajmował się
również z powodzeniem reżyserią teatralną (np.: „Pasja”
Krzysztofa Pendereckiego – Teatr Wielki, Warszawa 1979,
lub „Król Roger” Karola Szymanowskiego – Teatr Wielki,
Warszawa 1983).
42
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39
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt siedzący,

1980 r.

serigrafia, papier, 67 × 48,7 cm w świetle
passe-partout, sygn. i dat. ołówkiem,
l.g.: Jerzy Nowosielski 1980 1:25/II
cena wywoławcza: 5 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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40
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt kobiecy
litografia, papier, 48,5 × 57,5 cm,
numer: 62/100, sygn. p.d.: Kisling
cena wywoławcza: 5 500 zł
44

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 1907–1911
studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza.
Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu nagrody. Zaraz po
studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na swej
arty - stycznej drodze poznał wiele wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej, jak na
przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał udział w licznych wystawach sztuki współczesnej
polskiej, między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

41
Piotr Potworowski
(1898 Warszawa-1962 tamże)

Akt szary,

1956 r.

akwarela, ołówek, papier, 20 × 26 cm
w świetle passe-partout, na odwrocie
odręczny napis: Potwierdzam autentyczność pracy mojego / ojca, Piotra Potworowskiego / Jan Potworowski / W-wa
27/04/98/ Akt Szary, 1956 / akwarela
/20x25/ Eksponowany w/Galerii Studio,
1996 / Ze zbioru rodziny artysty
cena wywoławcza: 6 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Początkowo studiował w warszawskiej szkole K. Krzyżanowskiego pod kierunkiem A. Rychtarskiego. Następnie został uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej ASP. W 1924 r. wyjechał
wraz z kapistami do Paryża. W latach 1928–29 przebywał w Anglii. Po przyjeździe do
kraju zamieszkał w Grębaninie koło Kępna. W 1943 r. ponownie wyjechał do Anglii, gdzie
pozostawał do roku 1958, prowadząc aktywną działalność artystyczną i dydaktyczną w Bath
Academy of Art w Corsham. Po powrocie do Polski Potworowski otrzymał profesurę w PWSSP
w Gdańsku i Poznaniu.
45

42
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Autostrada LXXVII,

i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog.
Stanowisko profesora objął w 1983 r.. W początkowych latach swojej drogi artystycznej

1994 r.

linoryt, papier, 50 × 36 cm (zadruk),
66 × 50 cm (arkusz), sygn. i dat.
p.d.ołówkiem pod płytą: S. Fijałkowski
94, opisany l.d.: LXXVII Autostrada,
śr..d.: 16/50
cena wywoławcza: 2 800 zł •
46

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego

był pod wpływem surrealizmu i konstruktywizmu. Był wielkim admiratorem Kandinsky’
ego i Malewicza. W latach 60. XX w. rozwinął unikalny język swojego malarstwa oparty na
konstruktywizmie, minimalizmie, lirycznej abstrakcji, któremu pozostał do dziś. W 1972 r.
reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. W 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki
artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową
nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na
wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego
prace znajdują się w wielu muzeach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie
czy Tate Gallery w Londynie.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

43
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Abstrakcja,

1997 r.

serigrafia barwna, papier,
79,6 × 57,7 cm w świetle passe-partout
97,5 × 76,6 cm z oprawą
sygnowany, datowany i opisany u dołu
kompozycji: 21/64 Jerzy Nowosielski
1997 r.
cena wywoławcza: 7 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. Od 1944 r.
należy do Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92
profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej.
Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych
linią konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.
47

44
Jan Tarasin

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również na

Bez tytułu,

1988 r.

akwarela, papier, 40 × 53,5 cm
w świetle passe-partout, 54 × 68 cm
z ramą, sygn. i dat. p.d.: Jan Tarasin 88
cena wywoławcza: 13 000 zł •
48

wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 roku.
Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni,
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę
im. Jana Cybisa w 1984 roku.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

45
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Postać
serigrafia, papier, 57 × 45,5 cm
sygn. p. d.: R. Cieslewicz, opisany
l. d.: 20/100
cena wywoławcza: 1 500 zł •
50

W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Plakatu ASP w Krakowie. Inspirowały go,
zwłaszcza w okresie późniejszym, dokonania konstruktywistycznej awangardy rosyjskiej lat
20. XX wieku i polskiego ugrupowania Blok. Do najwybitniejszych dzieł Romana Cieślewicza
zalicza się: plakaty m.in. Kamienne niebo (1959), ilustracje do Sklepów cynamonowych
Brunona Schulza (1963), cykle fotomontaży m.in. Monstra (1969). Laureat wielu nagród
m.in.: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu (1961).
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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Teresa Pągowska

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego,

(1926 Warszawa – 2007 tamże)

gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP

Bez tytułu,

1987 r.

tusz, papier, 50 × 35 cm,
sygn. p.d.: TP 87
cena wywoławcza: 5 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
51

47
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Castrum Doloris,

15 X 1983 r.

akwarela, gwasz, papier naklejony na
karton, 113,7 × 73 cm, sygn. i dat.
p.d.: Fogtt 1983, obok: Castrum doloris
15.X.1983 R./cykl gorący (piekło gorące)
XLI Biennale Wenecja, powyżej oł.: prawa
strona 5 obrazów/400 × 150 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł •
52

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem
prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył
w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale w Wenecji.
Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium czasu”,
złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych rzeźb
Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował na
kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej, migotliwej
„łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach artysty.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

48
Jadwiga Sawicka
(ur. 1959 r.)

Akt,

1990 r.

tusz, tempera, papier, 100 × 70 cm
sygn. l. d.: SAWICKA
cena wywoławcza: 4 400 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Artystka sztuk wizualnych, autorka obrazów, fotografii, obiektów i instalacji tekstowych.
Tworzy także prace w przestrzeni publicznej. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Jerzego Nowosielskiego. Tworzy obrazy, fotografie,
obiekty, instalacje tekstowe. Przy realizacji instalacji i fotografii współpracuje z Markiem
Horwatem; mieszka i pracuje w Przemyślu. Współpracuje z Galerią BWA Warszawa.
53

49
Magdalena Abakanowicz
(1930 Falenty pod Warszawą –
2017 Warszawa)

Plecy,

1987 r.

litografia, papier, 70 × 100 cm,
sygn. i dat. p.g.: Abakanowicz 87,
l.g.: 65/100
cena wywoławcza: 8 500 zł •
54

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

50
Stefan Gierowski
(ur. 1925 Częstochowa)

Kompozycja,

1996 r.

akwarela, papier, 71,5 × 50 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: S Gierowski 96
cena wywoławcza: 12 000 zł •
56

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.
Prezentowane na aukcji prace pochodzą z lat 90.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

51
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż – egzemplarz autorski,
ok. 2012 r.

inkografia, papier, 50 × 50 cm (zadruk),
opisany l.d.: E/A – egzemplarz autorski,
sygn. ołówkiem: T.Dominik
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty
cena wywoławcza: 2 800 zł
58
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52
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Pejzaż – egzemplarz autorski,
ok. 2012 r.

inkografia, papier, 47,5 × 59,5 cm,
opisany l.d.: EA 2/2, sygn. ołówkiem p.d.:
T. Dominik, egzemplarz autorski
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty
cena wywoławcza: 2 800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

59

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana Cybisa.
Od 1965 prowadził własną pracownię, a w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 przeszedł
na emeryturę. W czasie studiów oddziaływały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki
Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował.

53
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Akt leżący
akwarela, papier, 48 × 65 cm,
sygn. p.d.: T. Dominik
cena wywoławcza: 7 000 zł
60

Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim
Arsenale w 1955 r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy
abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa
informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją
była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał
swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy
rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu
nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’
a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle
z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a później również grafiką komputerową.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

54
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż
gwasz, papier, 46 × 62 cm,
sygn. p.d.: Dominik
cena wywoławcza: 3 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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55
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –
2009 Warszawa)

Boska noga (La jambe divine),
1988 r.

pastel, papier, 49,5 × 64,5 cm
sygn. u dołu: FStarowieyski 1688 /LA
JAMBE/DIVINE /P
Wystawiany:
Franciszek Starowieyski (1930–2009).
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki,
16.04–15.06.2014
Literatura:
Franciszek Starowieyski (1930–2009).
Przyjaźnie paryskie 1683–1693. Kolekcja
A. i N. Avila, Państwowa Galeria Sztuki
2014, s. 145
cena wywoławcza: 9 000 zł •
62

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

56

57

Antoni Starczewski

Jerzy Nowosielski

(1924–2000)

(1923 Kraków – 2011 tamże)

Bez tytułu

Bez tytułu

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

syg. ołówkiem p.d.: ANTONI STARCZEWSKI

syg. ołówkiem l.b.: Jerzy Nowosielski

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 1 000 zł •

58

59

Andrzej M. Bartczak

Andrzej Łobodziński

(ur. 1945)

(ur. 1931 r.)

Bez tytułu

Bez tytułu

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

syg. ołówkiem p.d.: A. Bartczak

syg. ołówkiem p.d.: A. Łobodziński

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 1 000 zł •

64
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61

Henryk Tomaszewski

Jan Tarasin

(1914 Warszawa – 2005 tamże)

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Bez tytułu

Bez tytułu

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

syg. ołówkiem l.d.: H. Tomaszewski

syg. ołówkiem p.d.: Jtarasin

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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63

Stanisław Fijałkowski

Teresa Pągowska

(ur. 1922 Zdołbunów)

(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Bez tytułu

Bez tytułu

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

autooffset, papier, 29 × 41 cm,

syg. ołówkiem p.d.: s. Fijałkowski

syg. ołówkiem p.d.: T. Pągowska

cena wywoławcza: 1 000 zł •

cena wywoławcza: 1 000 zł •

AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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64
Jacek Sempoliński

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanow-

(1927–2012)

skiego. W 1951 skończył warszawską ASP, dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na

Ukrzyżowany u Św. Anny,

2007 r.

olej, tempera, papier, 100 × 70 cm,
sygn., dat. i opisany na odwrocie:
Sempoliński/listopad 2007/Ukrzyżowany
u Św. Anny
cena wywoławcza: 4 800 zł
66

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).
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

65
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Autoportret (Łazarz?),

1999 r.

olej, tempera, papier, 100 × 70 cm,
sygn., dat. i opisany na odwrocie: Sempoliński 10.VI.99/Autoportret (Łazarz?)
cena wywoławcza: 4 800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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66
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja geometryczna,
tryptyk, 1984 r.

serigrafia, papier, 14,5 × 13, 5 cm,
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: H. Stażewski
1984
cena wywoławcza: 1 500 zł •
68

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok,
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa
charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Bez tytułu, 31 VII 76/19 I 95,
1995 r.

sitodruk, papier, 44 × 56 cm (zadruk),
71 × 100 cm (arkusz), opisany ołówkiem
l.d.: 31 VII 76/19 I 95, śr. d.: 11/50,
sygn. p.d.: S.Fijałkowski
cena wywoławcza: 3 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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68
Zbigniew Makowski
(1930–2019)

Ten żółty pokój,

1963 r.

Z zeszytu artystycznego Phases, nr. 8
z 1963 r.
drzeworyt, papier czerpany, 20 × 30 cm
sygnowany na klocku wśród
przedstawienia: ZM
cena wywoławcza: 2 000 zł •
70

W 1956 ukończył warszawską ASP, w pracowni K. Tomorowicza. Malarz, poeta; w 1962
przebywał we Francji i brał udział w wystawie „Le Mouvement Surréaliste et le Mouvement
Phases” w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczną, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną; w latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów,
także sentencji i dłuższych tekstów, które wykonane na podłożu z pergaminu - sprawiają
wrażenie stron wyjętych z tajemnych ksiąg. Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K.
Norwida oraz Nagrody im. J. Cybisa.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Studiował na Wydziale Scenografii krakowskiej ASP, uzyskując dyplom w 1957. Projektował

69

scenografie do spektakli w teatrach na Śląsku (m. in. Opera Śląska w Bytomiu, teatry

Jerzy Kałucki
(ur. 1931, Lwów)

Bez tytułu,

1992 r.

tusz, karton, 73 × 51 cm,
sygn. i dat. p.d.: Kałucki 1992
cena wywoławcza: 9 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

w Katowicach i Sosnowcu), a także dla Teatru TV. Od 1981 wykładał malarstwo w PWSSP
(obecnie ASP) w Poznaniu, od 1994 jako profesor. Od początku lat 60. wiele wystawiał,
najczęściej w Galerii Krzysztofory w Krakowie, gdzie miał kilkanaście wystaw indywidualnych.
Brał też udział w zbiorowych wystawach Grupy Krakowskiej, do której wstąpił w 1976. Jego
poszukiwania malarskie skupiają się na problemie przestrzeni. Początkowo tworzył kompozycje zbliżone wyrazem i sposobem opracowania do strukturalistycznej odmiany malarstwa
materii, wprowadzając do swych prac elementy collage’u. Od lat 70. prowadził poszukiwania
zbieżne z konceptualizmem, tworząc z użyciem różnych materiałów obiekty i instalacje oparte
na wyliczeniach matematycznych i geometrycznych studiach nad przestrzenią.
71

70
Styl i warsztat, teka 10 łódzkich
artystów grafików, 1986 r.
Kompletna teka sygnowanych prac:
1. Andrzej Bartczak, cykl: Kamuflaże
III/85, 1985, druk wypukły,
30,5 × 25 cm
2. Grzegorz Chojnacki, Noc, 1985,
akwaforta, akwatinta barwna,
28 × 23 cm
3. Stanisław Fijałkowski, Anima, 1985,
linoryt, 29,5 × 24,7 cm
4. Andrzej Kabała, Getsemani, 1985,
akwatinta, 31,8 × 23,5 cm
5. Witold Kaliński, Ku pamięci, 1985,
autocynkografia, 32,5 × 25 cm
72

6. Henryk Płóciennik, ArcydziełoX,
1985, autocynkografia,
32,5 × 25 cm
7. Barbara Rosiak, Oko, 1985,
akwaforta, akwatinta barwna,
24,3 × 20,5 cm
8. Leszek Rózga, Dwie gałęzie jabłoni,
1985, akwaforta, 18 × 21,8 cm
9. Antoni Starczewski, tr/e, 1977–1985,
druk wypukły, 20,3 × 21 cm
10. Krzysztof Wieczorek, Czwarty most,
1985, akwaforta, 32 × 24,5 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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73

71

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie. Zawrotna kariera artysty, której początki

Jerzy Duda-Gracz

sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej

(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Szumiący Anioł,

2002 r.

akwarela, tempera, papier, 20 × 16 cm
w świetle passe-partout, sygn., dat.
i opisany l. d.: J. D. G. 1234/2002,
z tyłu naklejka autorska
cena wywoławcza: 3 500 zł •
74

w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego twórczość
charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych
obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów
pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Duda-Gracz włączał do swej sztuki
wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych
złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą
szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Nie stronił jednak również
od pięknych widoków natury.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia Arsenału, wymie-

72

niany wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim,
niezrównany kolorysta. Urodził się w Nowym Sączu. W 1949 roku przeprowadził się do

Józef Hałas

Wrocławia gdzie rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni

(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Bez tytułu,

1992 r.

gwasz, papier, 45 × 34 cm,
sygn. p.d.: JHałas 92
cena wywoławcza: 5 500 zł •
76

Eugeniusza Gepperta, uzyskując dyplom w 1954 r. W 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą
twórców lokalnego śro – dowiska plastycznego. W latach 1958–2001 związany był pracą
dydaktyczną z PWSSP. W latach 1984–1985 pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985
objął katedrę Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora
zwyczajnego. Na początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma cyklami – Wnętrzami
oraz Drogami. Oba cykle stają się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii w twórczości
Hałasa, jaką były Góry.
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Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Bez tytułu,

1998 r.

gwasz, papier, 60 × 42 cm,
sygn. i dat. p.d.: JHał 98
cena wywoławcza: 6 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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74
Irena Snarska
(1934–2013)

Zaułek w Clichy
technika mieszana, papier, 40 × 29 cm,
sygn. l.d.: Irena Snarska
cena wywoławcza: 700 zł •
Studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na
Wydziale Architektury Wnętrz. W latach 1956–62 studiowała
grafikę w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego. Dyplom
uzyskała w 1962 roku w legendarnej pracowni ilustracji
książkowej prof. Jana Marcina Szancera. Od 1972 roku była
pracownikiem dydaktycznym – profesorem na Wydziale Grafiki
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Irena Snarska należy
poprzez swoją twórczość do tej części praktyki graficznej, która
od czasów Leona Wyczółkowskiego w „szkole warszawskiej”
chwali możliwości płyty trawionej chemicznie. W odróżnieniu
jednak od tamtej spokojnie obserwowanej rodzajowości, jej
forma graficzna jest mniej jednoznaczna, rozdzierana wewnętrznie i metaforyczna.

75
Leszek Sobocki
(ur. 1934 r.)

Recepta,

1968 r.

linoryt, papier, 24 × 23 cm, sygn. i dat.
p.d.: L. SOBOCKI 1968, opisany l.d.:
3/30 LINORYT „RECEPTA”
cena wywoławcza: 1 100 zł •
W 1956 ukończył Wydział Grafiki filii krakowskiej ASP w Katowicach, a w 1959 Wydział Malarstwa ASP w Krakowie, w pracowni
W. Taranczewskiego. W latach 1959-60 studiował na Wydziale Reżyserii PWSTiF w Łodzi. W 1966 założył - wspólnie z Maciejem
Bieniaszem, Zylbutem Grzywaczem i Jackiem Waltosiem - grupę „Wprost”. Wraz z kolegami, był laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej
im. C.K. Norwida (1967) i NAGRODY Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1984). Uważany jest za artystę, który w swojej twórczości
najodważniej występował przeciwko zniewoleniu człowieka w systemie komunistycznym.
78
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76
Jan Grzegorz Issaieff
(ur. 1953 r.)

Arche,

1991 r.

tusz, papier, 56 × 70 cm, sygn. i dat.
p.d.: Jan Grzegorz Issaieff ‚91, opisany
l.d.: rys. tusz ARCHE
cena wywoławcza: 400 zł •
Malarz, rysownik, literat, związany ze
środowiskiem łódzkim. Miał kilka wystaw
indywidualnych, głównie w Łodzi. Tworzy
kompozycje inspirowane własnymi przemyśleniami filozoficzno-religijnymi. Bazują one
na uproszczonych znakach i ideogramach
sugerujących pejzaż, a także stylizowanej
postaci ludzkiej, przypominającej styl
prehistorycznych rysunków naskalnych.
Prace te wpisują się w cykle, m. in. obejmujący malarstwo i rysunek obszerny cykl
„A.R.C.H.E.”.

77
Wanda Paklikowska-Winnicka
(1914 Lwów – 2001 Pruszków)

Kompozycja abstrakcyjna,

1989 r.

tektura, olej, 49 × 36 cm, sygn. i dat.
l.d.: 1989/Pawlikowska-Winnicka
cena wywoławcza: 2 000 zł •
W latach 1930–34 uczęszczała do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemyślu
Artystycznego w Krakowie, później była
nauczycielką rysunku i kostiumologii
w Żeńskiej Szkole Zawodowej w Bydgoszczy
i Prywatnym Żeńskim Gimnazjum Krawieckim w Przemyślu. W 1944 roku wyjechała
ze Lwowa do Lublina, projektowała kostiumy
dla Teatru Wojska Polskiego. W 1947 otrzymała dyplom warszawskiej ASP, gdzie była
asystentką K. Tomorowicza. Wykładała na
Wydziale Malarstwa i Rzeźby warszawskiej
ASP przez ponad 40 lat. Wystawiała miedzy
innymi w paryskiej Galerii Lambert (1960
i 1966).
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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78
Tadeusz Jackowski
(ur. 1936 r.)

Invasion, 1967 r.
akwatinta, papier, 32 × 44 cm,
sygn. p.d.: T. Jackowski 1967,
opisany l.d.: Invasion, śr. 4/50
cena wywoławcza: 700 zł •
W latach 1955–61 studiował w ASP
w Krakowie. Naukę konty- nuował w Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. Uprawia głównie grafikę artystyczną.
Wystawia w kraju i za granicą (Trondheim,
Lozanna, Wiedeń, Holstebro). Wielokrotnie
nagradzany m.in.: nagrodą Ministerstwa
Kultury i Sztuki na I Triennale Malarstwa
i Grafiki w Łodzi, złotym medalem na
II Międzynarodowym Biennale Grafiki we
Florencji, medalem „Złotego Grona” w Zielonej Górze. Uczy w PWSSP w Poznaniu.

79
Henryk Waniek
(ur. 1942)

Katedra,

1993 r.

akwarela, papier, 29, 5 × 21 cm,
sygn. i dat. p.d.: Henryk Waniek –
X.1993, opisany l.d.: Po pierwsze
Wojtkowi-24 kwietnia 2000
cena wywoławcza: 1 000 zł •
Studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach – filii
ASP w Krakowie, dyplom uzyskał w 1970. Jeszcze
na studiach związał się z malarzami o orientacji fantastyczno-magicznej, Barbarą i Henrykiem „Fantazosem”
Ziembickimi. Następnie przystąpił do grupy Oneiron
(m.in. Andrzej Urbanowicz, Urszula Broll, filmowiec
Antoni Halor), która jako bodaj pierwsza w Polsce
w pokoleniu kontrkultury wysuwała program integracji
sztuki z filozofią Wschodu oraz próbowała penetrować
i artystycznie wykorzystywać tzw. odmienne stany
świadomości. Twórczość Wańka oparta jest na nienagannym warsztacie malarza-realisty oraz na erudycji
eksploratora przeszłości, wiedzy tajemnej, symboliki
liczb itd. Nieobca jest też artyście spuścizna literacka,
zwłaszcza jej wątki fantastyczne i wizjonerskie.
80
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80
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Pracownia,

1999 r.

pastel, papier, 40 × 30 cm
dat. i sygn. p. d.: 99/J.SIENICKI
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty
cena wywoławcza: 4 400 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Samborskiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku
otrzymał tytuł profesora. Był laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody
Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej
w 1983 roku.
81

Obserwuję uważnie ludzi wokół mnie. Przyglądam się ich twarzom,
postaciom, ruchom. Z tych okruchów rzeczywistości nieustannie
tworzę własny teatr gestów i sylwetek
Stasys Eidrigevicious

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych

81

w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków,
ilustracji książkowych, exlibrisów, a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb,

Stasys Eidrigevicius

obiektów i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. in. „Paszportu”

(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na Polskim Biennale

Bez tytułu,

1992 r.

pastel, papier, 49 × 63 cm,
sygn. i dat. p.d.: 1992/Stasys
cena wywoławcza: 6 000 zł •
82

Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace Stasysa były
eksponowane na ponad 100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, a także
m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National Library,
Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.
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82
Marek Jaromski

Studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Jeszcze na studiach był współzałożycielem

(ur. 1953 r.)

i uczestnikiem wystaw grupy „Warsztat”, w skład której oprócz niego wchodzili graficy Andrzej

Zofia,

1980 r.

technika mieszana, papier, 64 × 49,5 cm
(zadruk), 80 × 61,5 cm (arkusz),
sygn. i dat. ołówkiem pod płytą p.d.: JAROMSKI 1980, opisany l.d.: TECHNIKA
MIESZANA oraz śr.d.: ZOFIA 1/20
cena wywoławcza: 2 000 zł •
84

Dworakowski i Andrzej Kalina. Grupa istniała w latach 1976–1980, w 1995 reaktywowała
swoją działalność. W 1980 Jaromski uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik
Drzeworytniczych prof. Haliny Chrostowskiej. Po dyplomie krótko pracował jako asystent
na macierzystym wydziale. Od wczesnych lat zainteresowany technikami graficznymi,
wypracował własną metodę tworzenia opartą na linorycie odbijanym na własnoręcznie
wytwarzanych papierach. Z czasem prace Jaromskiego przybrały formę reliefów w masie
papierowej. Drugą cechą specyficzną jego sztuki jest tematyka związana z aniołami, objawiająca się nie tylko w formie skrzydlatych sylwetek w pracach, ale też w tytułach i innego
typu nawiązaniach „angelologicznych”.
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83
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Dziennik E nr 319,

1998 r.

olej, tektura, 29 × 20,5 cm, dat. p.d.:
1998, opisany śr.d.: 319,
sygn. i dat. na odwrocie: W. Pawlak 1998
Wystawiany:
Przestrzeń dla Sztuki S2, Wiadomości
z rezerwatu polskiej sztuki współczesnej.
cena wywoławcza: 3 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej ASP, m.in. w pracowniach R. Winiarskiego 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.
85

84
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Rysunek,

2003 r.

tusz, papier, 29,5 × 20,5 cm,
sygn., dat. i opisany na odwrocie:
WŁODZIMIERZ PAWLAK/RYSUNEK
TUSZEM/58 2003
cena wywoławcza: 800 zł

85
Władysław Kurpiel
(1910–1983)

Martwa natura
linoryt, papier, 12 × 13 cm (zadruk),
w świetle passe-partout, sygn. p.d. ołówkiem: KurpielWł, opisany l.d.: martwa
natura-linoryt
cena wywoławcza: 300 zł
86
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Studiował w warszawskiej SSP, po czym kontynuował naukę w Antwerpii i paryskiej Ecole des

Henryk Berlewi

nowoczesnej. Członek ugrupowania „Blok”. Związany z artystyczną awangardą europejską

(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Henryk Berlewi, wystawa
retrospektywna, 1964
litografia, papier, 62,5 × 50 cm
sygn. i dat. na kamieniu wśród przedstawienia: „H.BERLEWI – 1922”
cena wywoławcza: 1 600 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Beaux-Arts. Uznany za pre – kursora op-artu – najbardziej awangardowego nurtu polskiej sztuki
– m.in. T. van Doesburgiem, V. Eggelingiem, M. van der Rohe, L. Moholy-Nagyem. Jego
zainteresowanie konstruktywizmem ukierunkował poznany przez artystę El Lissitzky. Wystawiał
i przebywał w Berlinie lat 20-tych. Miał tam wystawę indywidualną w 1926 r w galerii
Der Sturm. W 1924 r ogłosił manifest „Mechano-Faktura”, w którym odrzuca malarstwo
iluzji przestrzennej na rzecz dwuwymiarowości płócien. Ogranicza skalę barw do białej,
czarnej i czerwonej. Posługuje się szablonami. Zakłada firmę reklamową, w której realizuje
swoje pomysły druku funkcjonalnego. W 1928 r zamieszkał na stałe w Paryżu, powrócił
do malarstwa figuratywnego, malował portrety. Przez krytykę światową uznany za jednego
z kilkuset najwybitniejszych twórców XX wieku/„ARTof the 20th Century” TASCHEN 2000./
87
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Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie –
1990 Kraków)

Figury i postaci,

1976 r.

sitodruk, papier, 40 × 30 cm,
sygn. ołówkiem p. d.: T Kantor, opisane
i dat. ołówkiem l. d.: 105/300 1976
prace oprawione
cena wywoławcza: 11 000 zł •
88
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88
Tadeusz Kantor

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego

(1915 Wielopole Skrzyńskie –

i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie

1990 Kraków)

Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r.

Postać męska
akwarela, tusz, papier, 28 × 21 cm,
sygn. p.d.: T Kantor
cena wywoławcza: 1 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

związany był z awangardową II Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Liczne cykle malarstwa Kantora z lat
70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem.
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił
w ostatnich latach życia.
89

89
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kobiety i obelisk,

1985 r.

itografia barwna, papier, 50 × 32 cm
(wymiar kompozycji),
70 × 50 cm (wymiar arkusza),
sygn. i dat. ołówkiem pod płytą p.d.:
Lebenstein 85, opisana l.d.: 57/75
cena wywoławcza: 950 zł •

90
Henryk Waniek
(ur. 1942)

Zamek,

1993 r.

akwarela, papier, 29, 5 × 21 cm,
sygn. i dat. p.d.: Henryk Waniek -XI.
1993, opisany l.d.: Po drugie Siemiowi
Henryk 24.04.2000
cena wywoławcza: 1 000 zł •
90
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91
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kompozycja z flamingiem
litografia barwna, papier,
32,5 × 22,5 cm, sygn. i opisany ołówkiem na rycinie l.d.: 40/100 Lebenstein
cena wywoławcza: 1 300 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej,
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt.
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
91
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Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Postacie,

1990 r.

litografia, papier, 67 × 50 cm,
sygn. na płycie l.d.: Markowski, opisany
i dat. p.d. ołówkiem: Postacie 1/5 1990
cena wywoławcza: 1 800 zł •
Studiował w ASP w Warszawie. W 1939 roku otrzymał
dyplom u Tadeusza Pruszkowskiego. Przebywając we
Włoszech w latach 1940–1950 związał się z grupą Libera Associazione Arti Figurative i z Art Club. Po powrocie
do kraju został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej
z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stanowisko
to piastował w latach 1960–1969. W 1969 roku objął
stanowisko profesora na macierzystej uczelni. Głównym
motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka
oraz zwierząt, które artysta celowo deformuje, nadając
im karykaturalny wydźwięk. Zajmował się scenografią,
współpracując z Operą Gdańską i teatrami warszawskimi.
W 1963 reprezentował Polskę na Biennale w Sao Paulo.

93
Janusz Piotrowski
(ur. 1944 r.)

Zachowaj uśmiech
serigrafia, papier,
44 × 59 cm w świetle
passe-partout, sygn. p.d.:
Janusz Piotrowski, opisany
l.d.: Zachowaj uśmiech,
śr. d.: 9/15
cena wywoławcza: 2 000 zł

Dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1971 roku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa.
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1966–1990 uczestnik 14 plenerów krajowych i zagranicznych. Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.
92
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94
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

W drodze na grzechów
odpuszczenie, 2005 r.
technika mieszana, papier, 96 × 67,5 cm
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.:
H. Cześnik 05
cena wywoławcza: 2 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

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 ale – goryczne, biblijne i portrety
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra
Kultury.
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W 1971 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskując
dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Żuławskiego. W latach 1975–1985
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współpracował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf. W latach 1985–1996 mieszkał
i tworzył w Nowym Jorku, m. in. brał udział przy tworzeniu pierwszego polskiego programu

Andrzej Domżalski

telewizyjnego w Nowym Jorku p.n. Polish Television Network. Pracował również jako grafik

(ur. 1945 r.)

z wydawnictwami nowojorskimi, a także m. in. z Ehrenrantz and Eckstut Architect Company

Jagodowy dżem,

2013 r.

akryl, tusz, karton, 39,5 × 59,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. i dat. tuszem p.d.:
And. Domżalski 2013
cena wywoławcza: 1 000 zł •
94

(1987–1996). W latach 1996–2004 pracował w Warszawie przy projektach i realizacjach
architektonicznych. W 2004–2008 ponownie w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w Hollywood (Los Angeles), gdzie stowarzyszył się z grupą artystów amerykańskich Venice Beach.
Urządził stałą ekspozycję swego malarstwa na Venice Beach, współpracował z galeriami
i wydawnictwami w Los Angeles. Od debiutu w 1971 w Gdańsku wielokrotnie prezentował
wystawy indywidualne na całym świecie, stale współpracował m. in. z nowojorskimi galeriami
Andrew Kolba i Michaela Kazana. Jego prace malarskie i graficzne są reprezentowane
w kolekcjach wielu krajach na świecie.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

96
Koji Kamoji
(ur. 1935 r.)

Kompozycje z kołami
serigrafia, papier, 60 × 60 cm,
numerowane i sygnowane u dołu:
40/55 Koji Kamoji
cena wywoławcza: 1 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

W latach 1953–58 studiował w Akademii Sztuk Pięknych Musashino w Tokio (dyplom
w 1958 roku) w pracowni profesorów Saburo Aso i Choonan Yamaguchi. W 1959 roku
przyjechał do Polski i podjął studia w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom
w 1966 roku) w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego. Laureat Nagrody Krytyki im.
C. K. Norwida (1975). Od 1967 roku współpracuje z Galerią Foksal w Warszawie. Mieszka
i pracuje w Warszawie.
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97
Andrzej Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Goya szuka partnerki
pastel, karton, 76 × 101,5 cm,
sygn. p.d.: Dudi
cena wywoławcza: 7 000 zł
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Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki PWSSP w Gdańsku oraz na Wydziale
Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. Jest grafikiem,
malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych. Jeszcze jako student publikował
rysunki w „Szpilkach”, warszawskiej „Kulturze” i innych czasopismach. Rysuje piórkiem,
pastelami, robi kolaże, fotografuje, projektuje znaczki i karty telefoniczne. Autor ptaka „Dudi”,
którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego socjalizmu obok rysunków A. Mleczki
stanowiły ostrą satyrę ówczesnych stosunków/satyrykom wolno było więcej powiedzieć
niż pozostałym twórcom/. Tworzy też scenografie teatralne. W latach 1970–72 przebywał
w Londynie, gdzie współpracował z offowymi pismami „OZ”, „Ink”, „Frendz” Od 1977 r
mieszka i pracuje w USA. Pracuje dla takich pism jak: „The New York Times”, „Newsweek”,
„Time” czy „Vanity Fair”.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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Andrzej Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Pozazmysłowa ekstrapolacja
pastel, papier, 56 × 76 cm,
sygn. na obrazie AD
Publikowany:
Harpers, USA, 1990
Reprodukowany:
Andrzej Dudziński, Warszawa 1996,
s. 184
cena wywoławcza: 5 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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99
Jacques Yankel (Jacob Kikoine)
(ur. 1920 r.)

Kompozycja z dwiema
postaciami,
litografia barwna, papier,
57,5 × 42,5 cm, l.d.: 130/175
i sygn. p.d.: yankel
cena wywoławcza: 700 zł •

100
Jacques Yankel (Jacob Kikoine)
(ur. 1920 r.)

Paysage mystique
litografia barwna, papier, 67 × 50 cm,
l.d. 144/175, zatytułowana Paysage
mystique i sygn. p.d.: yankel
cena wywoławcza: 700 zł •
98
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101
Jacek Sroka

Malarz, grafik i rysownik. Urodził się w Krakowie w 1957 roku. Studiował na Wydziale

(ur. 1957 Kraków)

Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu

Psy,

1994 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 65 × 49 cm
w swietle passe-partout, sygn. i dat. p.d.:
Sroka 1994, opisany l.d.: Psy,
śr. d.: 59/100
cena wywoławcza: 1 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

w 1981 roku. W latach 1981–1988 był asystentem na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP.
Wystawiał obrazy i grafiki na stu dwudziestu pokazach indywidualnych i kilkuset zbiorowych
w Polsce i świecie. Retrospektywne wystawy muzealne: Musee Des Beaux Arts, Chambery,
Francja, 1995; Musee d’Ussel, Francja, 2005; Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008;
Kunstverein Offenburg, Niemcy, 2008; Muzeum Narodowe, Przemyśl, 2011; Muzeum
Ziemi Lubuskiej, Zielona góra, 2011; Museu Oscar Niemeyer, Kurytyba, Brazylia, 2013;
Muzeum Górnośląskie, Bytom 2017. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych
w Polsce i w świecie.
99

102
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Malarz,

2018 r.

akwarela, papier, 37,5 × 28,5 cm,
sygn. i dat. p.b.: 2018 Franciszek
Maśluszczak
cena wywoławcza: 3 400 zł
100

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

Artysta malarz posługujący się techniką suchego pastelu, mieszkający w Warszawie. Tworzy
baśniowy cykl obrazów, opowiadając o świecie dwojga Ludzieńków. Są to marionetki, które
w momencie opuszczenia ich przez wielkiego Lalkarza, dyrektora Teatru Lalek, zaczynają
żyć własnym życiem, jak ludzie. Postaci kukiełek, nawiązując do beztroskich lat dzieciństwa,
stanowią pretekst do opowieści o dorosłym człowieku, o jego marzeniach i uczuciach-: miłości,
tęsknocie, samotności. Niektóre obrazy, są zainspirowane twórczością m.in. Bolesława

103

Leśmiana i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego [potrzebny przypis], inne powstałe pod
wpływem obserwacji codziennej rzeczywistości, ale nieustannie zdumiewającej; zabierają

Dariusz Twardoch

widza w świat, w którym wszystko jest możliwe. Ludzieńkowie potrafią wznieść się ponad

(ur. 1957)

Ławeczka Moniki,

miasto i kreować gwiazdy. Spotykają na swojej drodze Handlarzy Czasu i Kataryniarzy
1999 r.

pastel, papier, 27,5 × 37,5 cm
w swietle passe-partout,
sygn. p.d.: D.J.Twardoch, sygn. i dat.
na passe-partout l.b.: D.J.Twardoch
cena wywoławcza: 1 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

grających dla tych, którzy nie mogą zasnąć. Przypominają o tym, że nawet w dorosłym życiu
warto mieć dziecięce marzenia. Charakterystyczną cechą obrazów Dariusza Twardocha są
również krótkie poetyckie sentencje, które autor umieszcza pod obrazem na passe-partout.
Zdobywca wielu nagród w konkursach zagranicznych, m.in. w trakcie Triennale malarstwa
w Osace czy w Vierzon we Francji. Uczestniczył w licznych wystawach np. w Belgii, USA,
Australii, Niemczech, we Francji, na Tajwanie. Zilustrował wiele książek dla dzieci i dorosłych,
w tym podręczniki szkolne a w ostatnich latach Elementarz wydawany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Telewizja Polska zrealizowała trzy dokumenty z Dariuszem Twardochem.
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104
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Nikifor 8,

2017 r.

akwarela, karton, 26 × 19,5 cm,
sygn. u dołu: DWURNIK
cena wywoławcza: 3 000 zł •
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W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r.
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże
autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Dwurnik
upamiętnia ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu
wojennego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te),
„Niech żyje wojna! ” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od
1996), „Wyliczanka” (od 1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Indywidualnie prezentował swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r.
w warszawskiej Zachęcie.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

105
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Nikifor 25,

2017 r.

akwarela, karton, 29,5 × 21 cm,
sygn. l.d.: DWURNIK
cena wywoławcza: 3 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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106
Borys Michalik
(1969–2018)

Martwa natura z butelkami,
patelnią i czosnkiem
pastel, papier, 48,5 × 69 cm
w świetle passe-partuout,
sygn. l.d.: B.Michalik
cena wywoławcza: 2 800 zł •
104

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość
ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i zagranicą.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Był absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Po jego ukończeniu w 1966

107

zajmował się grafiką użytkową. Kilka lat później zwrócił się ku malarstwu, w którym doskonalił
się samodzielnie. W 1979 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od tego

Marian Michalik

czasu intensywnie wystawiał w kraju i za granicą, uzyskując wiele nagród na krajowych

(1947–1997)

Pejzaż z chmurami,

i miedzynarodowych konkursach, m.in. złoty medal na „Bielskiej Jesieni” w 1980, wyróżnienie
1991 r.

pastel, papier, 40 × 62 cm,
sygn. i dat. l.d.: M. Michalik 91
cena wywoławcza: 2 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

na XV Grand Prix d’Art Contemporain, Monte Carlo 1981, nagroda na Międzynarodowym
Biennale Malarstwa, Koszyce 1985. W 1987 został członkiem Europejskiej Akademii
Sztuki, Nauki I Literatury w Paryżu. Tworzył w konwencji magicznego realizmu, precyzyjnie
odtwarzając banalne przedmioty codziennego użytku, różne narzędzia, płody natury itp.,
a następnie tworząc ich niezwykłe zestawienia. Stosując ciemną kolorystykę i efekty świetlne
nawiązywał do historycznego malarstwa mistrzów holenderskich martwych natur.
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108
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Teka
autooffset, papier, 42 × 30 cm, nr L/L,
10 sztuk sygn. ołówkiem Tarasin
1. Niebo i Ziemia III, 1968
2. Przedmioty policzone, 1969
3. Wieża, 1975
4. Przedmioty, 1977
5. Okno, 1980, papier
6. Parawany, 1980
7. Dwie przestrzenie, 1980
8. Pionowe i poziome, 1984
9. Nieskończona kolekcja, 1984
10. Przedmioty znaki, 1984
cena wywoławcza: 6 000 zł •
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109
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Teka Xylon,

1963 r.

linoryt, papier, 49,5 × 34,5 cm
(3 arkusze podwójne i 1 pojedynczy)
cena wywoławcza: 1 800 zł •
108

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog.
Stanowisko profesora objął w 1983 r. W początkowych latach swojej drogi artystycznej
był pod wpływem surrealizmu i konstruktywizmu. Był wielkim admiratorem Kandinsky’
ego i Malewicza. W latach 60. XX w. rozwinął unikalny język swojego malarstwa oparty na
konstruktywizmie, minimalizmie, lirycznej abstrakcji, któremu pozostał do dziś. W 1972 r.
reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. W 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki
artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową
nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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Już w młodości interesował się fotografią. Zawodu uczył się od 1934 r., a później podjął

Stefan Arczyński

pracę w usługowym zakładzie fotograficznym w Essen. Po wybuchu II wojny światowej

(ur. 1916)

Henryk Tomaszewski,

wcielony do Luftwaffe, skierowany został do Francji, gdzie zajmował się opracowywaniem
1953 r.

fotografia czarno-biała, 17 × 11,5 cm,
sygn. białym gwaszem na Passe-partout
p.d.: Ar-1953, sygn. na odwrocie długopisem g.p.: 1953, niżej: Stefan Arczyński,
l.d.: 303/20, pieczątka autorska
cena wywoławcza: 1 200 zł •
110

fotografii lotniczych. Później trafił na front wschodni na Ukrainę, gdzie robił zdjęcia. Ranny
pod Stalingradem, trafił do sowieckiej niewoli. Przeżył, a dzięki temu, że był członkiem
Związku Polaków w Niemczech, został w 1946 przekazany Polsce. Po przebyciu polskiego
obozu przejściowego uzyskał obywatelstwo polskie i osiedlił się w Kamiennej Górze na
Dolnym Śląsku, gdzie prowadził zakład fotograficzny. W roku 1950 przeprowadził się do
Wrocławia; otworzył tu fotograficzny zakład usługowy. We Wrocławiu włączył się w działalność
Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego, potem został też członkiem ZPAF. Wykonywał
zdjęcia na okładki czasopism i do widokówek; fotografował także balet i teatr, liczne są też
portrety.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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W 1963 roku ukończyła studia w PWSSP we Wrocławiu, pod kierunkiem profesora Stanisława

Natalia Lach – Lachowicz
(Natalia LL)

Dawskiego. Po roku dołączyła do ZPAF. W latach 1970–1981 wraz z Andrzejem Lachowiczem,

(ur. 1937 r.)

polskim. Z Andrzejem Willem i Andrzejem Lachowiczem organizowała Międzynarodowe

Sztuczna fotografia,

1975 r.

fotografia barwna, 17,2 × 21 cm,
sygn. na odwrocie tuszem: NATALIA LL/
„ARTIFICIAL PHOTOGRAPHY”/1975/
„SZTUCZNA FOTOGRAFIA”/1975
cena wywoławcza: 11 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Zbigniewem Dłubakiem oraz Antonim Dzieduszyckim tworzyła galerię PERMAFO. Działalność
ta przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju nurtów neoawangardowych na gruncie
Triennale Rysunku, podczas którego pełniła funkcję komisarza oraz wiceprzewodniczącej.
W 1975 roku włączyła się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział
w licznych sympozjach i wystawach. Była stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym
Jorku w 1977 roku. W maju 2007 roku została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”, zaś w 2013 roku otrzymała Nagrodę im. Katarzyny Kobro – wyróżnienie
wręczane artystom przez artystów. Jej prace zaliczane są do konceptualizmu, nurtów foto
art i body art. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją, fotografią, wideo, performancem
oraz rysunkiem. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
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112
Wiktor Dyndo
(ur. 1983)

China says 11 terrorists killed in
Xinjang Province, 2014 r.
technika mieszana, papier, 24 × 30 cm,
sygn. na odwrocie WIKTOR DYNDO,
opisany: China says 11 terrorists killed in
Xinjang Province, /35,5 x 25,4 cm, mixed
media/paper, 2014 r.
cena wywoławcza: 1 000 zł
Artysta wizualny, malarz. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie i Uniwersytetu Helwan w Kairze. Jeszcze podczas studiów prezentował
swoje prace na wystawach indywidualnych
w El-Sawy Cultural Center w Kairze i warszawskiej Green Gallery. W 2007 roku
obronił dyplom z wyróżnieniem rektorskim
w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka,
za który otrzymał nagrody im. Józefa Szajny
i Ewy Tomaszewskiej. W tym samym roku
odbyła się jego wystawa indywidualna
w Khaneh Honarmardan (Iranian Artist
Forum) w Teheranie. Od 2009 roku regularnie bierze udział w licznych wystawach
zbiorowych w kraju i za granicą.

113
Miodrag Djordjevic
(ur. 1936 Aleksinac, Serbia)

Cinétiques,

ok. 1979 r.

serigrafia, papier, 95 × 65 cm (zadruk),
100 × 70 cm (arkusz), opisany flamastrem 77/100, sygn. p.d.: MIODRAG
cena wywoławcza: 1 800 zł
112
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114
Julian Stańczak
(1928 Borownica – 2017 Seven Hills)

Bez tytułu
serigrafia, papier, 43 × 42 cm, sygn. l.g.:
JStańczak, opisana p.g.: 57/130
cena wywoławcza: 2 800 zł •
Polski malarz zamieszkały na stałe w Stanach Zjednoczonych,
jeden z pionierów op-artu. Po zawierusze wojennej w 1949
wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął
studia na politechnice w Londynie a w 1950 przeniósł się do
USA. Rozpoczął tam studia w Cleveland Art Institute, które ukończył w 1954. Następnie studiował w Yale, gdzie uzyskał tytuł
Master of Art Sciences. W 1964 został profesorem malarstwa
w Cleveland Art Institute w Cleveland w Ohio.

115
Wilhelm Sasnal
(ur. 1972, Tarnów)

Poor Spring,

2017 r.

serigrafia, papier, edycja: 17/25
94 × 68 cm
na odwrocie metka z opisem oraz sygn.:
public poster program (II)/WILHELM
SASNAL/Poor Spring/May 2017/silkscreen
print on CMAT, 150 gr., 68 × 94 cm/
signed & numbered edition of 25 (+5
A.P.)/2017
cena wywoławcza: 1 900 zł •
Malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów. Początkowo dwa lata studiował architekturę na krakowskiej Politechnice, ale ostatecznie
zamienił ją na malarstwo na ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w 1999 r. w pracowni prof. Leszka Misiaka. Współtwórca nieistniejącej
już grupy „Ładnie” w której działał wraz z Rafałem Bujnowskim, Marcinem Maciejowskim i Markiem Firkiem. Związany z warszawską
Fundacją Galerii Foksal, Galerią Raster oraz Krytyką Polityczną. Jego syntetyczne i skrótowe malarstwo, często wykorzystujące pastisz,
historię i muzykę stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów pokolenia transformacji, nie tylko w Polsce ale także na świecie.
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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116
Daniela Akmen
(ur. 1945)

Kobieta z kwiatem
litografia, papier, 90 × 70 cm,
sygn. ołówkiem p.d.: Akmen
oraz numery l.d.: 47/225
cena wywoławcza: 800 zł •

117
Rafał Strent
(ur. 1943 r.)

Koniec sezonu,

1977 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 64 × 49 cm
(zadruk), 85 × 63 cm (arkusz),
sygn. i td. p.d.: Strent 77, opisany l.d.:
koniec sezonu
cena wywoławcza: 800 zł •
Studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja. Aneks z grafiki
warsztatowej u prof. Haliny Chrostowskiej. Dyplom w 1972
roku. Od tej pory pracuje jako wykładowca macierzystej uczelni.
Obecnie – profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki, a w latach
1990–96 – dziekan. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek.
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118
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Flower girl,

1987 r.

sitodruk, papier, 84,5 × 56 cm, opisana
l.d: 27/50, sygn. ołówkiem p.d.: Vasarely
cena wywoławcza: 3 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Z pochodzenia był Węgrem. Dorastał w Budapeszcie. Od 1930 roku działał w Paryżu. Jeden
z czołowych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej, prekursor op-artu czyli sztuki operującej
złudzeniami optycznymi. Od lat 50. starał się określić ją formułując szereg manifestów.
Swoją twórczość abstrakcyjną określał mianem plastyki kinetycznej, starając się poprzez
stosowane w niej efekty stwarzać wrażenie ruchu. Od roku 1960 artysta w manifestach
teoretycznych rozwija koncepcję alfabetu plastycznego zatytułowanego „Folklor planetarny”.
Swoje pomysły plastyczne chciał wykorzystać do dekoracji budynków.
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119
Andy Warhol
(1928 Pittsburgh – 1987 Nowy Jork)

Marylin Monroe
serigrafia barwna, papier, 91 × 91 cm,
na odwrocie dwa stemple: published by
Sunday B. Morning; fill in your
own signature
cena wywoławcza: 4 500 zł •
116

Amerykański artysta, jeden z głównych przedstawicieli pop-artu, znany przede wszystkim
z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście kolorystycznym, do których używał
techniki serigrafii. Powstałe dzięki tej metodzie sitodruki prezentują produkty konsumpcyjne z przeciętnej amerykańskiej lodówki, tj.: puszki Coca-Coli czy zupy pomidorowej
Campbell, oraz przedmioty z życia codziennego, np. maki, banany, pudełka proszku Brillo.
Serigrafia umożliwiła Warholowi odtwarzanie wystylizowanych portretów największych
gwiazd świata rozrywki, do których należeli: Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Elvis Presley,
Jacqueline Kennedy Onassis, Marlon Brando, Elizabeth Taylor. Tworzył także wizerunki
innych powszechnie znanych postaci, którymi byli wówczas Mao Zedong, Włodzimierz
Lenin czy Joseph Beuys. Andy Warhol traktował wszystko co malował przedmiotowo i bez
zbędnych emocji. Proszek Brillo i banknoty dolarów miały dla niego taką samą wartość jak
podobizny ludzi mu współczesnych – wszystko to artykuły konsumpcyjne społeczeństwa
amerykańskiego, przedmioty pop.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

120
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż,

1908 r.

litografia, papier, 40 × 55 cm,
sygn. i dat. p.d.: Hayden 1908,
opisany l.d.: 72/75
cena wywoławcza: 1 200 zł •
Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz w Académie „La Palette” w Paryżu (od
1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty
z wieloma przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, H. Matissem. Uczestniczył w wystawach
paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne
w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont- -Aven
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety
o wysokich walorach dekoracyjnych. W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do
obserwacji natury.

121
Krzysztof Cander
(1936–2006)

Martwa natura
gwasz, papier, 16,2 × 21 cm
w świetle passe-partout,
sygn. śr.d.: CAN/DER
cena wywoławcza: 600 zł

W 1963 skończył Wydział Malarstwa gdańskiej PWSSP w pracowni S. Borysowskiego. Jest profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Od lat 70-tych stosuje głownie technikę tempery. Jego rysunki charakteryzuje precyzja i troska o geometryczny podział kompozycji.
W latach 60-tych malował miejskie pejzaże, obecnie jego ulubionym tematem jest martwa natura.
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122
Maria Epstein-Wlazłowska
(1911 Urzejowice – 1971 Gdynia)

Lazurowe Wybrzeże – Monaco,
1966 r.

tech. mieszana, papier, 24 × 34 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.:
M.Wlazłowska Epstein 1966, opisany na
odwrocie: LA COTE D AZUR – MONACO/M.WLAZŁOWSKA – EPSTEIN
cena wywoławcza: 2 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Absolwentka krakowskiej ASP oraz zasłużona artystka dla środowiska plastycznego na
Wybrzeżu. Po około dwuletnim pobycie we Lwowie powróciła do rodziców i zamieszkała
na Słotwinie. W 1945 r., z chwilą uruchomienia brzeskiego Gimnazjum, artystka na ponad
pół roku podjęła w nim pracę nauczyciela rysunku, po czym przeniosła się do Szczurowej,
a następnie do Gdyni, gdzie stała się jednym z filarów tworzącego się tam środowiska
plastycznego.
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123
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Zakochany pierrot
litografia barwna, papier,
57,5 × 55,5 cm (odcisk płyty),
68,5 × 66 cm w świetle passe-partout,
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński
oraz. l. d.: 261/350
cena wywoławcza: 1 200 zł •
W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 1981
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko
zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać
jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku
jest wykładowcą School of Visual Arts w Nowym
Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem,
projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył
ogromne uznanie na całym świecie, a jego plakaty
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich
czasopism jak Newsweek, Time, Business Week,
New York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo
pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper
(New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San
Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową
do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego
prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech
i w Polsce.

124
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ewa
litografia barwna, papier, 54,5 × 46 cm
(zadruk) opisany ołówkiem l.d.: 61/150,
sygn. p.d.: Jean Kisling na pieczęci
ATELIER/KISLING.
cena wywoławcza: 2 000 zł •
120
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125
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Victor Vasarely, Die 50Jahre,
1988 r.

Portfolio 4 serigrafii numerowanych
127/175, jedna sygn. ołówkiem Vasarely,
sucha pieczęć: Galerie Lahumiere, Paris
88, dodatkowo album z reprodukcjami
kolorowymi artysty
cena wywoławcza: 5 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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126
Kazimierz
Podsadecki
(1904 Zabierzów –
1970 Kraków)

Akt,

1954 r.

ołówek, papier,
19 × 25 cm,
sygn. i dat. l.d.:
Podsadecki/III 54
cena wywoławcza:
300 zł •

127
Kazimierz
Podsadecki
(1904 Zabierzów –
1970 Kraków)

Pejzaż,

1959 r.

tusz, papier,
19 × 26 cm,
sygn. p.d.: PODSADECKI, dat. l.d.:
12.7.1959
cena wywoławcza:
300 zł •
Studia w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Interesował się awangardową typografią. W latach 20-tych projektował szatę graficzną pism
„Zwrotnica” i „Linia”. Uczestniczył w pierwszej wystawie grupy „Praesens”. Malował abstrakcje klasycznymi technikami, zajmował się
fotografią eksperymen – talną, którą łączył z technikami graficznymi, uprawiał rzeźbę reliefową. Przed wojną współpracował z awangardowym
studiem filmowym SPAF w Krakowie. Po wojnie malował dekoracyjnie ujęte martwe natury i pejzaże.
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128
Zbysław Maciejewski
(1946 Pohulanka – 1999
Kraków)

Scena erotyczna,
l. 70. XX w.

flamaster, cienkopis, papier,
21,5 × 25 cm,
sygn. na odwrocie ołówkiem:
Zbysław M. Maciejewski
cena wywoławcza: 1 900 zł •
Zaliczany do czołówki artystów
polskich 2. połowy XX wieku.
Studiował na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, gdzie,
w 1969 roku, uzyskał dyplom
w Pracowni Malarstwa profesora
Wacława

Taranczewskiego.

W późniejszym czasie sam został
profesorem tejże uczelni (od 1989
roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki), jak
również profesorem Europejskiej
Akademii Sztuk w Warszawie.
Twórczość jego inspirowana jest
m.in. sztuką okresu Młodej Polski,
secesją, koloryzmem, a także
kulturą Dalekiego Wschodu.

129
Tadeusz Jackowski
(ur. 1936 r.)

Bal manekinów,

1987 r.

mezzotinta, ruletka, papier,
14,5 × 12 cm, sygn. i dat. p.d.:
ołówkiem pod płytą: T. Jackowski 1987.,
opisany l.d.: 18/50 Bal manekinów
cena wywoławcza: 350 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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130
Adam Kilian
(1923–2016)

Bez tytułu
4 prace w jednej oprawie, tusz, kredka,
papier, 82 × 22 cm w oprawie, sygn. A Kilian
cena wywoławcza: 1 800 zł •
Artysta plastyk, jeden z czołowych polskich scenografów współpracujących z teatrami
lalek. Podczas deportacji sowieckiej w nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 został wywieziony
ze Lwowa wraz z rodziną do Kazachstanu. Jego matka, Janina Kilian-Stanisławska (krytyk
sztuki, ilustratorka, literatka) stworzyła tam polski Teatr Lalek Niebieskie Migdały, który po
powrocie do kraju prowadziła najpierw w Krakowie a następnie w Warszawie. W latach
1945–1948 studiował na wydziale architektury w College of Arts and Crafts w Nottingham.
Pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Teatru Lalka w Warszawie. Współpracował
jako grafik z redakcją tygodnika dla dzieci Płomyczek, ilustrował wiele książek dla dzieci.

Po ukończeniu liceum Słowackiego w Warszawie za namową Mewy Łunkiewicz (Marii Ewy
Łunkiewicz-Rogoyskiej) wstąpiła do Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa na Myśliwieckiej.

131

W 1939 roku ukończyła Akademie Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa u prof. Felicjana

Monika Piwowarska

Kowarskiego. Początkowo głównie interesował ją pejzaż, portret szczególnie dzieci, tworzyła

(1914-2006)

też lalki pacynki i projekty zabawek. Pod wpływem przyjaźni z Henrykiem Stażewskim od
1962 roku skoncentrowała się na abstrakcji, a te doświadczenia przeniosła wkrótce na
twórczość w tkaninie. Zainspirowana przez Marię Łaszkiewiczową wstąpiła do Pracowni
Doświadczalnej ZPAP, w której rodziły się początki sukcesów polskiej tkaniny artystycznej,
również Magdaleny Abakanowicz. Uprawiała malarstwo portretowe, abstrakcyjne oraz tkaninę
artystyczną – gobeliny. Była laureatką licznych ngród. jej prace znajdują się w kolekcjach
największych polskich muzeów oraz w zbiorach prywatnych.
124

Akt leżący
tusz, gwasz, 19 × 29 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: Mpiwowarska
cena wywoławcza: 1 400 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

132
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Ex libris Liucijos,

1976 r.

akwaforta, papier, 12,2 × 10,5 cm,
sygn. p.d.: Stasys, dat. l.d.: 1976
cena wywoławcza: 600 zł •

133
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Ex libris Sol Lucet Omnibus,
1976 r.

akwaforta, papier, 13, 2 × 9,2 cm,
sygn. p.d.: Stasys, dat. l.d.: 1976
cena wywoławcza: 600 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

125

134
Andrzej Czeczot
(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

Waterloo,

ok. 1991 r.

serigrafia kolorowana, papier,
37 × 33 cm, sygn. na płycie śr. d.:
Waterloo, p. d.: Czeczot, sygn. ołówkiem
pod płytą l. d.: Handcolored silkscreen/
Limited edition 8/100 – czeczot,
dedykacja ołówkiem p. d.: W Dniu
Urodzin/Zbyszkowi Krygierowi/-Andrzej
Czeczot/N.Y. 20.IV. 1991
cena wywoławcza: 1 100 zł •

135
Adam Kwaśny
(ur. 1954 r.)

Tryptyk III,

1989 r.

akwaforta, papier, 18 × 25,5 cm,
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: Adam Kwaśny
1989 r., opisany l.d.: Tryptyk III,
śr. d.: akwaforta 27/100
cena wywoławcza: 250 zł •
Studiował malarstwo i grafikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Łodzi pod kierunkiem prof. Juliusza
Narzyńskiego. Studia ukończył w 1979 i odtąd bierze udział w polskim i międzynarodowym życiu artystycznym, eksponując swe prace na
licznych wystawach, jak: Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. Jana Spychalskiego, Poznań 1983; wystawy grafiki polskiej w Lipsku 1983,
Düsseldorfie 1984, Tampere, Sztokholmie i Bratysławie 1985; Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart”, Poznań 1986, 1987, 1988 oraz
wielu innych wystawach malarstwa i grafiki w kraju i za granicą. Jego twórczość jest reprezentowana w licznych kolekcjach prywatnych
w Austrii, Niemczech, Francji, Finlandii, Danii, USA, Kanadzie, Japonii, Australii i Polsce.
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W latach 1948–52 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej, dyplom

136

architekta otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do Warszawy i podjął dalsze studia

Ryszard Zając
(1929–2016)

Roma,

1964 r.

litografia, papier, 29 × 39 cm, sygn.,
opisany i dat. na płycie l.g.: ROMA/
RY/ZA/64, sygn. ołówkiem p.d.: Zając,
opisany l.d.: RZYM 12/50
cena wywoławcza: 1 600 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

z zakresu architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem
magistra. Zawód architekta uprawiał dość krótko, gdyż od 1960 poświecił się wyłącznie
malarstwu, zostając w 1963 członkiem ZPAP. Wykształcenie miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. Tematem jego prac są przede wszystkim pejzaże architektoniczne,
inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują się stłoczoną zabudową
uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą przestrzeni, intensywnym
kolorem pnących się ku górze miast. Liczne martwe natury o kubizujących formach odznaczają się grą kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje gładkiej powierzchni
płótna swoistą wibrację. Artysta wystawiał w kraju i za granicą. Duże pokazy jego prac
miały miejsce m.in. w Museo di Roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum Narodowym
w Szczecinie (1977), Galerii Zapiecek w Warszawie 1977, 1996, 2004).
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137
Zygmunt Gornowicz
(ur. 1949 r.)

Voyage-i,

1983 r.

akwaforta, papier, 22 × 17 cm,
sygn. i dat. p. d.: Z.Gornowicz 1983,
opisany l. d.: Voyage-I
cena wywoławcza: 200 zł •
Studiował w latach 1978–1983 w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecna nazwa
uczelni od 1996 to Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
na Wydziale Malarstwa i Grafiki, kierunek Projektowanie
Graficzne u prof. Marka Freudenreicha. Dyplom w pracowni
prof. Witolda Janowskiego (1983). Zajmuje się projektowaniem graficznym, komunikacją wizualną, plakatem, grafiką
wydawniczą, grafiką warsztatową, rysunkiem.

138
Edward Habdas
(1939–2019)

Alegoria życia,

1972 r.

litografia, papier, 54 × 43,5 cm,
sygn.
cena wywoławcza: 700 zł •

Malarz i grafik. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Pięknych w Łodzi w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Dyplom obronił w 1964 roku. Twórczość artysty
prezentowana była na kilkunastu wystawach indywidualnych i ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce i za
granicą: w Manchesterze, Montrealu, Malmö, Sztokholmie,
Hamburgu, Hagen, Flensburgu, Kolonii, Sao Paulo, Tokio,
Rostocku, Berlinie, Stuttgarcie, Frankfurcie nad Menem,
Wiedniu, Miluzie, Moskwie, Pradze, Madrycie, Sofii, Budapeszcie, Seged, Landau, Bratysławie, Libanie, Barcelonie,
Chicago, Nowym Jorku. Artysta jest laureatem wielu nagród
i wyróżnień. Jego prace znajdują się z zbiorach Muzeum
Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowym w Wałbrzychu.
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139
Andrzej Strumiłło
(ur. 1927 Wilno)

Jedno ucho ma dla mnie zawsze
otwarte, 2011 r.
monotypia, papier, 24 × 17 cm,
sygn. ołówkiem u dołu: Andrzej Strumiłło
cena wywoławcza: 400 zł •
Studiował malarstwo, początkowo w PWSSP w Łodzi (1945–1947),
następnie w ASP w Krakowie (1947–1950). Pracował jako pedagog
w obu tych uczelniach: w Łodzi w latach 1950–1953, w Krakowie w latach 1950–1952 i jako profesor na Wydziale Malarstwa
w 1977–1980. Wykładał też w Filii KUL-ATK w Suwałkach (1988)
i na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (1997–2000). W latach
1977–1991 był współorganizatorem i komisarzem Spotkań Wigierskich „Kultura i środowisko”, jednej z pierwszych inicjatyw ekologiczno-artystycznych w Polsce. W 1982–1984 kierował Pracownią
Projektowania Graficznego ONZ w Nowym Jorku.

140
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Dla W. P.,

1982 r.

autocynkografia, papier, 45 × 32 cm,
sygn. p.d.: Henryk Płóciennik,
opisany l.d.: Dla W. P.., śr. D.:
autocynkografia 1982
cena wywoławcza: 800 zł •
Od 1962 roku należy do ZPAP. Zajmuje się grafiką, ekslibrisem,
rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in.
w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Stanach
Zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.
Otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach.
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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141
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Ex libris Jerzego
Panka, 1969 r.
monotypia, papier,
13 × 10,5 cm,

142
Henryk Płociennik
(ur. 1933 Łódź)

Ex libris Wojciecha
Siemiona, 1966 r.
akwaforta, papier,
9,5 × 6,5 cm, sygn. p.d.:

sygn. i dat. p.d.:

H. Płóciennik, opisana i dat.

H. Płóciennik 69

l.d.: akwaforta 66, śr.d.: E.A

cena wywoławcza: 200 zł •

cena wywoławcza: 300 zł •

143
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Ex libris Nerone Santagiuliana,
1969 r.

akwaforta, papier, 14,5 × 11 cm,
sygn. na płycie p.d.: HP, opisany
na płycie u dołu: Ex libris Nerone
Santagiuliana, oraz sygn. i dat. na
odwrocie ołówkiem: H. PŁÓCIENNIK/
ŁÓDŹ 1969
cena wywoławcza: 200 zł •
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144
Elżbieta Kisiel-Gładkowska
Akt, 2013 r.
akwarela, tusz lawowany, papier,
32 × 28 cm, sygn. i dat. p.d.:
Gładkowska 2103
cena wywoławcza: 600 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Artysta plastyk, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie
Akademia Sztuk Pięknych), Wydział Projektowania Ubioru. Malarstwo w pracowni profesora
Z. Głowackiego. Od wielu lat zajmuje się: malarstwem we wszystkich technikach (przede
wszystkim: olej, pastel, tempera, akwarela), rysunkiem projektowaniem odzieży, kostiumów
teatralnych, scenografii i sztuki użytkowej oraz aranżacją wnętrz. Brała udział w kilkudziesięciu
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Kilkaset prac Elżbiety Kisiel-Gładkowskiej znajduje się w kolekcjach prywatnych i publicznych.
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145
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Akt męski
litografia, papier kremowy, 66 × 51 cm,
sygn. ołówkiem p. d.: Mitor/34/50.
cena wywoławcza: 1 900 zł •
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146
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Tors,

1977 r.

offset, papier, 89 × 62 cm,
sygn. na płycie: Mitoraj, opisany
u dołu: Artcurial centre d ‚art plastique
contemporain, Imp. Union Paris
cena wywoławcza: 1 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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147
Adam Kwaśny
(ur. 1954 r.)

Trawy z renesansowym
pejzażem II, 1986 r.
akwaforta, akwatinta, papier,
32 × 24 cm, sygn.i dat. ołówkiem p.d.:
Adam Kwaśny 1986 r., opisany l.d.:
Trawy z renesansowym pejzażem II,
akwaforta+akwatinta, praca autorska
cena wywoławcza: 300 zł •

148
Adam Kwaśny
(ur. 1954 r.)

Pejzaż,

1987 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 24 × 17 cm
(zadruk), sygn. i dat. ołówkiem p.d.:
Adam Kwaśny 1987 r., opisany l.d.:
Pejzaż, akwaforta + akwatinta, 24/100
cena wywoławcza: 250 zł •
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149
Irena Snarska
(1934–2013)

Trzy żywioły,

1979 r.

akwaforta, akwatinta, papier,
46 × 34 cm, sygn. i dat. ołówkiem p.d.:
Irena Snarska 79, opisany l.d.: Trzy
żywioły 9/50
cena wywoławcza: 500 zł •

150
Elżbieta Bocianowska
(ur. 1954 r.)

Droga IV
akwaforta, papier, 12 × 9 cm,
sygn. ołówkiem p.d.: E. Bocianowska,
opisana l.d.: Droga IV-akwaforta 45/150
cena wywoławcza: 150 zł •
Studia w latach 1976-1981 w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w 1981 roku na wydziale
Grafiki Projektowej. Twórczość w zakresie grafiki projektowej
i warsztatowej.
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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151

152

Wiesław Szamocki

Wiesław Szamocki

(ur. 1956 r.)

Epigram III,

(ur. 1956 r.)

Epigram IV,

1983 r.

linoryt, bibuła,

1983 r.

linoryt, bibuła,

14,5 × 11,5 cm, sygn. i dat.

14,5 × 12 cm, sygn. i dat.

p.d.: ołówkiem pod płytą
Wiesław Szamocki 83
cena wywoławcza: 200 zł •

ołówkiem pod płytą p.d.:
Wiesław Szamocki 83, opisany l.d.: linoryt epigram IV
cena wywoławcza: 200 zł •

153
Wiesław Szamocki
(ur. 1956 r.)

Epigram I,

1982 r.

linoryt, bibuła, 15 × 12 cm,
sygn. i dat. p.d.: Wiesław Szamocki 82,
opisany l.d.: linoryt epigram I 17/30
cena wywoławcza: 200 zł •
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek, plakat.Swoje prace
prezentował na wystawach indywidualnych w Toruniu, Warszawie,
Gdyni, Jeleniej Górze, Szczecinie, we Wrocławiu i w Brukseli.
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154
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Exlibris dr. Dziulikowskiego
akwaforta, 8 × 9 cm
cena wywoławcza: 100 zł •

155
Henryk Fajlhauer
(1942–1999)

Bibliofil II,

1996 r.

miedzioryt, papier, 11,2 × 8,8 cm
(odcisk płyty)
Sygnowany ołówkiem pod płytą na
środku: H. Feil, 96
cena wywoławcza: 300 zł •
Malarz, grafik. Kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, m.in. pod kierunkiem
profesorów Jerzego Hoppena i Wojciecha Jakubowskiego.
Studia ukończył w roku 1965. Początkowo pracował jako
nauczyciel w Człuchowie, zaś od 1971 roku jako plastyk
w gdyńskiej Stoczni. Od roku 1982 poświecił się całkowicie
grafice warsztatowej. Tworzył głównie miedzioryty, opracował
też własną metodę mezzotinty. Był jednym z najwybitniejszych europejskich twórców ekslibrisu i małej formy
graficznej. Laureat licznych nagród i wyróżnień, artysta sam
też był jurorem na konkursach ekslibrisu (Malbork, Ostrów).
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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156
Jakub Dominik
(ur. 1956 r.)

Kamil
grafika komputerowa,
papier, 26,9 × 36,9 cm,
sygn. ołówkiem pod płytą
l.d.: Grafika komputerowa
limit 10, śr.: Kamil, p.d.:
Jakub Dominik
cena wywoławcza:
700 zł •
Jakub Dominik studiował
w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Dyplom
uzyskał w 1980 r. Ma na
koncie ponad 30 wystaw
indywidualnych, przede
wszystkim w Niemczech
i Polsce oraz udział w ponad 20 wystawach zbiorowych prezentowanych
głównie w Warszawie.

157
Agata Buczek
(ur. 1988 r.)

Emocje I,

2013 r.

pastel, akryl, papier,
50 × 70 cm,
sygn. p.d.: Agata,
na odwrocie naklejka
autorska artystki
cena wywoławcza:
700 zł •
Absolwentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Śląskiej. Maluje od dziecka. Odbyła kursy malarstwa i rysunku. Tworzy w zakresie
malarstwa, projektowania graficznego i architektury wnętrz. Ma w swoim dorobku wiele wystaw i sprzedanych obrazów zarówno w Polsce
jak i za granicą. Tematyka obrazów to głównie surrealizm i baśń. Artystka za pomocą postaci dzieci ukazuje w sposób alegoryczny ludzkie
emocje, a także problemy życiowe. Obrazy są pełne symboli i metafor. Maluje cyklami tematycznymi. Wybrane wystawy: 2017 – wystawa
pt. „Emocje” w Galerii Delfiny w Warszawie; 2016 – wystawa pt. „Allegory” w Bazylei w Szwajcarii; 2016 – wystawa w Bazyliszku Saloniku
Sztuk Rozmaitych w Bielsku-Białej; 2015/2106 – wystawa w Galerii Wzgórze w Bielsku-Białej; 2015 – wystawa w Vincennes we Francji;
2014 – wystawa w restobarze 8My Kwadrat w Warszawie.
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S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

158
Ignacy Witz
(1919–1971)

Dziewczyna,

1963 r.

akwarela, papier, 56 × 35,5 cm,
sygn. p. d.: W 63
cena wywoławcza: 1 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Polski malarz, rysownik, twórca plakatów, krytyk sztuki. Absolwent Państwowego Instytutu
Sztuk Plastycznych we Lwowie. Debiutował jako karykaturzysta w roku 1938. Tworzył
plakaty, rysunki satyryczne, ilustracje książkowe. Oprócz twórczości plastycznej zajmował
się krytyką artystyczną, był stałym współpracownikiem „Życia Warszawy”. Był autorem wielu
książek o sztukach plastycznych. Uczestniczył w wystawach w kraju i za granicą. Zdobył
wiele nagród. Zajmował się także malarstwem sztalugowym i litografią.
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159
Jerzy Znamierowski
(1948–1999)

Genesis III,

1979 r.

metaloryt trawiony, papier, 32 × 23 cm,
sygn. i dat. pod płytą: Genesis III metaloryt trawiony 25/30 Znamierowski 79
cena wywoławcza: 500 zł •

160
Jerzy Znamierowski
(1948–1999)

Struktury organiczne I,

1980 r.

metaloryt trawiony, papier, 30 × 22 cm,
sygn. i dat. ołówkiem pod płytą metaloryt
trawiony 18/30 JZnamierowski 80
cena wywoławcza: 500 zł •
Zajmował się malarstwem i rysunkiem. W latach 80. XX w. brał
udział w niezależnym życiu artystycznym, m.in. w wystawie
„Obecność” w kościele Miłosierdzia Bożego w Warszawie. Miał
też wystawy indywidualne, np. „U progu poznania” w kościele
Nawiedzenia NMP w Warszawie (1986) oraz w kościele św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej (1989). Jego prace znajdują się
m.in. w Muzeum Narodowym w Przemyślu i Muzeum Okręgowym
w Toruniu.
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161
Magdalena
Maria Gozdek
(ur. 1945 r.)

Z cyklu Bogate
życie-bogactwo
uczuć, 1973 r.
linoryt, bibuła japońska, 44 × 65 cm
w świetle passe-partout, sygn. p.d.:
Magdalena Maria
Gozdek, opisana l.d.:
z cyklu Bogate życie-bogactwo uczuć
cena wywoławcza:
2 500 zł
Twórczość w dziedzinie grafiki warsztatowej: litografia, akwaforta, linoryt, druk wypukły. Studiowała w ASP w Warszawie. Dyplom na
Wydziale Grafiki Warsztatowej w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej otrzymała w 1973 r. Członek zwyczajny Związku Polskich Artystów
Plastyków. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

162
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji –
1972 Bukowiec koło Kowar)

Ex libris
litografia, papier, 10 × 7,5 cm,
sygn. olówkiem p.d.: J. Gielniak
cena wywoławcza: 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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163
Adam Hoffman
Kobieta,

1969 r.

ołówek, papier, 51 × 63 cm
w świetle passe-partout,
sygn. monogramem i dat. p. d.:
26 XII/1969
cena wywoławcza: 1 400 zł •
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Rozpoczął naukę w 1938 w prywatnej szkole malarstwa A.Terleckiego w Krakowie. Kontynuował studia w latach 1940-42 w krakowskiej Kunstgewerbeschule (będącej zakonspirowaną
przedwojenną Akademią). W latach okupacji nawiązał kontakty z gronem artystów skupionych
wokół Tadeusza Kantora, późniejszych członków Grupy Młodych Plastyków i od 1957
Grupy Krakowskiej (do której jednak nie przystąpił). W latach 1945-48 dopełnił studiów
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa, uczył się
też grafiki u Konrada Srzednickiego. Od 1949 był pedagogiem w liceach plastycznych
w Katowicach i Krakowie. Od 1950 był związany z Wydziałem Grafiki – filią krakowskiej
ASP w Katowicach. W 1974 przeniósł się do ASP w Krako-wie, gdzie prowadził pracownię
rysunku na Wydziale Grafiki do emerytury w 1978.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

164

Polski grafik i twórca filmów animowanych.

Andrzej Czeczot

Najbardziej znany jako autor rysunków
satyrycznych i klasycznych filmów animo-

(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

wanych, ważnym obszarem jego twórczości
było również projektowanie grafiki użytkowej

Teka Suita Tańców Polskich
serigrafia jednobarwna, papier,
32,5 × 23 cm, teka zawiera 10 serigrafii
czarno-białych na jasnoszarym papierze,
32,5 × 23 cm, każda oznaczona tytułem
teki śr. g., nazwą tańca i sygnaturą
z matrycy: Czeczot
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

(plakaty, afisze, okładki i ilustracje książkoTytuły Tańców Polskich:
Oberek, Chujawiak, Zbójnicki, Krakowiak,
Owczarz, Ostatni Mazur, Wsiadany, Trojak,
Miotlarz, Chodzony czyli Polonaise
cena wywoławcza: 1 500 zł •

we). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie (studiował w Katowicach na Wydziale Grafiki, filii krakowskiej ASP; dyplom
w 1957). Od 1955 należał do PZPR[2].
Internowany w czasie stanu wojennego. Od
1982 do 1997 mieszkał i pracował w USA.
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165
Marc Chagall
(1887–1985)

The Litographs of Chagall,
New York, 1960 r.
11 litografii w środku + okładka
(litografia), 32 × 24 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
144

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

166
Louis Marcoussis
(1878 Warszawa – 1941 Cousset
k. Vichy)

Martwa natura z gitarą
serigrafia, podmalowana gwaszem, papier,
15 × 20 cm (w świetle oprawy),
opisana l. d. w obszarze kompozycji
(druk): Ja vas (?) donne Munnen Contili/
hommage dans Cal de/… 27 L.Marcouissis – (słabo czytelny).
cena wywoławcza: 1 500 zł
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Grafik, malarz pochodzenia żydowskiego. Jeden z czołowych przedstawicieli kubizmu
i paryskiej awangardy artystycznej pierwszej połowy XX w.W 1901 r. rozpoczął studia na
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Krakowie Markus spędził zaledwie dwa lata –
studiując pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Jana Stanisławskiego, należał do grona najlepiej
ocenianych studentów. W 1903 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie
Julian u Jules’a Lefebvre’a. Swe płótna prezentował po raz pierwszy na Salonie Jesiennym
1905 r. W tym czasie tworzył obrazy utrzymane w impresjonistycznej poetyce.Kolejna dekada
przyniosła zmianę w twórczości artysty. Dzięki znajomości z Pablem Picassem zainteresował
się kubizmem. W 1912 r. za namową przyjaciela, Guillaume’a Apollinaire’a Markus zmienił
swe nazwisko na nazwę podparyskiej miejscowości – Marcoussis.
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (22) SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Warszawa, 22 kwietnia 2020 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12
w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: SANTANDER BANK POLSKA SA
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej
o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie
14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) z apoznałem/-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) w
 yrażam 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

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego
pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy
komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez
aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
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 pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta

możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone 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 zwycięzcę. 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.

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 informacjami 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 możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 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 telefonicznych, 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 aukcji, 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 przedstawioną 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 postąpienia 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 wyznaczonego 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 obciążony 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 umożliwiające 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 wyspecjalizowaną 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.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA 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 dopuszczenia 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 potwierdzający 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 licytacji”, 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci
licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub 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 zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana,
złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie
rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym
licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu
aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit
nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim
wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji.
W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które
uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji
powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu
komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez
składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych
ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, 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 otrzymywania 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 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 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 MasterCard, 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 kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty
aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie
kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona
od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie

niniejszego regulaminu równoznaczne jest z 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 fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. 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 dopuszczonym 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 odpowiedzialności 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 zmianami 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, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)	ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o opłatę aukcyjną,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?”
lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

Święć się imię Twoje

Przyjdź królestwo Twoje

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi

Hofman Wlastimil (1881–1970),
Cykl 30 obrazów Ojcze nasz, lata 1951–1952,
olej, płyta, deska, 54 × 65 cm (każdy obraz)
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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
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